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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  

  

  

  



  

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 TKVRSZB kijelölése  alapján) 

A készségfejlesztő iskolába június 15. után, előre egyeztetett intézményi ügyeleti napokon.   

  

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma  

Óvoda: 4 csoport   

Általános iskola: 13 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 2021. 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.)  2021. október 06.  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)  2021. október 22.  

Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja  

(február 25.)  

2022. február 25.  

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)  2022. március 11.  

A holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.)  2022. április 13.  

A Nemzeti Összetartozás napja (június 4.)  2022. június 03.  

  

Kapcsolda program nyitás  2021. október  

Mikulás  2021. december 06.  

Adventi koncert  2021. december  

Karácsony  2021. december 16.  

Farsang  2022. február 17.  

Házi Kulturális Seregszemle (felkészülés, válogatás a fővárosi 

Kulturális Seregszemlére)  
2022. március 17.  

Vers és prózamondó verseny  2022. április 07.  

Anyák napja  2022. április 29.  

Ballagás  2022. június 15.  

Tanévzáró ünnepély  2022. június 17.  



A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai   

Intézményünkben 2016-2017-ben 4 fő vett részt minősítésen, sikeresen. 

Intézményünkben 2017-2018-ban 10 fő vett részt minősítésen, sikeresen. 

Intézményünkben 2018-2019-ben 7 fő vett részt minősítésen, sikeresen. 

Intézményünkben 2019-2020-ban 6 fő vett részt minősítésen, sikeresen.  

Intézményünkben 2020-2021-ben 3 fő vett részt minősítésen, sikeresen. 

 

Vezetői tanfelügyelet megtörtént 2019.10.04-én. 

 

Megállapításai: 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása (pedagógiai folyamatok) 

Fejleszthető területek: 

Egységes protokoll kialakítása a mérés-értékelésben és ellenőrzésben a gyermekek, tanulók 

képességeinek, készségeinek hatékonyan feltérképezésére az különböző 

intézményegységekben. Ami magában foglalja az új mérési módszerek megismerését 

gyógypedagógusi körben, ezeknek gyakorlati alkalmazását, beválásásuknak ellenőrzését, 

értékelését és szükséges módosításokat a végrehajtásban. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény tervezési dokumentumaiban megjelenő célok koherens egységet mutatnak a 

megvalósítás dokumentumaiban szereplő adatokkal. 

A jó gyakorlatok megosztásával elősegíti az intézményen belül működő tudásmegosztást. Így 

fejleszti munkatársai módszertani, pedagógiai kultúráját. A sajátos nevelési igényű tanulói 

képességek kibontakoztatása, felzárkóztatás az intézmény kiemelt területei közé tartozik. 

Magas színvonalon irányítja a differenciáló, az egyéni nevelési / tanulási utak kialakítását célzó 

nevelést / oktatást támogató eljárásokat, terápiákat, a tanulók hatékony egyéni fejlesztését. 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Fejleszthető területek: 

Az ellenőrző, értékelő és elemző tevékenység kockázatorientáltabbá, rendszerszerübbé tétele, 

mely segíti az intézményegységek erősségeinek és gyengeségeinek pontosabb feltérképezését, 

a változásokból fakadó szükségszerű fejlesztési célok hatékony és eredményes meghatározását, 

kezelését. 

Kiemelkedő területek: 

Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan reagál rájuk, ismeri a 

változtatások szükségességének okait. A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az 

intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat. A vezető 

engedi, és szívesen befogadja, a nevelés/tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló 

kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket. 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása (vezetői kompetenciák) 

Fejleszthető területek: 

Digitális kompetencia fejlesztése az intézményi informatikai felületek eredményesebb, 

hatékonyabb ellenőrzése érdekében. 

 

 



Kiemelkedő területek: 

Naprakész információkkal rendelkezik az intézményében folyó oktató-nevelő munkáról. 

Figyelembe veszi a méréseikből kapott adatokat, azokat a fejlesztés alapjául használja fel. A 

tervezéshez és megvalósításhoz kikéri a vezetőtársak, munkatársak véleményét. Az esetleges 

véleménykülönbségeket meghallgatja, lehetőség szerint figyelembe veszi. Intézményében 

határozott, de demokratikus elvek szerint rendeződő közösséget teremt. Hatékony 

kommunikációt folytat a fenntartóval, szülőkkel, tanulókkal, a partner intézményekkel. Erős 

hivatástudattal rendelkezik. Magatartásában és kommunikációjában etikus és követendő 

példaként szolgál kollégái számára. Pedagógiai és vezetői kommunikációját folyamatosan 

fejleszti. 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Fejleszthető területek: 

A kapcsolattartás és a kétirányú információ áramlás fejlesztése az intézmény munkatársi körrel 

- az információáramlásba beépített lépcsőfokok számának csökkentése, az információ 

áramlásának hatékonyabbá tételéhez. 

