
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 

1. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 

A köznevelési intézmény hivatalos neve: 

Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 

OM: 038 386 

Rövid neve: Csalogány EGYMI 

Székhelye: 1034 Budapest, San Marco u. 48-50. 

Tel.: 06/1-225 0450  

E-mail cím: csalisuli@gmail.com 

Intézmény vezetője: Dr. Kántor Gézáné 

 

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapító székhelye: 1054. Budapest, Akadémia utca 3. 

 

Fenntartó neve: Észak-Budapesti Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 1.  

Fenntartó képviselője: Tamás Ilona 

Tel.: 06/1-795 437 8868 

 

Az intézmény típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény 

 

Az intézmény alapfeladatai: 

 integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai nevelése 

 általános iskolai nevelés-oktatás (sajátos nevelési igényű) 

 készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás 

 kollégiumi nevelés 

 gyermekotthon 
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2. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA  

 

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató  

Intézményünkbe a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottságai által kiállított 

szakvélemény és intézménykijelölés alapján tudunk fölvenni gyermeket/tanulót.  

A 8. osztályt (középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók tanterve szerint) sikeresen elvégzett 

tanulók a készségfejlesztő iskola közismereti képzést nyújtó 9. évfolyamán folytathatják 

tanulmányaikat. 

A kollégiumi elhelyezés szülői kérelem alapján lehetséges. 

A gyermekotthonban való elhelyezés a lakcím szerint illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló 

Szakértői Bizottság és a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) elhelyezési 

javaslatát követően minden esetben a lakcím szerinti illetékes gyámhivatal elhelyező határozata 

alapján történik. 

 

A beiratkozásra meghatározott idő  

Az óvodába, az általános iskolába egész évben folyamatosan. A készségfejlesztő iskolába 

június 15. után, előre egyeztetett intézményi ügyeleti napokon.  

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 

Óvoda: 4 csoport  

Általános iskola: 12 osztály  

Készségfejlesztő iskola: 10 osztály 

Kollégium: 9 lakóegység 

Gyermekotthon: 5 lakóegység 

 

Térítési díj/tandíj  

Intézményünkben nincs térítési/tandíj. 

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és időpontjai:  

A 2018. október 01.-ig nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó fenntartói értékelés. 

 

 

 



Nyitvatartási rend  

Óvoda: hétfőtől – péntekig: 7 órától – 17 óráig 

Általános iskola, készségfejlesztő iskola: hétfőtől – péntekig: 7.00 órától – 17.30 óráig 

Kollégium: minden pénteken/utolsó tanítási napon hazaadás, vasárnap délután fogadás 

Gyermekotthon: folyamatos működés 

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai 

ESEMÉNY IDŐPONT 

Az aradi vértanuk emléknapja (október 6.) 2018. október 05. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) 2018. október 19. 

Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 

(február 25.) 

2019. február 25. 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) 2019. március 14. 

A holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.) 2019. április 16. 

A Nemzeti Összetartozás napja (június 4.) 2019. június 04. 

 

Kapcsolda program nyitás 2018. október 18. 

Mikulás 2018. december 06. 

Adventi koncert 2018. december 13. 

Karácsony 2018. december 19. 

Farsang 2019. február 21. 

Házi Kulturális Seregszemle (felkészülés, válogatás a fővárosi 

Kulturális Seregszemlére) 

2019. március 21. 

Vers és prózamondó verseny 2019. április 11. 

Frim Jakab halálának 100. évfordulója 2019. április 29. 

Anyák napja 2019. május 03. 

Ballagás 2019. június 14. 

Tanévzáró ünnepély 2019. június 21. 

 



A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai  

Intézményünkben 2018.október 01-ig nem volt pedagógiai szakmai ellenőrzés. 

