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Különös közzétételi lista – 2017/2018.
- Alapfokú művészetoktatási intézmények
[11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet]
1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként
Zene-, tánc-, szín-, képző- és iparművészeti ág
Tanított
tantárgy

Alkalmazott
pedagógus

Iskolai
végzettség
zeneművészeti
főiskola

zeneelmélet és szolfézstanár,
karvezető

Szakképzettség

szolfézs

szolfézstanár

ütő,
kamarazene

ütőtanár

zeneművészeti
főiskola

klasszikus ütőhangszeres
előadóművész

fuvolatanár

zeneművészeti
egyetem

fuvolaművész-, tanár

néptánctanár

tanárképző főiskola

tánc- és drámapedagógus,
pedagógus szakos tanár

gitártanár

zeneművészeti
főiskola

gitártanár, kamaraművész

rajztanár

tanárképző főiskola

földrajz, rajz szakos általános iskolai
tanár

rajztanár

tanárképző főiskola

rajztanár

fuvola,
furulya
néptánc,
népi játék
gitár,
kamarazene
grafika,
festészet
grafika
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Szakvizsga

pedagógus szakvizsga
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gitár
néptánc,
népi játék
népzene, népi
furulya, citera,
népi ének,
kamarazene

gitártanár

OKJ képzés

gitár hangszeres zenész

néptánctanár

táncművészeti
főiskola

néptáncpedagógus

népzenetanár

tanárképző főiskola

ének-zene, népzene tanár

magánének

magánének tanár

gordonka,
gitár

gordonkatanár

szolfézs

szolfézstanár

fuvola
furulya

fuvolatanár

néptánc,
népi játék

néptánctanár

ütő

ütőtanár

népi furulya,
citera, népzenei
alapismeretek

népzenetanár

szolfézs
klarinét, szaxofon,
furulya
néptánc,
népi játék

szolfézstanár
klarinét tanár
néptánctanár

zeneművészeti
egyetem
zeneművészeti
főiskola
zeneművészeti
egyetem
zeneművészeti
főiskola
táncművészeti
főiskola
művészeti
szakgimnázium
tanárképző főiskola
tanárképző főiskola
zeneművészeti
egyetem
táncművészeti
főiskola

énekművész, ének művész-tanár
alsófokú cselló- szolfézs és általános
iskolai énektanár
középiskolai énektanár és karvezető;
zongoratanár
fuvolatanár
táncpedagógus, néptánc szakirány
szórakoztató zenész
ének-zene-népzenetanár,
szociálpedagógus
szolfézs szakos tanár,
történelem – ének – zene szakos
tanár
klasszikus furulya előadóművész,
klarinét tanár
táncpedagógus, néptánc szakirány
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zongora

ének-zene-karvezetés szakos tanár;
ének-zene, népzenetanár
zenei asszisztens; okleveles
zeneismeret tanár
mesterfokozat, okleveles vizuális- és
környezetkultúra– tanár, rajz szakos
tanár

zongoratanár

tanárképző főiskola

zongoratanár

zeneművészeti
egyetem

rajztanár

tanárképző egyetem

gyermektánc

társastánctanár

táncművészeti
főiskola

balettművész

gitár

gitártanár

zeneművészeti
érettségi

klasszikus zenész

furulya,
kamarazene

furulyatanár

zeneművészeti
egyetem

fagottművész -, tanár;
blockflöte tanár;
fúvószenekari karnagy

kürt-tanár

zeneművészeti
főiskola

kürt-tanár

zongoratanár

zeneművészeti
főiskola

zeneiskolai zongoratanár

dráma és színjáték

drámapedagógus

tanárképző főiskola

tánc- és drámapedagógus

szolfézs,
szintetizátor

szolfézstanár

zeneművészeti
főiskola

népi játék

néptánctanár

tanítóképző főiskola

zeneelmélet-, szolfézstanár,
karvezető
általános iskolai tanító,
gyermektánccsoport vezető

harsona,
furulya

harsonatanár,
furulyatanár

zeneművészeti
egyetem

zongora,
szolfézs
grafika,
festészet,
kézművesség

kürt, trombita,
furulya,
fúvószenekar
zongora,
korrepetíció

harsonaművész-tanár
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közoktatás vezető és
pedagógus szakvizsga

szintetizátor továbbképzés

közoktatási vezető és pedagógus
szakvizsga; pedagógus szakértő
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zongora
korrepetíció

zongoratanár

gyermektánc,
társastánc

társastánctanár
könyvtáros

zeneművészeti
főiskola
tudományegyetem;

táncművészeti
szakközépiskola
tanárképző
főiskola

zeneiskolai zongoratanár
szociológia szakos bölcsész;
táncművészeti szakközépiskola
drámapedagógus; könyvtári
szakember

