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KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017-2018
Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről:
2017. április 20. - 21.
Pest Megyei Kormányhivatal - Gödöllői Járási Hivatal
érk.:2017. 03. 07.
ikt. sz.: PE - 07/HAT/1397-3/2017
A beiratkozásra meghatározott idő
2017. április 20. - 21.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
2
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb
díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá
tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó
által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is
Étkezési kedvezmények:
- Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők - ingyenes háromszori
étkezést kapnak.
Összeghatára családban élőknél: 37 050.-, egyedülállóknál: 39 900.- 50% kedvezmény: nagycsaládosok, és tartósan betegek, átmeneti nevelésben lévő
gyermekek.
Térítési összegek:
100% térítési díjat fizetők: 570.50% térítési díjat fizetők: 285.csak ebédet igénylők: 100% térítési díjat fizetők: 370.50% térítési díjat fizetők: 185.-

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításai és időpontjai
Az intézményben 2017. március 21-én pedagógiai-szakmai ellenőrzésben részesült
egy pedagógus. Ped. II-be lépésének ideje: 2018. 01.01.
Jelenleg két gyakornok van az intézményben.
Megállapítások listája:
Ellenőrző szerv
Kezdő dátum
Vég dátum
Ellenőrzés típusa
Pest Megyei Kormányhivatal
2017.10.25.
2017.10.25.
Hatósági ellenőrzés
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
Az intézmény munkarendje: - Házirend
1. Az iskola nyitvatartási ideje: Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az
iskola reggel 7.00. órától 16:00-ig, a tanítás végéig, illetve (17:00) az egyéb (tanórán
kívüli) foglalkozások idején biztosítja.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb
rendezvények, események időpontjai
- A népmese napja - szept. 30.
- Idősek világnapja - Zenei Világnap - október 1.
- nemzeti ünnepek: október 6., okt. 23., márc. 15., jún. 4.
- karácsony, húsvét
- témahét - projekt hetek, napok: Széchenyi nap (szept. 21.), Egészséghét (nov. 2024.), Széchenyi hét (ápr. 16-21.)
Fenntarthatósági hét, Pénzügyi tudatosság hete
- házi versenyek: komplex természettudományos, sport versenyek - labdarúgás,
röplabda

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával
Sikeres minősítési eljáráson vett részt egy pedagógus 2017. márciusában.

Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
Kimaradt - tankötelezettsége megszűnt: 5 tanuló
lemaradt, évfolyamot ismétel: 7 tanuló
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
- szakkörök: angol, helytörténeti, íjász, orosz, tömegsport, énekkar, logika szakkör
- előkészítők: magyar nyelv és irodalom, matematika
- gyógytestnevelés
- "cigánytánc" - Rajkó Talentum Művészeti Iskola együttműködésében - művészeti
oktatás
- Dányi Zeneiskola - művészeti oktatás

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Hétvégére és az iskolai szünetekre csak annyi házi feladat adható fel, mint általában
egyik tanóráról a másikra. "Pedagógiai program"
A témazáró dolgozat megíratására egy teljes tanórát biztosítunk. A tanulók
egyenletesebb terhelése érdekében a felső tagozaton a témazáró dolgozatok
időpontját a tanári szobában kifüggesztett táblázat segítségével egyeztetjük.
A kis dolgozatok, szódolgozatok nem vesznek igénybe egy teljes tanórát, általában
10–20 percesek, bármelyik tanítási órán írathatók.
"Pedagógiai program"
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a
tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a
tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,
 egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott,
 ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át
meghaladja,
 magántanuló volt.
"Pedagógiai program"
Követelményei: minimum szint
időpontjai: félévkor és a tanév végén minden év augusztus 31-ig.
"Pedagógiai program"
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
18 osztály
tanulói létszámok: iskola összes 2017 /2018: 302 tanuló