Kiemelkedő területek: 

A vezetői feladatokat arányosan megosztja a kollégái között, a feladatkörök megfelelően 

elkülönülnek egymástól, betarthatók és ellenőrizhetők. A humán erőforrás menedzselése 

vezetői munkáját szervesen meghatározza, mind a tervezés, mind a motiváció kapcsán. A 

munkaközösségek az intézményen belül meghatározott feladatok szerint működnek. Olyan 

belső szabályrendszert működtet, mely az intézményi munka minden résztvevője számára 

betartható, jól nyomon követhető, belső értékké tehető. Az intézményi sajátosságokhoz 

kapcsolódóan, elősegíti a tanulási környezet javítását, a tanulási folyamatok támogatását 

intézményében, melyek folyamatos fejlesztését fontos feladatának tekinti. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Fejleszthető területek: 

Az iskola honlapján megjelenő tájékoztatás, információs tartalmának, napra kész aktualitásának 

javítása érdekében, a honlap megújítása, és a gondozását felügyelő team felelőseinek kijelölése 

szükséges. 

Kiemelkedő területek: 

Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat, tisztában van ezek következményével. Az általa 

irányított gyógypedagógusi kört tájékoztatja a jogszabályi változásokról, felhívja a 

pedagógusok figyelmét az őket érintő változásokra, ezekre hatékonyan reagál ( 

pl.továbbképzések, beiskolázások). Szóbeli és írásos kommunikációját tényszerűség és 

szakismeret jellemzi.  Ügyel az intézményi dokumentumok, információk szakszerűségére, a 

jogszabályi előírásokat betartja. Az intézmény létesítményeit a céloknak megfelelően 

működteti, kiemelt figyelmet fordít a biztonságos és szakszerű működésre.  

 

Szakmai alapdokumentumok elérhetőségei: 

SZMSZ http://csaloganyiskola.hu/wp-content/uploads/2020/12/Csalogany-Szervezeti-es-

Mukodesi-Szabalyzat-2020.pdf 

Házirend http://csaloganyiskola.hu/wp-content/uploads/2021/02/Csalogany-Hazirend-2021.-

februar.pdf 

http://csaloganyiskola.hu/wp-content/uploads/2020/12/Csalogany-Szervezeti-es-Mukodesi-Szabalyzat-2020.pdf
http://csaloganyiskola.hu/wp-content/uploads/2020/12/Csalogany-Szervezeti-es-Mukodesi-Szabalyzat-2020.pdf
http://csaloganyiskola.hu/wp-content/uploads/2021/02/Csalogany-Hazirend-2021.-februar.pdf
http://csaloganyiskola.hu/wp-content/uploads/2021/02/Csalogany-Hazirend-2021.-februar.pdf


Pedagógiai program http://csaloganyiskola.hu/wp-content/uploads/2021/11/Csalogany-

EGYMI-Pedagogiai-Program-2021-2022.pdf 

 

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: 27 fő  

Óvodai I. csoport: 8 fő   

Óvodai II. csoport: 6 fő  

Óvodai III. csoport: 6 fő  

Óvodai IV. csoport: 7 fő  

  

Pedagógusok adatai:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG  FELADAT  

Okleveles gyógypedagógus, ért.ak., tan.ak. 

szakirány 

Óvodai csoportvezető, 

munkaközösségvezető  

Gyógypedagógus Óvodai nevelő 

Okleveles gyógypedagógus, ért.ak., tan.ak. 

szakirány 

Óvodai csoportvezető  

Gyógypedagógus  Óvodai nevelő  

Gyógypedagógus, ért.ak., tan.ak. szakirány Óvodai csoportvezető  

Gyógypedagógus  Óvodai nevelő  

Gyógypedagógus, ért.ak., tan.ak. szakirány Óvodai csoportvezető  

Óvodapedagógus  Óvodai nevelő  

Gyógypedagógus  Habilitáció, rehabilitáció  

Gyógypedagógus  Habilitáció, rehabilitáció - logopédia  

Gyógypedagógus  Habilitáció, rehabilitáció- szomatopedagógia  

  