 

 

3. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ÓVODAI FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEKNEK  

 

Óvodai csoportok száma:  

4 csoport működik a Csalogány Intézményben 

 

Az egyes csoportokban a gyermekek létszáma:  

Óvodásaink létszáma: 28 fő 

Óvodai I. csoport: 7 fő  

Óvodai II. csoport: 7 fő 

Óvodai III. csoport: 7 fő 

Óvodai IV. csoport: 7 fő 

 

Pedagógusok adatai: 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG FELADAT 

Gyógypedagógus, szociálpedagógus Óvodai csoportvezető,munkaközösségvezető 

Gyógypedagógus, óvodapedagógus, 

inklúzív nevelés okleveles tanára, 

közoktatási vezető, szakvizsgázott 

pedagógus, szaktanácsadó 

Óvodai csoportvezető 

Gyógypedagógus, óvodapedagógus  Óvodai nevelő 

Gyógypedagógus Óvodai csoportvezető 

Gyógypedagógus Óvodai nevelő 

Gyógypedagógus Óvodai csoportvezető 

Óvodapedagógus Óvodai nevelő 

Gyógypedagógus Habilitáció, rehabilitáció 

Gyógypedagógus Habilitáció, rehabilitáció - logopédia 

Gyógypedagógus Habilitáció, rehabilitáció- szomatopedagógia 

 

 

 

 



Pedagógiai munkát segítők adatai: 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG FELADAT 

Érettségi Óvodai pedagógiai munkát segítő 

Érettségi, ápoló, gyógypedagógiai segítő 

munkatárs 

Óvodai pedagógiai munkát segítő 

Érettségi, pedagógiai asszisztens Óvodai pedagógiai munkát segítő 

Érettségi Óvodai pedagógiai munkát segítő 

 

Dajkák adatai: 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG FELADAT 

dajka Gondozási feladatok végzése 

szociális gondozó és ápoló, dajka Gondozási feladatok végzése 

8 átalános Gondozási feladatok végzése 

óvodai dajka, ABC eladó Gondozási feladatok végzése 

 

4. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELADATOT ELLÁTÓ 

INTÉZMÉNYEKNEK  
 

Pedagógusok adatai 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG FELADAT 

Gyógypedagógus Osztályfőnök 

Óvodapedagógus Nevelőtanár 

Gyógypedagógus Osztályfőnök 

Szociálpedagógus Nevelőtanár 

Gyógypedagógus Osztályfőnök 

Szociálpedagógus, közokt. vez. ped szakos 

bölcsész és tanár 

Nevelőtanár 

Gyógypedagógus Osztályfőnök 

Gyógypedagógus Nevelőtanár 

Gyógypedagógus Osztályfőnök 

Szociálpedagógus Nevelőtanár 

Tanító Osztályfőnök 

Orosz nyelv- és irodalom szakos tanár Nevelőtanár 

Gyógypedagógus Osztályfőnök 

Szociálpedagógus Nevelőtanár 

Gyógypedagógus Osztályfőnök 

Gyógypedagógus Nevelőtanár 

Gyógypedagógus Osztályfőnök 

Szociálpedagógus Nevelőtanár 

Gyógypedagógus Osztályfőnök 

Olasz nyelv- és irodalom tanár Nevelőtanár 

Gyógypedagógus Osztályfőnök 

Gyógypedagógus Nevelőtanár 

Gyógypedagógus Osztályfőnök 

Szociálpedagógus Nevelőtanár 



Gyógypedagógus Mozgásnevelő, testnevelő 

Gyógypedagógus Mozgásnevelő, testnevelő 

Gyógypedagógus Mozgásnevelő, testnevelő 

Gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus 

közoktatásvezető 

Mozgásnevelő, testnevelő 

Általános iskolai tanító, ének-zene szakos 

tanár 

Ének-zenetanár 

Gyógypedagógus Ábrázolás-alakítás tanár 

Gyógypedagógus Habilitáció, rehabilitáció - logopédia 

Pszichológus iskolapszichológus 

Gyógypedagógus Mozgásnevelő, testnevelő 

Szociális ellátás és rehabilitáció Felzárkóztatás, gyermekvédelem 

 

Nevelő és oktató munkát segítők adatai: 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG FELADAT 