1. a 19 fő



1. b 22 fő



2. a 16 fő



2. b 15 fő



3. a 16 fő



3. b 17 fő



4. a 16 fő



4. b 15 fő



1- 4 fejlesztő 10 fő



5. a 17 fő



5. b 22 fő



6. a 16 fő



6. b 18 fő



7. a 19 fő



7. b 17 fő



8. a 21 fő



8. b 16 fő



5-8 fejlesztő 1

Pedagógus adatok
Megbízatások, ellátott feladatok
Beosztás/
pedagógus munkakör,
Minősítés szerinti
besorolási fokozat,
kategória
intézményvezető
tanító
Ped. I. 9

intézményvezető
helyettes
tanár
Ped. II. 15
intézményvezető
helyettes
tanító
tanár
Mesterpedagógus. 13

Iskolai Végzettség,
szakképzettség

Tanított tantárgyak
és osztályok

Felzárkóztatás,
tehetséggondozás

Egyéb feladatok,
funkciók,
pedagógus
szakvizsgák

közoktatási vezető
egyetemtanügyigazgatási
szakértő,
tanítóképző főiskolaáltalános iskolai tanító
ÉKP
tanárképző főiskolabiológia-földrajz szakos
tanár

matematika
4.a

differenciált
képességfejlesztés

intézményvezető
szakvizsgázott
pedagógus

földrajz
8.a, 8.b,
biológia
8.a, 8.b,

differenciált
képességfejlesztés

intézményvezető
helyettes
osztályfőnök
8.a

tanárképző főiskolaének-zene tanár
tanítóképző főiskolaáltalános iskolai tanító
informatika műveltségi
területen,
egyetemmozgókép- és
médiakultúra pedagógus
tanítóképző főiskolaóvodapedagógus

ének
8.a, 8.b informatika
1-4. f
5-8. f

differenciált
képességfejlesztés

intézményvezető
helyettes
szakvizsgázott
pedagógus
Mesterpedagógus
PSZE és PÉM
szakértő
zeneóvoda
vezetés

tanár
Ped. I.13

tanárképző főiskolatörténelem szakos tanár
orosz nyelv és irodalom
szakos tanár
közoktatási vezető

történelem 5.a,5.b,
6.a,6.b,
7.a,7.b,
8.a,8.b
hon- és népismeret,
5.a,5.b

differenciált
képességfejlesztés

tanár
Ped. I.13

tanárképző főiskolamagyar nyelv és irodalom
szakos tanár
orosz nyelv és irodalom
szakos tanár
egyeteminformatikus könyvtáros
tanítóképző főiskolaáltalános iskolai tanító
ének-zene szakkollégiumi
képzéssel
tanítóképző főiskola-

magyar nyelv és
irodalom
csoportbontásban
5.a, 5.b,
6.a,6.b,
7.a,7.b,
8.a, 8.b,
alsó tagozaton
valamennyi tantárgy

differenciált
képességfejlesztés,
előkészítő,
könyvtárhasználat

differenciált
képességfejlesztés,

osztályfőnök
3.b

erkölcstan
1.a, 1.b,
2.a, 2.b

BTM-es tanulók
fejlesztése

napközi 2.cs
fejlesztés

tanító
Ped. I.11
tanító
napközis nevelő
Ped. II.15

szakvizsgázott
pedagógus
osztályfőnök
6.b
nevelési mk.
vezető
Szaktanácsadó
Tantárgygondozói
szakterületek
(Történelem
társadalmi és
állampolgári
ismeretek,
Társadalmi,
állampolgári és
gazdasági
ismeretek, Hon- és
népismeret)
humán mk. vezető,
könyvtári feladatok
előkészítő