  

  

http://csaloganyiskola.hu/wp-content/uploads/2021/11/Csalogany-EGYMI-Pedagogiai-Program-2021-2022.pdf
http://csaloganyiskola.hu/wp-content/uploads/2021/11/Csalogany-EGYMI-Pedagogiai-Program-2021-2022.pdf


Pedagógiai munkát segítők adatai:  

  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG  FELADAT  

Gyógypedagógiai segítő munkatárs Óvodai pedagógiai munkát segítő  

Gyógypedagógiai segítő munkatárs  Óvodai pedagógiai munkát segítő  

 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  

 Gondozási feladatok végzése  

  

4. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELADATOT ELLÁTÓ 

INTÉZMÉNYEKNEK   

  

Pedagógusok adatai  

  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG   FELADAT  

Gyógypedagógus, ért.ak. szakirány  Osztályfőnök   

Gyógypedagógus Nevelőtanár   

Gyógypedagógus, oligofrénpedagógia  Osztályfőnök   

Szociálpedagógus  Nevelőtanár   

Gyógypedagógus, ért.ak. szakirány Osztályfőnök   

Gyógypedagógus, ért.ak. szakirány Nevelőtanár   

Gyógypedagógus, ért.ak. szakirány Osztályfőnök   

Óvodapedagógus Nevelőtanár   

Gyógypedagógus, ért.ak., tan.ak. szakirány  Osztályfőnök   

Szociálpedagógus Nevelőtanár   

Gyógypedagógus, ért.ak. szakirány Osztályfőnök   

 Nevelőtanár   

Gyógypedagógus, oligofrénpedagógia, 

szurdopedagógia szakirány 

Osztályfőnök   



Gyógypedagógus, pszichopedagógia 

szakirány  

Nevelőtanár   

Gyógypedagógus, ért. ak., látássérültekped. 

szakirány  

Osztályfőnök   

Szociálpedagógus  Nevelőtanár   

Gyógypedagógus, ért.ak., tan.ak. szakirány  Osztályfőnök   

Gyógypedagógus, tan.ak. szakirány Nevelőtanár   

Gyógypedagógus, ért.ak., tan.ak. szakirány Osztályfőnök   

Gyógypedagógus, tan.ak. szakirány Nevelőtanár   

Gyógypedagógus, oligofrénpedagógia, 

pszichopedagógia szakirány  

Osztályfőnök   

Gyógypedagógus, pszichopedagógia 

szakirány 

Nevelőtanár   

Szociálpedagógus, fejlesztő, differenciáló 

területen pedagógus  

Osztályfőnök   

  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, ért.ak. szakirány Ábrázolás-alakítás tanár  

Gyógypedagógus, logopédus  Habilitáció, rehabilitáció - logopédia  

Pszichológus  Iskolapszichológus  

Gyógypedagógus  Mozgásnevelő, testnevelő  

Szociális ellátás és rehabilitáció  Felzárkóztatás, gyermekvédelem  

  

 

 

 

 

 

 

 



Nevelő és oktató munkát segítők adatai:  

  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG  FELADAT  

Gyógypedagógiai segítő munkatárs Pedagógiai munka segítője  

Gyógypedagógiai asszisztens, pedagógia 

alapszakos bölcsész 

Pedagógiai munka segítője  

Érettségi Pedagógiai munka segítője  

Gyógypedagógiai asszisztens  Pedagógiai munka segítője  

Gyógypedagógiai asszisztens Pedagógiai munka segítője  

Gyógypedagógiai asszisztens Pedagógiai munka segítője  

Gyógypedagógiai segítő munkatárs Pedagógiai munka segítője  

Érettségi Pedagógiai munka segítője  

Érettségi Pedagógiai munka segítője  

Érettségi  Pedagógiai munka segítője  

Tanító Pedagógiai munka segítője  

Gyógypedagógiai asszisztens Pedagógiai munka segítője  

Gyógypedagógiai asszisztens Pedagógiai munka segítője  

Érettségi Pedagógiai munka segítője  

Gyógypedagógiai segítő munkatárs Pedagógiai munka segítője  

Művelődés szervező, gyógypedagógiai 

segítő munkatárs 

Pedagógiai munka segítője 

Gyógypedagógiai asszisztens Pedagógiai munka segítője 

Gyógytornász - fizioterapeuta Gyógytornász  

 Gyógytornász  

Gyógytornász  Gyógytornász  

Gyógytornász, sportedző, sportoktató  Gyógytornász  

 