Érettségi, gyógypedagógiai asszisztens Pedagógiai munka segítője 

Érettségi, gyógypedagógiai segítő 

munkatárs, irodai asszisztens, műszakicikk 

eladó 

Pedagógiai munka segítője 

Érettségi, gyógypedagógiai asszisztens, 

gyermek- és ifjúsági felügyelő 

Pedagógiai munka segítője 

Felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens Pedagógiai munka segítője 

Érettségi, kereskedő, aranyműves, bolti 

pénztáros 

Pedagógiai munka segítője 

Érettségi, fogtechnikus Pedagógiai munka segítője 

Érettségi, gyógypedagógiai asszisztens Pedagógiai munka segítője 

Szociálpedagógus Pedagógiai munka segítője 

Érettségi, gyógypedagógiai asszisztens Pedagógiai munka segítője 

Érettségi Pedagógiai munka segítője 

Érettségi, gyógypedagógiai asszisztens Pedagógiai munka segítője 

Érettségi, gyógypedagógiai asszisztens Pedagógiai munka segítője 

Érettségi Pedagógiai munka segítője 

Érettségi Pedagógiai munka segítője 

Érettségi, ruhagyártó, társadalombiztosítási 

ügyintéző, számítógép kezelő és használó, 

személy- és vagyonőr 

Pedagógiai munka segítője 

Gyógytornász - fizioterapeuta Gyógytornász 

Gyógytornász - fizioterapeuta Gyógytornász 

Gyógytornász Gyógytornász 

Gyógytornász, sportedző, sportoktató Gyógytornász 

 

 

 

 



5. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLAI FELADATOT ELLÁTÓ 

INTÉZMÉNYEKNEK 

 

Készségfejlesztő iskola pedagógusok adatai: 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG FELADAT 

Végzős gyógypedagógiai főiskolai hallgató Osztályfőnök 

Gyógypedagógus Osztályfőnök 

Gyógypedagógus Osztályfőnök 

Gyógypedagógus, közoktatásvezető 

szakvizsgázott pedagógus  

Osztályfőnök 

Gyógypedagógus, közoktatásvezető 

szakvizsgázott pedagógus 

Osztályfőnök 

Gyógypedagógus tanár, szakvizsgázott 

pedagógus 

Osztályfőnök 

Gyógypedagógus Osztályfőnök 

Gyógypedagógus Osztályfőnök, munkaközösségvezető 

Gyógypedagógus, komplex művészeti 

terapeuta 

Osztályfőnök 

Gyógypedagógus Osztályfőnök 

Óvodapedagógus, szakvizsgázott 

pedagógus, népi kézműves-bőrműves,  

Szakoktató, munkaközösségvezető 

Pedagógia szakos nevelő Szakoktató 

Történelem szakos általános iskolai tanár és 

népművelő, virágkötő, számítógép kezelő és 

használó 

népnevelő 

Szakoktató 

Műszaki szakoktató, közoktatás vezető 

szakvizsgázott pedagógus, gyermek-és 

ifjúságvédelmi gyógypedagógiai asszisztens 

Szakoktató 

Ruhaipari üzemmérnök, ruhaipari szakos 

mérnök-tanár, vegyész laboráns 

Szakoktató 

Művelődésszervező, gyógypedagógiai 

főiskolai hallgató 

Szakoktató 

Általános iskolai hittanár Szakoktató 

Gyógypedagógus, okleveles 

neveléstudomány szakos bölcsész, 

szakvizsgázott pedagógus közoktatási 

vezető, szakvizsgázott pedagógus 

gyógypedagógiai szakterületen 

Intézményvezető 

Gyógypedagógus, közoktatási vezető, az 

inkluzív nevelés okleveles tanára (szakértő) 

Intézményvezető-helyettes 

 

 

 

 



Nevelő és oktató munkát segítők adatai: 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG FELADAT 

Érettségi, pedagógiai asszisztens Pedagógiai munka segítője 

Érettségi, gyógypedagógiai asszisztens, 

pedagógiai asszisztens 

Pedagógiai munka segítője 

 

A tanulók le- és kimaradással, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok 

A 2017/18-es tanévben évfolyamismétlésre utasított tanulók:  

Általános iskola: 1 fő  

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola: 0 fő 

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége  

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások formái: napközi, énekkar, sport, habilitációs, 

rehabilitációs foglalkozások, képesség- készségfejlesztés.  