tanár
Ped. I. 4

tanító
Ped. I. 12
tanító
Ped. I. 14
tanár
gyakornok

tanító
Ped. I. 14

általános iskolai tanító
könyvtár szakkollégiumi
képzéssel
egyetemmagyar nyelv és
magyar nyelv és irodalom irodalom
szakos középiskolai tanár csoportbontásban
5.a, 5.b,
6.a,6.b,
7.a,7.b,
8.a, 8.b
tanítóképző főiskolaalsó tagozaton
általános iskolai tanító
valamennyi tantárgy
vizuális nevelés
műveltségi területen
tanítóképző főiskolaalsó tagozaton
általános iskolai tanító
valamennyi tantárgy
népművelés
szakkollégiumi képzéssel
tanárképző főiskolamatematika
informatika szakos tanár- csoportbontásban
matematika szakos tanár- 6.a,6.b,
(folyamatban)
7.a,7.b,
8.a,8.b,
informatika
5.a, 5.b,
6.a,6.b,
7.a,7.b,
8.a,8.b
tanítóképző főiskolaalsó tagozaton
általános iskolai tanító
valamennyi tantárgy
népművelés és ének-

differenciált
képességfejlesztés,
előkészítő

napközi 4.cs

differenciált
képességfejlesztés,

osztályfőnök
1.a
egész napos iskola

differenciált
képességfejlesztés

osztályfőnök
3.a
gyermekvédelmi
felelős
napközi 5.cs
matematika
előkészítő

differenciált
képességfejlesztés

differenciált
képességfejlesztés,

osztályfőnök
2.a

tanár
Ped. I. 9

gyógypedagógus
Ped. I. 7

tanító
Ped. I. 5

tanár
gyakornok 1

tanító
Ped. II. 13

zene szakkollégiumi
képzéssel
tanárképző főiskolatestnevelés-földrajz
szakos tanár

testnevelés 7.a, 7.b,
8.a, 8.b,

differenciált
képességfejlesztés,

osztályfőnök
7.a
sportkör

5-8.f (SNI) tagozaton
valamennyi tantárgy

differenciált
képességfejlesztés,

osztályfőnök
5-8.fejl
fejlesztés
SNI - Fejlesztő
mk.vezető

természetismeret
5.b erkölcstan
5.b
alsó tagozaton
valamennyi tantárgy

differenciált
képességfejlesztés

egyetemmagyar nyelv és
magyar nyelv és irodalom irodalom
szakos középiskolai tanár csoportbontásban
5.a, 5.b,
6.a,6.b,
7.a,7.b,
8.a, 8.b
tanítóképző főiskolaalsó tagozaton
valamennyi tantárgy

differenciált
képességfejlesztés

osztályfőnök
4.b
Közoktatási vezető
és pedagógus
szakvizsga
alapozó
napközi 5.cs

tanítóképző főiskolaáltalános iskolai tanító
magyar nyelv és irodalom
műveltségi területen
tanárképző főiskolagyógypedagógus,
tanulásban
akadályozottak
pedagógiája szakos tanár
tanítóképző főiskolaáltalános iskolai tanító
természetismeret
műveltségi területen
erkölcstan tanítása

differenciált
képességfejlesztés

osztályfőnök 4.a
DÖK patronáló
Énekkar

általános iskolai tanító
ének szakkollégiumi
képzéssel

ének
5.a, 5.b,
6.a,6.b,
7.a, 7.b
vizuális kultúra
4.a, 4.b,
5.a, 5.b,
6.a,6.b
7.a,7.b
8.a, 8.b
technika és életvitel,
4.a, 4.b,
5.a, 5.b,
6.a,6.b
7.a,7.b
alsó tagozaton
valamennyi tantárgy

tanító
tanár
Ped. II. 15.

tanítóképző főiskolaáltalános iskolai tanító
tanárképző főiskolarajz szakos tanár

tanító
Ped. I. 14

tanítóképző főiskola-

tanító
Ped. I. 4

tanítóképző főiskolaáltalános iskolai tanító
magyar nyelv és irodalom
műveltségi területen
tanárképző főiskolaföldrajz
biológia-földrajz szakos 7.a, 7.b
általános iskolai tanár
biológia
7.a, 7.b
természetismeret
5.a,
6.a,6.b,

tanár
Ped. I. 6

differenciált
képességfejlesztés

osztályfőnök
6.b
íjász-szakkör

differenciált
képességfejlesztés,

osztályfőnök 2.b

gyes

differenciált
képességfejlesztés,

napközi 4.cs, 5.cs,

gyógypedagógus
Ped. I. 5

tanár
Ped. I. 9

tanár
Ped. I. 10

tanítóképző főiskolaáltalános iskolai tanító
informatika műveltségi
területen tanárképző
főiskolagyógypedagógus,
tanulásban
akadályozottak
pedagógiája szakos tanár
egyetemfizika szakos középiskolai
tanártanárképző főiskola
angol nyelv és irodalomföldrajz szakos tanár