ütő,
kamarazene

ütőtanár

zeneművészeti
főiskola

kézművesség

rajztanár

tanárképző főiskola

zongora

zongoratanár

zeneművészeti
egyetem

okleveles zongoratanár

hegedű,
gitár,
kamarazene

hegedűtanár

zeneművészeti
főiskola

hegedűtanár, kamaraművész,
klasszikus gitár előadóművész

zongora

zongoratanár

zeneművészeti
alapdiploma

zongoratanár

hegedű,
kamarazene

hegedűtanár

zeneművészeti
főiskola

mélyhegedű tanár, kamaraművész

dráma és
színjáték

drámapedagógu tanítóképző
s
főiskola

zongora,
korrepetíció

zongoratanár

kézművesség

rajztanár

pedagógus szakvizsga

zeneiskolai ütőtanár és fúvószenekari
karnagy
népi játék és kismesterségek oktató –
fazekas,
rajz szakos tanár

drámapedagógus

zeneművészeti
egyetem

okleveles zongoratanár

tanárképző főiskola

népi játék és csipkekészítő, népi
iparművész
rajztanár–vizuális kommunikáció
tanár
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népi furulya,
népzenei
alapismeret

népzenetanár

tanárképző főiskola

ének-zene, népzenetanár

zongora

zongoratanár

zeneművészeti
egyetem

zongoraművész, - tanár

szolfézs

szolfézstanár

zeneművészeti
egyetem

okleveles zeneismeret tanár

furulya

furulyatanár

zeneművészeti
alapdiploma

klasszikus furulya tanár

népzenetanár

tanárképző főiskola

ének-zene és népzene tanár

gitártanár

zeneművészeti
alapdiploma

gitártanár

furulya

furulyatanár

tanárképző főiskola

ének-zene tanár

társastánc,
gyermektánc

társastánctanár

táncművészeti
főiskola

táncos és próbavezető

furulya,
szolfézs

furulyatanár

zeneművészeti
főiskola

szolfézs

szolfézstanár

zeneművészeti
főiskola

szolfézs

szolfézstanár

zeneművészeti
főiskola

blockflöte tanár; zeneelmélet és
szolfézstanár, karvezető
ált. iskolai ének-zenetanár, karvezető;
zeneelmélet-, szolfézstanár,
karvezető
általános iskolai ének- zeneiskolai
szolfézs tanár

néptánc

néptánctanár

tanárképző főiskola

tánc- és drámapedagógus

citera,
népi ének,
népzenei
alapismeretek
gitár,
kamarazene
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közoktatás vezető és
pedagógus szakvizsga,
mentorpedagógus

pedagógus szakvizsga
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népi játék

néptánctanár

tanítóképző főiskola

általános iskolai tanító,
gyerektánccsoport-vezető

grafika,
festészet

rajztanár

tanárképző főiskola

rajz szakos általános iskolai tanár

szintetizátor

népzenetanár

tanárképző főiskola

ének-zene, népzene

trombita, furulya

trombitatanár

zeneművészeti
egyetem

okleveles trombitatanár,
kamaraművész

furulya,
szolfézs

furulyatanár

tanárképző főiskola

ének-zene tanár

szintetizátor szakvizsga

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
Alkalmazás
mértéke

Feladatkör

Iskolai végzettség

Szakképzettség

napi 8 óra

iskolatitkár

érettségi

napi 8 óra

iskolatitkár

érettségi

igazságügyi ügyintéző

napi 8 óra

gazdasági ügyintéző

érettségi

igazgatási ügyintéző,
számítógépkezelő

napi 8 óra

gazdasági ügyintéző

érettségi

mérlegképes könyvelő,
ECDL
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