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A nemzeti köznevelésről szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 

229/2012.(VIII.28.) kormányrendelet alapján 

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

b.) A beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

számát 

A 2014/2015-ös tanévben 2 óvodai és 4 általános iskolai csoport indítására adott engedélyt a 

fenntartó. 

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

megállapítását és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos-nyilvános megállapításokat 

tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét az Állami Számvevőszék 

ellenőrzésének nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 

megállapításait, 

Nem releváns. 

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

évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 

A Tagintézmény Munkaterve és az Eseménynaptár tartalmazza. 

g.) a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet és a Pedagógiai Programot 

tartalmazza 

a honlap, és a KIR. 

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

a.) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét 

Óvoda-általános iskola 

Sorsz. Név Munkakör Iskolai végzettség 

1. Kacziba Erzsébet közismereti tárgyat 

tanító, napközis nevelő 

földrajz- térképészet 

középiskolai tanár 

2. Kálmán Józsefné gyógypedagógus óvónő 

3. Németh Károly gyógypedagógus gyógypedagógiai tanár 

4. Péteriné Vincze Klára gyógypedagógus tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányú 

gyógypedagógiai tanár 
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5. Petrityné Zsótér Erika tagintézmény-vezető általános iskolai tanító, 

közoktatásvezető, 

pedagógus szakvizsga 

6. Stankovics Árpád testnevelő tanár testnevelés-sport szakos 

tanár 

7. Szántó Gabriella Ágnes napközis nevelő általános iskolai tanító-

református hittan-oktató 

8. Sziliné Kádár Magdolna gyógypedagógus oligofrén pedagógia-

logopédia szakos 

gyógypedagógiai tanár, 

szakvizsgázott pedagógus 

gyógypedagógiai 

szakterületen  

gyógypedagógiai szakértő, 

gyakorlatvezető tanár 

9. Rácz Andrea gyógypedagógus oligofrén pedagógia-

szurdopedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár 

10. Ujszásziné Soós Márta gyógypedagógus oligofrén pedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár 

óvónő 

11. Daniné Szabó Szilvia gyógypedagógus tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányú 

gyógypedagógiai tanár 

12. Sarusi-Kis Judit napközis nevelő általános iskolai tanító 

 

b.) a betöltött munkakörök alapján a nevelő-oktató munkát segítők számát, iskolai 

végzettségét, szakképzettségét 

 

Sorsz. Név Munkakör Iskolai végzettség 

1. Bertus Sándorné gyógypedagógiai 

asszisztens 

gimnáziumi érettségi, 

pedagógiai asszisztens 

2. Cimer Szilvia Erzsébet gyógypedagógiai 

asszisztens 

gimnáziumi érettségi, 

gyógypedagógiai 

asszisztens, dajka, 

3. Benke Elizabeth gyógypedagógiai 

asszisztens 

gimnáziumi érettségi, 

gyógypedagógiai 

asszisztens 

4. Hajdú Réka gyógypedagógiai 

asszisztens 

gimnáziumi érettségi, 

gyermekfelügyelő 

5. Jaksáné Kódor Ildikó dajka középiskolai érettségi, 

felnőtt szakápoló, dajka, 

gyógypedagógiai 

asszisztens 

6. Bertókné Varga Anita dajka középiskolai érettségi, 

gyógypedagógiai 

asszisztens 



 

c.) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit, 

Nem releváns. 

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

Évfolyamismétlő: 

Danyi József 5. évfolyam 

Szendrei Dzsenifer Diána 5. évfolyam 

Tóth Valentina Dorina 8. évfolyam     

Másik intézménybe távozott: 

Horváth Dávid 1. osztály 

Kállai Gyula 1. osztály 

Bari Erzsébet 6. osztály 

Füzesi István Zakariás 6. osztály 

Ajtai Richárd Roland 8. osztály 

f.) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, 

Egyéb órák (tervezett és engedélyezett): 

Szakköri foglalkozások: 5 óra 

- tömegsport: 2 óra   (Stankovics Árpád testnevelő) 

- kézműves szakkör: 1 óra  (Kálmán Józsefné) 

- tánc-és dráma szakkör: 2 óra  (Szántó Gabriella Ágnes) 

 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás a Nkt. 27. § (5) alapján: 4 óra 

Sorsz. Osztályfok/csoport Tehetséggondozás Felzárkóztatás 

1. 1-2. osztály 1 1 

2. 5-6-7-8. osztály 1 1 

 

Pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció a Nemzeti Köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. 

törvény 6. sz. mellékelte alapján: 

- habilitációs terápiás beszéd (logopédia): 8 óra 

Felhasznált összes óraszám (tanórákkal együtt): 251,5 óra 



g.) a hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai 

Nem releváns. 

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

alatti vizsgák tervezett idejét 

Sorszám Terület 

megnevezése 

Mérés-értékelés 

eszköze 

Évfolyam Felmérést 

végző 

Határidő 

1. Beszédállapot, 

beszédszint 

felmérése 

artikulációs 

vizsgálat 

óvodai 

csoportok 

1-8. 

évfolyam 

Sziliné 

Kádár 

Magdolna 

2014. 

október 1. 

2. Komplex 

személyiség 

vizsgálat 

TARC óvodai 

csoport 

Rácz 

Andrea 

Ujszásziné 

Soós 

Márta 

2015. 

május 31. 

3. Kultúrtechnikai 

tantárgyak 

A 

székhelyintézmény 

által kidolgozott 

felmérőlapok 

segítségével 

Értelmileg 

akadályozott 

tanulók 

Sziliné 

Kádár 

Magdolna 

2015. 

május 31. 

4. Mozgásállapot, 

fizikai 

teljesítőképesség 

felmérése 

Pedagógiai 

programban 

meghatározottak 

alapján 

1-8. 

évfolyam 

Stankovics 

Árpád 

2014. 

október 

31. és 

2015. 

május 31. 

 

i.) iskolai osztályok számát, az egyes osztályokban tanulók létszámát. 

Sorszám Csoport/osztály Osztályfőnök/csoportvezető Tanulók létszáma 

1. Mókus csoport-óvoda Rácz Andrea 6 

2. Maci csoport-óvoda Ujszásziné Soós Márta 7 

3. 1-2. osztály Péteriné Vincze Klára 8 

4. 5-6-7-8. osztály Németh Károly 13 

5. 4-7-8. csoport Sziliné Kádár Magdolna 7 

6. 3-4. osztály Daniné Szabó Szilvia 9 

 

 