Országos mérés-értékelés eredményei:  

Kompetenciamérés az intézmény jellege miatt nincs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLAI FELADATOT ELLÁTÓ 

INTÉZMÉNYEKNEK  
  

Készségfejlesztő iskola pedagógusok adatai:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG  FELADAT  

Gyógypedagógus, ért.ak. szakirány Osztályfőnök  

Gyógypedagógus, ért.ak. szakirány Osztályfőnök  

Gyógypedagógus, oligofrénpedagógia, 

pszichopedagógia szakirány 

Osztályfőnök  

Gyógypedagógus, ért.ak. szakirány   Osztályfőnök  

Gyógypedagógus, oligofrénpedagógia, 

szurdopedagógia szakirány  

Osztályfőnök  

Gyógypedagógus, pszichopedagógia 

szakirány  

Osztályfőnök  

Gyógypedagógus, oligofrénpedagógia, 

szurdopedagógia szakirány 

Osztályfőnök  

Gyógypedagógus, ért.ak. szakirány   Osztályfőnök, munkaközösségvezető  

Szociálpedagógus, gyógypedagógus Osztályfőnök  

Okleveles gyógypedagógus, ért.ak. 

szakirány   

Osztályfőnök  

Óvodapedagógus, népi kézműves-bőrműves,   Szakoktató, munkaközösségvezető  

Pedagógia szakos nevelő  Szakoktató  

Általános iskolai hittanár Szakoktató  

Szociálpedagógus, dísznövénykertész Szakoktató  

Ruhaipari üzemmérnök, ruhaipari szakos 

mérnök-tanár 

Szakoktató  

Gyógypedagógus, tan.ak. szakirány  Szakoktató  

Kertészmérnök Szakoktató  

Gyógypedagógus, oligofrénpedagógia, 

logopédia, okleveles neveléstudomány 

szakos bölcsész, szakvizsgázott pedagógus 

közoktatási vezető, szakvizsgázott 

pedagógus gyógypedagógiai szakterületen  

Intézményvezető  

Gyógypedagógus, közoktatási vezető, az 

inkluzív nevelés okleveles tanára (szakértő)  

Intézményvezető-helyettes  

Tanító, technikai műveltség terület, 

szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető 

Intézményegység-vezető 

Gyógypedagógus Habilitáció, rehabilitáció 

Gyógypedagógus, logopédus Habilitáció, rehabilitáció - logopédia 

   



Nevelő és oktató munkát segítők adatai:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG  FELADAT  

Gyógypedagógiai segítő munkatárs  Pedagógiai munka segítője  

Gyógypedagógiai asszisztens Pedagógiai munka segítője  

Érettségi Pedagógiai munka segítője 

  

A tanulók le- és kimaradással, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok  

A 2020/21-es tanévben évfolyamismétlésre utasított tanulók:   

Általános iskola: 2 fő   

Készségfejlesztő Iskola: 1 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 tantárgyankénti, évfolyamonkénti 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.   

  



Készségfejlesztő iskola modulzáró vizsga 

A készségfejlesztő iskola 12. évfolyama modulzáró vizsgával zárul a tanév végén. 

      

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma  

 

OSZTÁLY/CSOPORT   LÉTSZÁM  

ÁLTALÁNOS ISKOLA   

1/1.   7  

1/a   6  

1/b  7 

2.   6  

3.   6  

4.   7  

5.   7  

6.  8  

7.  6  

8/a   5  

8/b  5  

Összevont autista a  6  

Összevont autista b  4 

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA   

9/a   12 

9/b         12 

10/a   10 

10/b   10 

11/a   15 

11/b   15 

11/c   15 

12/a   12 

12/b   10 

12/c   14 

  



Óvoda 27 fő 

Általános iskola 80 fő 

Készségfejlesztő iskola 125 fő 

 

6. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A KOLLÉGIUMI 

FELADATOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEKNEK   

Kollégium pedagógusok adatai:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG  FELADAT  