Tanulóink a tanév folyamán versenyeken, seregszemléken, osztálykirándulásokon, szakmai 

gyakorlatokon és táborozásokon is részt vesznek.  

A szülők, - indokolt esetben, írásban,- gyermekük délutáni foglalkozások alóli felmentését 

kérhetik az intézmény vezetőjétől. 

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai  

Az alsó tagozaton hétfőtől péntekig nincs otthon elkészítendő házi feladat.  

A felső tagozaton hétfőtől péntekig nincs otthon elkészítendő házi feladat.  

A készségfejlesztő iskolában nincs otthonra feladott házi feladat.  

Gyakorló feladatot kérhetnek a szülők a pedagógustól otthoni elvégzésre. 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyanként-i, évfolyamonként-i követelményei a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje 

Az intézményben a tanulóknak tanulmányaik alatt lehetőségük van osztályozó vizsgát, pótló 

vizsgát, valamint javítóvizsgát tenni. A vizsgák pedagógus bizottság előtt zajlanak.  

 

Osztályozó vizsga  

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

amennyiben:  

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt eleget tud tenni  



 a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladják, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet;  

 a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen egy adott 

tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladják, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet;  

 szakértői vélemény alapján, magántanulói státusban lévő gyermekek  

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. A 

szülőket/gondviselőket a vizsga követelményeiről az osztályozó vizsga előtt minimálisan 60 

nappal, a vizsga helyéről és időpontjáról az osztályozó vizsga előtt minimálisan 30 nappal 

tájékoztatni kell.  

 

Pótló vizsga  

A tanuló pótló vizsgát tehet az intézményvezető által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról 

neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel 

eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A tanulónak fel nem róható ok minden olyan, a 

vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető 

vissza a tanuló szándékos vagy gondatlan magatartására.  

Az intézményvezető engedélyezheti, hogy a tanuló a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye 

le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A tanuló kérésére a vizsga megszakításáig a 

vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.  

 

Javító vizsga  

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott. A tanuló javítóvizsgát az intézményvezető által meghatározott időpontban, 

az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

 

 

 

 

 

 

  

 



Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

OSZTÁLY/CSOPORT LÉTSZÁM 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

1/1. 6 

1. 6 

2. 8 

3. 6 

4. 7 

5. 9 

6/a 7 

6/b 8 

7/a 7 

7/b 6 

8. 11 

Összevont autista 8 

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA 

9/a 10 

9/b 7 

10/a 5 

10/b 7 

11/a 8 

11/b 14 

11/c 13 

12/a 14 

12/b 12 

12/c 12 

 

6. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A KOLLÉGIUMI FELADATOKAT ELLÁTÓ 

INTÉZMÉNYEKNEK 

 

Kollégium pedagógusok adatai: 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG FELADAT 

Szociálpedagógus Kollégiumi nevelőtanár 

Testnevelő tanár Kollégiumi nevelőtanár 

Gyógypedagógus Kollégiumi nevelőtanár 

Egészségtan tanár Kollégiumi nevelőtanár 

Szociálpedagógus Kollégiumi nevelőtanár 

Szociális munkás Kollégiumi nevelőtanár 

Szociálpedagógus Kollégiumi nevelőtanár 

Történelem szakos tanár Kollégiumi nevelőtanár 

Pedagógia szakos nevelő Kollégiumi nevelőtanár 

Gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus 

 

Kollégiumi vezető, intézményvezető-

helyettes 

 

 



Nevelő és oktató munkát segítők adatai: 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG FELADAT 

Érettségi, felsőfokú csecsemő- és 

kisgyermeknevelő asszisztens, 

gyógypedagógiai segítő munkatárs 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, dajka Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, óvónő Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, gyógypedagógiai segítő 

munkatárs 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, dajka Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, gyógypedagógiai asszisztens Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, gyermek- és ifjúságfelügyelő Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, gyermek- és ifjúságfelügyelő Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, háztartási felszerelések eladója Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, cukrász, szakács, 

kisgyermekgondozó- és nevelő 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, gyógypedagógiai segítő 

munkatárs 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, gyógypedagógiai asszisztens, 

fodrász 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, ifjúságsegítő asszisztens, 

jazzénekes- és zenész 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, bőrdíszműves, vendéglátó-eladó, 

biztonsági őr, gépíró szövegszerkesztő 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, ifjúságisegítő, felsőfokú szociális 

munkás asszisztens 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, edző, sportszervező, uszodamester Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, számviteli ügyintéző Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 



