
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 

2021.10.01. 

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 

Intézményünkbe a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságai által készített javaslat 

és az intézményvezető befogadó nyilatkozata alapján kérhető a felvétel. Felvételnél elsőbbséget 

élveznek a tankerület területén élő tanulók/gyerekek. A szakértői vélemény alapján enyhén értelmi 

fogyatékos és/vagy autizmus spektrumzavar diagnózissal rendelkező gyermekek/tanulók felvételét 

teszi lehetővé az intézmény szakmai alapdokumentuma. 

b) a beiratkozásra meghatározott idő't, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

száma: 

A beiratkozás intézményünkbe folyamatos. 

A fenntartó által engedélyezett: osztályok száma: 13 

óvodai csoportok száma: 2 

c) köznevelési alapfeladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, 

nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható 

kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is: 

Az intézmény pedagógiai szolgáltatásai ingyenesek, térítési díjat nem kell fizetni. 

A nyári táborok és a napközis tábor térítési díjait a III. kerületi Önkormányzat szabályozása 

alapján kell megfizetni. 

Napközbeni étkezést a III. kerületi KSZKI-val megkötött szerződés és az érvényes törvények 

alapján fizetik tanítványaink. 

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat 

tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevő'szék 

ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 

megállapításai: 

- 

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a 

nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait: Az iskol a 

nyitva tartása tanítási napokon: 6.30 - 17.30 

összevont ügyelet: 06.30 - 07.45-ig és16.00 - 17.30-ig 

Az óvoda nyitva tartása nevelési napokon: 7.00-17.00 

összevont ügyelet: 7-8-ig és 16-17-ig 

Az óvoda működési rendje igazodik az iskola működési rendjéhez; a szorgalmi idő szeptember 1-

től június közepéig tart. 

Dátum Idő Téma 

2021.09.01 8.00 Évnyitó 

2021.09.03 10.00 Alakuló DÖK gyűlés 

2021.09.13 
 

ÉFOÉSZ: Állatkerti látogatás 

2021.09.15 16.30 Szülői értekezlet 

2021.09.17 
 

Mórahalom Projekt 

2021.09.23 

 

Tanítás nélküli munkanap: DÖK Nap: Skanzen 

kirándulás   



2021.09.24 
 

Magyar Diáksport Napja 

2021.09.30 
 

Felsős témanap: Pénzhasználat 

2021.10.01 
 

Állatok Világnapja 

2021.10.07 10.00 Megemlékezés az aradi vértanúkra 

2021.10.04 
 

Alsós témanap: Neveltségi szint emelése 

2021.10.18 

 

Speciális fejlesztő tagozat témanap: Önálló 

leszek 

2021.10.21 
 

Szüreti mulatság: felső tagozat, óvoda, alsó 

2021.10.22 

 

Tanítás nélküli munkanap: tantestületi 

kirándulás (Vácrátót) 

2021.10.23-2021.11.01 Őszi szünet 

2021.11.10-31. Ortopédiai szűrés 

2021.11.08 
 

Alsós témanap: Neveltségi szint emelése 

2021.11.11 
 

Márton nap 

2021.11.17 17.00 Beiskolázási szülői fórum 

2021.11.16 16.30 Fogadóóra 

2021.11.18 
 

Felsős témanap: Pénzhasználat 

2021.11.19 10.00 Versmondó verseny 

2021.11.25 14.00 Nevelési értekezlet (Bagdy Emőke) 

2021.11.25 16.00 Pályaválasztási szülői fórum 

2021.12.06 
 

Mikulás 

2021.12.07-08-ig Karácsonyi vásár 

2021.12.11 
 

Szombati munkanap munkanap: digitális 

2021.12.14 
 

Luca-nap 

2021.12.17 11.00 Karácsonyi ünnepség - gyermekek/tanulók 

2021.12.20 
 

Tanítás nélküli munkanap - csapatépítés 

2021.12.21 
 

Tanítás nélküli munkanap - csapatépítés 

2021.12.21-2022.01.02. Téli szünet 

2022.01.10 12.30 Értékelő értekezlet: óvoda 

2022.01.11 12.30 Osztályozó értekezlet: speciális fejlesztő 

2022.01.12 12.30 Osztályozó értekezlet: alsó tagozat 

2022.01.13 13.30 Osztályozó értekezlet: felső tagozat 

2022.01.17 
 

Alsós témanap: Neveltségi szint emelése 

2022.01.21 
 

Félév vége 

2022.01.25 
 

Tanulói portfóliok leadása 

2022.02.03 14.00 Nevelőtestületi értekezlet 

2022.02.03 16.30 Szülői értekezlet 

2022.02.11 
 

Farsang tagozatonként osztva 

2022.02.22 
 

Magyar Parasport Napja 

2022.02.23 
 

Nyílt nap - szakmai 

2022.02.24 
 

Nyílt nap - szülői 

2022.02.25 
 

Megemlékezés a kommunizmus áldozataira 

2022.03.11 10.00 Prózamondó verseny   



2022.03.10 10.00 Március 15-i műsor 

2022.03.21 
 

Alsós témanap: Neveltségi szint emelése 

2022.03.26 

 