1-4.f (SNI) tagozaton
valamennyi tantárgy

differenciált
képességfejlesztés,

osztályfőnök 1-4. f
fejlesztés

földrajz
8.b
angol
4.a,4.b,
5.a,5.b
6.a,6.b
7.a,7.b
7.a, 7.b
8.a,8.b

differenciált
képességfejlesztés,

osztályfőnök 8.b
term.tud.
mk.vezető
angol szakkör

egyetemfizika szakos középiskolai
tanár
tanárképző főiskolaangol nyelv és irodalomföldrajz szakos tanár

fizika
7.a, 7.b
8.a, 8.b,
földrajz
7.b,
angol
4.a,4.b,5.a,5.b
6.a,6.b
7.a,7.b
7.a, 7.b
8.a,8.b

differenciált
képességfejlesztés,

osztályfőnök 7.b
fizika szakkör
angol szakkör,

gyógypedagógus
Ped. I. 10

tanító
Ped. I. 6

tanár
Ped. II. 12

tanító
Ped. I. 14

angol
5-8. f
tanárképző főiskolavizuális kultúra
pszichopedagógia szakos 1-4. f
gyógypedagógus
természetismeret
1-4. f
technika és életvitel,
1-4. f
ének
1-4. f
fejlesztés
1-4.f
5-8.f
tanítóképző főiskolaalsó tagozaton
általános iskolai tanító
valamennyi tantárgy
ember és társadalom
műveltségi területen
SNI tanulókkal való
foglalkozások
pedagógusa
egyetemmatematika,
matematika és fizika
5.b
szakos középiskolai tanár 6.a,6.b
7.a,7.b
7.a, 7.b
8.a,8.b
fizika
8.a
tanítóképző főiskolaalsó tagozaton
valamennyi tantárgy

differenciált
képességfejlesztés,
SNI rehabilitáció

GYES
melletti részm.idő
fejlesztés

differenciált
képességfejlesztés,
BTM-es tanulók
fejlesztése

egész napos iskola
1.a
fejlesztés

differenciált
képességfejlesztés

osztályfőnök
5.b
LOGIKA sz.
előkészítő

differenciált
képességfejlesztés

alsós mk.vezető
osztályfőnök 1.a

tanár
Ped. II. 12

egyetemfrancia nyelv és irodalom
szakos középiskolai tanár
erkölcstan tanítása

tanár
szociálpedagógus
inkluzív pedagógus
Ped. I. 5

egyetem
az inkluzív nevelés
okleveles tanára

tanító
Ped. I. 8

tanítóképző főiskolaáltalános iskolai tanító
testnevelés speciális
kollégiummal
tanárképző főiskolatörténelem szakos
általános iskolai tanár
gyógypedagógiai
asszisztens

tanár
Ped. I. 5

francia,
4.a,4.b,5.a,5.b
6.a,6.b
7.a,7.b
7.a, 7.b
8.a,8.b
erkölcstan
5.a,
6.a,6.b
7.a,7.b
7.a, 7.b
8.b
földrajz,
5-8. f testnevelés,
5-8. f
matematika
5-8. f
5.a
6.a, 6.b
testnevelés
5.a, 5.b,
6.a, 6.b,

differenciált
képességfejlesztés

osztályfőnök 5.a
orosz szakkör

differenciált
képességfejlesztés

LOGIKA sz.

sportkör

úszás
sportkör

történelem
5-8. f
fejlesztés
5-8. f
kémia
7.a, 7.b
8.a, 8.b,

differenciált
képességfejlesztés
fejlesztés
5-8 f

napközi 6.cs.

Oktatási Hivatal
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