óvónő és gyermekfelügyelő, 

gyógypedagógiai asszisztens 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, szociális asszisztens Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, általános ápoló és asszisztens, 

gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, szociális gondozó. ápoló Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

 

Kollégiumi szabadidős foglalkozások köre: 

 Túrázások, kirándulások 

 A nevelőtanári kalendáriumban megfogalmazott jeles napokhoz kötődő rendezvények 

 Az aktuális ünnepekhez kötődő rendezvények 

 Sportrendezvények 

 Egyéb kulturális programok - mozi, színház, múzeum, szabadidőközpont, állatkert… 

 Témahetek: 

 Fenntarthatósági témahét: március 15-22. 

 Egészség hete: május utolsó hete 

 

A csoportok által kialakított napi szabadidős programrend beosztása csoportonként változó, 

de egymással összehangoltan működik. 

 

A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a gyermekek/tanulók száma: 

CSOPORT/LAKÓEGYSÉG GYERMEK/TANULÓLÉTSZÁM 

102 8 

103 10 

104 9 

202 8 

203 7 

204 9 

302 8 

303 10 

304 10 

 

 

 

 



7. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A GYERMEKOTTHONI FELADATOT ELLÁTÓ 

INTÉZMÉNYEKNEK 

 

Gyermekotthon pedagógusok adatai: 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG FELADAT 

Óvodapedagógus Gyermekotthoni nevelőtanár 

Szociális munkás, kisgyermek gondozó- és 

nevelő 

Gyermekotthoni nevelőtanár 

Szociális munkás Gyermekotthoni nevelőtanár 

Hittantanár, okleveles hittanár - nevelőtanár, 

okleveles család- és gyermekvédő tanár 

Gyermekotthoni nevelőtanár 

Szociálpedagógus Fejlesztőpedagógus 

Angol szakos nyelvtanár, viselkedéselemző, 

okleveles egészségpszichológus 

Pszichológus 

Okleveles szociális munkás, kollégiumi 

nevelőtanár, szakvizsgázott pedagógus, 

közoktatási vezető 

 

intézményegységvezető 

 

Nevelő és oktató munkát segítők adatai: 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG FELADAT 

Érettségi, gyermek- és ifjúságvédelmi 

asszisztens, pénzügyi ügyintéző, képesített 

könyvelő 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, szociális gondozó és ápoló Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, gyermek- és ifjúságfelügyelő Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Szülésznő Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, kisgyermekgondozó- és nevelő, 

számítógép kezelő 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, ápoló Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, rehabilitációs tevékenység 

terapeuta 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, gyógypedagógiai asszisztens, 

általános ápoló és asszisztens 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, szociális gondozó és ápoló, 

élelmiszer eladó 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, gyógypedagógiai asszisztens Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, kisgyermekgondozó- és nevelő Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 



Érettségi, szociális gondozó és ápoló Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

közegészségügyi-járványügyi ellenőr Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi, gyermek- és ifjúságvédelmi 

asszisztens 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

 

Gyermekotthoni szabadidős foglalkozások köre: 

 Túrázások, kirándulások 

 A nevelőtanári kalendáriumban megfogalmazott jeles napokhoz kötődő rendezvények 

 Az aktuális ünnepekhez kötődő rendezvények 

 Sportrendezvények 

 Egyéb kulturális programok - mozi, színház, múzeum, szabadidőközpont, állatkert 

 Klubdélután 

 

A gyermekotthoni csoportok száma és az egyes csoportokban a gyermekek/tanulók 

száma: 

CSOPORT/LAKÓEGYSÉG GYERMEK/TANULÓLÉTSZÁM 

402 8 

403 8 

404 8 

502 8 

503 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


