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1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a 
helyi tanterv tantárgyfelosztásához  
Főiskolai végzettség: 5 fő  
Egyetemi végzettség: 4 fő 
 
 

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége 
és szakképzettsége.  
2 fő iskolatitkár (1 fő középfokú végzettségű, 1 fő felsőfokú végzettségű) 
1fő hangszerkarbantartó (középfokú végzettségű) 
1 fő szabadidő szervező, könyvtáros (középfokú végzettségű) 
 
 

3. Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző 
évfolyamot működtet.  
2017/2018-as tanév: 
Festészet:       alapfok 6, továbbképző 1-2-3  
Kerámia.                 továbbképző 2-3 
Grafika és festészet:     előképző 2 alapfok 1-2 -3-4-5-6, továbbképző 1 
Szobrászat és kerámia:    alapfok 4-5-6, továbbképző 1 
Környezet és kézműv. kult.:   alapfok 4-5 
 
 

4. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, 
rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel. 
Lásd: www.igazgyongyalapitvany.org Eredmények és Hírek 

 
 
5. Megyei, területi, szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények. 

Lásd: www.igazgyongyalapitvany.org Eredmények 
 
 

6. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai.  
Lásd: www.igazgyongyalapitvany.org Hírek 
 
 

7. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás.  
Lásd: www.igazgyongyalapitvany.org Hírek 
 



8. A tanév helyi rendje  
Szorgalmi időszak: 2017. szeptember 1. – 2018. június 15. 
Tanítási szünet a szorgalmi időben: 
Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart.  
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet 
utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő). 
A  téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart.   
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet 
utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 
A  tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart.       
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet 
utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda). 
 

9. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói 
létszáma: 
 
Festészet alapfok:           1 csoport    létszám:    1 fő 
Festészet továbbképző:               3 csoport               létszám:    3 fő  
 
Kerámia továbbképző                               2 csoport  létszám:     6 fő 
 
Grafika és festészet alapjai előképző       9 csoport  létszám:   89 fő 
Grafika és festészet alapjai alapfok    28 csoport  létszám: 385 fő 
Grafika és festészet m.gy.  alapfok   20 csoport  létszám:   81 fő 
Grafika és festészet m.gy.  továbbk.     3 csoport  létszám:   13 fő 
 
Szobrászat és kerámia m.gy. alapfok  5 csoport  létszám:     8 fő 
Szobrászat és kerámia m.gy. továbbk.  2 csoport  létszám:     3 fő 
 
Környezet és kézműv. kult. mgy. alapf. 4 csoport  létszám:   19 fő 

 