Szociálpedagógus  Kollégiumi nevelőtanár  

Testnevelő tanár  Kollégiumi nevelőtanár  

Gyógypedagógus, tan.ak. szakirány Kollégiumi nevelőtanár  

Egészségtan tanár  Kollégiumi nevelőtanár  

Tanító, rajz szakos tanár Kollégiumi nevelőtanár  

Gyógypedagógus, tan.ak. szakirány Kollégiumi nevelőtanár  

Szociálpedagógus  Kollégiumi nevelőtanár  

Történelem szakos tanár  Kollégiumi nevelőtanár  

Pedagógia szakos nevelő  Kollégiumi nevelőtanár  

Okleveles gyógypedagógus, 

oligofrénpedagógia, szomatopedagógia 

szakirány  

  

Kollégiumi intézményegység-vezető 

  

Nevelő és oktató munkát segítők adatai:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG  FELADAT  

Gyógypedagógiai segítő munkatárs Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Pedagógiai asszisztens Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Érettségi Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Gyógypedagógiai segítő munkatárs Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Gyógypedagógiai segítő munkatárs  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Érettségi, óvónő  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Felsőfokú információ rendszerszervező, 

gyógymasszőr 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Érettségi Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Érettségi  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  



Gyermek- és ifjúságfelügyelő  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Gyógypedagógiai asszisztens Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Gyógypedagógiai segítő munkatárs Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

 Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Érettségi  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Érettségi Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Gyógypedagógiai asszisztens  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Kisgyermek-gondozó, nevelő Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Gyógypedagógiai segítő munkatárs Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Gyógypedagógiai segítő munkatárs Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Ifjúságsegítő asszisztens Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Érettségi Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Érettségi  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Érettségi Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Edző, sportszervező Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Érettségi  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Gyógypedagógiai asszisztens  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Gyógypedagógiai segítő munkatárs  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens, 

általános ápoló  

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

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: 2022. április 25-29. 

• Pénz7:2022. március 7-11. 

• Digitális témahét: 2022. április 4-8. 

• Egészség hete: május utolsó hete   

A csoportok által kialakított napi szabadidős programrend beosztása csoportonként változó, 

de egymással összehangoltan működik.  

 A kollégiumi elhelyezés szülői kérelem alapján lehetséges. 

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

CSOPORT/LAKÓEGYSÉG  GYERMEK/TANULÓLÉTSZÁM  

102  7 

103  7 

104  6 

202  8 

203  7 

204  5 

302  7 

303  8 

304  7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



7. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A GYERMEKOTTHONI 

FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEKNEK   

Gyermekotthon pedagógusok adatai:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG  FELADAT  

Óvodapedagógus  Gyermekotthoni nevelőtanár  

Gyógypedagógus  Gyermekotthoni nevelőtanár  

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 

családpedagógiai mentor  

Gyermekotthoni nevelőtanár  

Általános szociális munkás Gyermekotthoni nevelőtanár 

Okleveles hittanár - nevelőtanár, okleveles 

család- és gyermekvédő tanár  

Gyermekotthoni nevelőtanár  

Szociálpedagógus Váltó gyermekotthoni nevelőtanár 

Szociálpedagógus  Fejlesztőpedagógus  

Egészségpszichológus, viselkedéselemző  Pszichológus  

Gyógypedagógus, szociálpedagógus  

  

intézményegységvezető  

  

Nevelő és oktató munkát segítők adatai:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG  FELADAT  

Gyermek- és ifjúsági felügyelő Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Érettségi  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Gyermek és ifjúságvédelmi asszisztens Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Érettségi, gyermek- és ifjúságfelügyelő  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Szociális gondozó és ápoló Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Szülésznő  

Gyógypedagógiai segítő munkatárs  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Kisgyermek gondozó, nevelő  

Érettségi, ápoló  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  



Szociális gondozó és ápoló  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Pedagógiai és családsegítő munkatárs  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Szociális gondozó és ápoló Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Rehabilitációs tevékenység terapeuta  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Csecsemő- és kisgyermekgondozó, nővér  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Érettségi Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Pedagógiai és családsegítő munkatárs Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Közegészségügyi-járványügyi ellenőr  Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet  

Népművelő és pedagógia szakos általános 

iskolai tanár 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Érettségi Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Gyógypedagógiai asszisztens, általános 

ápoló 

Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens Pedagógiai munka segítője, 

gyermekfelügyelet 

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

száma:  

CSOPORT/LAKÓEGYSÉG  GYERMEK/TANULÓLÉTSZÁM  

402  7  

403  8  

404  6  

502  8  

503  8  

  

 