Szombati munkanap munkanap: Családi nap 

kertrendezéssel 

2022.03.24 
 

Felsős témanap: Pénzhasználat 

2022.04.11 9.00 Szellő-nap: Házi kulturális vetélkedő 

2022.04.12 
 

Húsvétolás 

2022.04.12 
 

Húsvétolás az óvodában 

2022. ápr.14-19ig Tavaszi szünet 

2022.04.20 

 

Tanítás nélküli munkanap: nevelőtestületi 

kirándulás Egerbe 

2022.04.26 16.30 Fogadóóra 

2022.04.27 
 

Felső tagozat: Parlamenti kirándulás 

2022.05.02 
 

Alsós témanap 

2022.05.02 

 

Speciális fejlesztő tagozat témanap: Önálló 

leszek 

2022.05.05 
 

Pályaorientációs nap 

2022.05.10 
 

Madarak és fák napja 

2022.05.10 
 

Portfolió leadás 

2022.05.19 16.30 Szülői értekezlet 

2022.05.26 
 

Gyermeknap + Kihívás napja 

2022.06.09 13.00 Osztályozó értekezlet: speciális fejlesztő 

2022.06.03 12.30 Osztályozó értekezlet: alsó tagozat 

2022.06.02 13.30 Osztályozó értekezlet: felső tagozat 

2022.06.03 

 

Nemzeti összetartozás Napja (felső tagozat: 

Mária Valéria-híd) 

2022.06.08 
 

Értékelő értekezlet: óvoda 

2022.06.14 15.00 Bankett 

2022.06.15 11.00 Ballagás 

2022.06.22 16.00 Tanévzáró ünnepség 

2022.06.30 09.00 Tanévzáró értekezlet  

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával: 

- 

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza 

Az intézmény honlapján a Tanügyi dokumentációk menüpontban lehet megtalálni.  



(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza az 

óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a dajkák 

iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a 

gyermekek létszámát: _________________________  _________________  
 

óvodapedagógusok 

száma 
iskolai végzettség szakképzettség 

Süni 2 fő főiskola gyógypedagógus 

Mókus 2 fő főiskola gyógypedagógus 
 

NOKS iskolai végzettség szakképzettség 

Süni 

1 fő gyógypedagógiai 

asszisztens érettségi 
gyógypedagógiai 

asszisztens 

Süni 1 fő dajka érettségi 
gyógypedagógiai 

asszisztens 

Mókus 

1 fő gyógypedagógiai 

asszisztens érettségi 
gyógypedagógiai 

asszisztens 

Mókus 1 fő dajka érettségi 
gyógypedagógiai 

asszisztens  

óvodai csoportok 

száma 
gyermekek létszáma 

2 16  

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza a) a 

betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét: 
 

betöltött 

munkakörök 

iskolai végzettség szakképzettség létszám 

1-4.a gyógypedagógus főiskola/egyetem gyógypedagógus 3 

1. gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus, 

szociálpedagógus 

2 

2. gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus, 

tanító 

2 

3. gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus 2 

4. gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus 2 

5. gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus, 

tanító 

2 

6. gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus 1 

7. gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus 2 

8. gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus 1 

A gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus 1 

B gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus 1 

C gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus 2 

D gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus 2 
  



egyéb foglalkozások: rehabilitáció főiskola/egyetem gyógypedagógus 15 

utazó gyógypedagógusi hálózat főiskola/egyetem gyógypedagógus 15 

könyvtáros tanár főiskola/egyetem könyvtáros tanár 1 

iskolapszichológus főiskola/egyetem iskolapszichológus/ 

gyógypedagógus 

1 

 

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettsége 

és szakképzettsége: ____________________  ________________________  _______  

NOKS 
betöltött 

munkakörök 
iskolai végzettség szakképzettség létszám 

 

gyógypedagógiai 

asszisztens 
érettségi/főiskola 

gyógypedagógiai/pedagógiai 

asszisztens 
22 

 

iskolatitkár főiskola művelődésszervező 1 
 

gazdasági 

ügyintéző 
érettségi érettségi 1 

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit:  

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: 

Évismétlés a 2020/2021-es tanév végén: 4 fő 

Mulasztása miatt nem volt osztályozható: 1 fő 

e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit: 

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: 

egyéb foglalkozások: 

napközi 

10 csoport 

egyéb foglalkozások: 

rehabilitáció 

Terápiák: állatasszisztált terápia 

boldogságóra 

egyéni fejlesztés 

erőszakmentes kommunikáció 

euritmia 

logopédia 

mozgásnevelés 

művészetterápia 

zeneterápia 

Terápiás célú szakkörök: fotó 

népi játékok 

szövő 

tömegsport 

zene 

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: 

Az intézmény honlapján, a Pedagógiai Programban. 

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti 

vizsgák tervezett ideje: 



Az intézmény honlapján, a Pedagógiai Programban. 

i) az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: 

1. Süni 8 

2. Mókus 8 

3. 1-4.a 6 

4. 1. 7 

5. 2. 7 

6. 3. 8 

7. 4. 9 

8. 5. 6 

9. 6. 7 

10. 7. 8 

11. 8. 7 

12. A 7 

13. B 6 

14. C 6 

15. D 6 

 


