102246
Református Pedagógiai Intézet
1041 Budapest IV. kerület, Árpád út 51. A épület

KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a
lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

1. Intézmény adatai
OM azonosító:
Intézmény neve:
Székhely címe:
Székhelyének megyéje:
Intézményvezető neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

102246
Református Pedagógiai Intézet
1041 Budapest IV. kerület, Árpád út 51. A épület
Budapest
Dr. Szontagh Pál Iván
1/3519842
refpedi@reformatus.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2021. 11. 03.

Ellátott feladatok:
-pedagógiai értékelés
-szaktanácsadás, tantárgygondozás
-pedagógiai tájékoztatás
-tanügy-igazgatási szolgáltatás
-pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
-tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat
-tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása

2. Fenntartó adatai
Fenntartó:
Fenntartó címe:
Fenntartó típusa:
Képviselő neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

Magyarországi Református Egyház
1146 Budapest XIV. kerület, Abonyi utca 21.
egyházi jogi személy
Papp Kornél
+36-1/460-0710
pappkornel@reformatus.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
002 - Református Pedagógiai Intézet Debreceni Telephelye (4026 Debrecen, Füvészkert utca 4)
Ellátott feladatok:
- pedagógiai értékelés
- szaktanácsadás, tantárgygondozás
- pedagógiai tájékoztatás
- tanügy-igazgatási szolgáltatás
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- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
- tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat
- tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
004 - Református Pedagógiai Intézet Nagykőrösi Telephelye (2750 Nagykőrös, Hősök tere 5)
Ellátott feladatok:
- pedagógiai értékelés
- szaktanácsadás, tantárgygondozás
- pedagógiai tájékoztatás
- tanügy-igazgatási szolgáltatás
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
- tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat
- tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
005 - Református Pedagógiai Intézet Miskolci Telephelye (3530 Miskolc, Kálvin János utca 2)
Ellátott feladatok:
- pedagógiai értékelés
- szaktanácsadás, tantárgygondozás
- pedagógiai tájékoztatás
- tanügy-igazgatási szolgáltatás
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
- tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat
- tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
006 - Református Pedagógiai Intézet (1041 Budapest IV. kerület, Árpád út 51. A épület)
Ellátott feladatok:
- pedagógiai értékelés
- szaktanácsadás, tantárgygondozás
- pedagógiai tájékoztatás
- tanügy-igazgatási szolgáltatás
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
- tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat
- tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása

4. Intézmény statisztikai adatai

Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
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Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=102246

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
002 - Református Pedagógiai Intézet Debreceni Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102246&th=002
004 - Református Pedagógiai Intézet Nagykőrösi Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102246&th=004
005 - Református Pedagógiai Intézet Miskolci Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102246&th=005
006 - Református Pedagógiai Intézet
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102246&th=006

5. Kiegészítő közzétételi dokumentum
Kiegészítő közzétételi
dokumentum:
Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/KIEGADATOK102246-0
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-102246-0

A közzétételi lista letöltésének dátuma:
2021. november 03.
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