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Közzétételi lista 
Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolája 

2021/2022 

Jogszabályi megalapozottság 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtását elrendelő 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

értelmében minden nevelési-oktatási intézmény köteles a közérdekű, jogszabályban meghatározott adatait 

elérhetővé tenni. Ennek egyik módja, hogy az adatokat, okiratokat és a dokumentumokat a fenntartó vagy a 

köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy az Oktatási Hivatal honlapján keresztül elérhető KIR 

szakrendszerekbe – bejelentkezést követően – elektronikus formában megküldi. Emellett szükséges az adatok 

és dokumentumok közzététele az intézmény saját honlapján is. 

Az Alapfokú Művészeti Iskola közzétételi listája (23.§) 

1. Felvétel az intézménybe 

Honlapunkon közzé téve, beiratkozási lappal együtt. (https://refipecs.hu/ami/dokumentumaink) 

2. A beiratkozásra meghatározott idő 

Honlapunkon közzé téve. (https://refipecs.hu/ami/dokumentumaink) 

3. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 

A Pécsi Református Kollégium Alapító Okirata tartalmazza.  

A létrejött évfolyamokat a Művészeti Iskola 2021/2022 évi Munkaterve tartalmazza. 

(https://refipecs.hu/ami/dokumentumaink) 

4. Intézményegységenként (köznevelési feladatot ellátó egységenként) a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díjfizetési kötelezettség  

A Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata (https://refipecs.hu/ami/dokumentumaink) 

5. Az értékelésének nyilvános megállapításait és idejét 

A Művészeti Iskolában még nincs. 

6. Nyitvatartási rend és rendezvények, események időpontjai 

Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (17. oldal) tartalmazza. 

(https://refipecs.hu/ami/dokumentumaink) 

7. Korábbi pedagógiai, szakmai ellenőrzés 
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A Művészeti Iskolában még nem volt. 

8. A szervezeti és működési szabályzatot, 

a. Művészeti Iskola Házirendje (https://refipecs.hu/ami/dokumentumaink) 

b. Művészeti Iskola Pedagógiai Programja (https://refipecs.hu/ami/dokumentumaink) 

9. Az óvodai közzétételi lista: AMI-ra nem vonatkozik 

10. Az iskolai közzétételi lista: AMI-ra nem vonatkozik 

11. A kollégiumi közzétételi lista: AMI-ra nem vonatkozik 

12. Az alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista: 

A fent meghatározottakon kívül tartalmazza a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok 

megtartásával: 

a. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, 

b. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és 

szakképzettségét: Az a) és b) pontokat a Pécsi Református Kollégium 2021/2022 évi Munkaterve 

tartalmazza. 

c. az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok számát: 

A Művészeti Iskola 2021/2022 évi Munkaterve tartalmazza. 

(https://refipecs.hu/ami/dokumentumaink) 

d. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, 

fesztiválokon, kiállításokon való részvételt: A Művészeti Iskola 2021/2022 évi Munkaterve 

tartalmazza. (https://refipecs.hu/ami/dokumentumaink) 

e. A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredményeket: A Művészeti Iskola 

2021/2022 évi Munkaterve tartalmazza. (https://refipecs.hu/ami/dokumentumaink) 

f. Az alapfokú művészeti iskola rendezvényeit, hagyományait: A Művészeti Iskola 2021/2022 évi 

Munkaterve és a Tanév Helyi Rendje tartalmazza. (https://refipecs.hu/ami/dokumentumaink) 

g. A helyi kulturális életben történő szerepvállalást: A Művészeti Iskola 2021/2022 évi Munkaterve 

tartalmazza. (https://refipecs.hu/ami/dokumentumaink) 

h. Művészeti áganként a csoportok számát és a csoportok tanulói létszámát: A Művészeti Iskola 

2021/2022 évi Munkaterve tartalmazza. (https://refipecs.hu/ami/dokumentumaink) 

13. A pedagógiai-szakmai szolgáltatói és a pedagógiai szakszolgálati közzétételi lista: AMI-ra nem 

vonatkozik 
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Egyéb követelmények (24. §) 

1. Validitás: a fenti adatokat és dokumentumokat október 1-jei állapotnak megfelelőek 

2. Tartalom: A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmaz. 

3. Felülvizsgálat: a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként 

egyszer, az az intézmény felülvizsgálja. 

5. Az intézmény saját honlapján történő megjelenítése céljából Oktatási Hivatal a KIR rendszerbe feltöltött 

közzétételi lista adatait és dokumentumait - a köznevelési intézmény kérelemére - elektronikus formában 

átadja a köznevelési intézménynek. 

 

2021. november 25. 

 

Balogh János 

igazgató 
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