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1. Iskolába/óvodába történő felvétel: 

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. 

 

2. Térítési díjak: 

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/óvodásaink. 

 

3. Szabályzatainkat az iskola honlapján a Tanügyi dokumentációk menüpontban lehet 

  megtalálni. 

 

4. Az intézmény nyitva tartásának rendje: 

Tanév során: 

Óvodásoknak:  07.00 – 17.00 óráig az óvodai csoportban 

Iskolásoknak: 06.30 – 07.45 óráig összevont ügyeletek  

   07.45 – 16.00 óráig egész napos iskola 

   16.00 – 17.30 óráig összevont ügyelet 

Tanítási időszakon kívüli időben: 

Óvodásoknak és iskolásoknak egységesen  

   07.00 – 17.00 óráig ügyelet.  

Helyszín: az Észak-Budapesti Tankerületi Központ utasítása szerint. 

 

5. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: 

 

osztály tantárgy tanítja végzettsége szakképzettsége 

Tanulásban akadályozott tanulókat nevelő-oktató tagozat 

1. 

 oszt. 

Minden tantárgy 
Kivéve: 

  Testnevelés,  

  Technika 
  Vizuális kultúra 

   Etika 

 

gyógypedagógus osztályfőnök   
 

testnevelő/gyógypedagógus 

gyógypedagógus 
tanító-konduktor 

gyógypedagógus 

 

főiskola 
 

főiskola 

főiskola 
főiskola 

egyetem 

gyógypedagógiai tanár 
 

gyp. tanár/tanár 

gyógypedagógia tanár 
tanító-konduktor 

gyógypedagógia tanár 

 

2.  

oszt. 

Minden tantárgy 

Kivéve: 

  Vizuális kultúra 
  Testnevelés 

  Technika, 

 

gyógypedagógus osztályfőnökök   

 

tanító-konduktor 
testnevelő/gyógypedagógus 

gyógypedagógus 

főiskola 

 

főiskola 
főiskola/egyetem 

főiskola 

 

gyógypedagógiai tanár 

 

tanító-konduktor 
gyp. tanár/tanár 

gyógypedagógiai tanár 

3. 

oszt. 

Iskolaotthonos rendszer 
Minden tantárgy 

Kivéve: 

  Testnevelés 
  Vizuális kultúra 

  Etika 

 

 
gyógypedagógus osztályfőnökök    

 

testnevelő/gyógypedagógus 
tanító-konduktor 

gyógypedagógus 

 
egyetem 

 

főiskola/egyetem 
főiskola 

egyetem 

 
gyógypedagógiai tanár 

 

gyp. tanár/tanár 
tanító-konduktor 

gyógypedagógiai tanár 

4. 

oszt. 

Minden tantárgy 

Kivéve: 

gyógypedagógus osztályfőnök    

 

főiskola/egyetem 

 

gyógypedagógiai tanár  

 



  Rajz-kézművesség,  
  Életvitel, informatika 

  Testnevelés 

  Etika 
 

tanító-konduktor 
felsőfokú végz. óvónő 

gyógypedagógus 

gyógypedagógus 

főiskola 
főiskola 

főiskola 

egyetem 

tanító-konduktor 
gyógypedagógiai tanár 

gyógypedagógiai tanár 

gyógypedagógiai tanár 

1-3. 

autista 

oszt. 

Iskolaotthonos szervezésben. 

Minden tantárgy 
Kivéve: 

  Etika, 

  Testnevelés 
 

 

2 fő gyógypedagógus 
 

gyógypedagógus 

testnevelő/gyógypedagógus 
 

főiskola 

 

főiskola 
főiskola/egyetem 

 

gyógypedagógiai tanár 

 

gyógypedagógiai tanár 
gyp. tanár/tanár 

 

5. 

oszt. 

Magyar, történelem, matematika, 

természetismeret, oszt. főnöki, 

Kivéve: 
  Etika,  

  Ének- zene, informatika, 

  Vizuális kultúra 
  Technika, életvitel és gyakorlat, 

  Testnevelés 

  Hon-és népismeret 
 

    

gyógypedagógus osztályfőnök  

 
gyógypedagógus 

gyógypedagógus 

 tanító - gyp.tanárjelölt 
gyógypedagógus  

testnevelő 

gyógypedagógus 

 

főiskola 

 
egyetem 

főiskola 

főiskola 
egyetem 

egyetem 

főiskola 

 

gyógypedagógiai tanár  

 
gyógypedagógiai tanár 

gyógypedagógiai tanár 

tanító - gyp.abszolutórium 
 gyógypedagógiai tanár 

testnevelő tanár 

gyógypedagógiai tanár 
 

6. 

oszt. 

Magyar, matematika, földrajz, 

természetismeret, osztályfőnöki, 
történelem 

Kivéve: 

  Informatika, Ének-zene, testnevelés  
  Technika, életvitel és gyakorlat, 

  Vizuális kultúra, 

  Etika 
   

 

 
gyógypedagógus osztályfőnök   

 

gyógypedagógus  
gyógypedagógus  

tanító - gyp. tanárjelölt  

gyógypedagógus  

 

 

 
főiskola 

 

főiskola 
egyetem 

főiskola 

egyetem 

 

 
gyógypedagógiai tanár 

 

gyógypedagógiai tanár 
gyógypedagógiai tanár 

tanító - gyp.abszolutórium 

gyógypedagógiai tanár 

 

7. 

oszt. 

Magyar, matematika, természetismeret 

oszt. főnöki, földrajz,  testnevelés 
Kivéve: 

  Etika  

  Ének-zene, idegen nyelv,  
  Technika, életvitel és gyakorlat,  

  Vizuális kultúra, 

  Informatika, testnevelés, történelem 

   

 

   

gyógypedagógus osztályfőnök   
 

gyógypedagógus  

gyógypedagógus 
gyógypedagógus  

tanító - gyp.tanárjelölt  

gyógypedagógus  
 

 

főiskola 
 

egyetem 

főiskola 
főiskola 

főiskola 

főiskola 

 

 

gyógypedagógiai tanár 
 

gyógypedagógiai tanár 

gyógypedagógiai tanár 
gyógypedagógiai tanár 

tanító - gyp.abszolutórium 

gyógypedagógiai tanár 

 

8. 

oszt. 

Magyar, természetismeret, történelem, 

osztályfőnöki, matematika,   
földrajz 

Kivéve: 

  Informatika, idegen nyelv 
  Ének-zene, testnevelés 

  Technika, életvitel és gyakorlat,  

  Vizuális kultúra, 

 

 

 
gyógypedagógus osztályfőnök   

 

gyógypedagógus 
gyógypedagógus  

gyógypedagógus 

tanító - gyp. tanárjelölt 

 

 

 
főiskola 

 

főiskola 
főiskola 

főiskola 

főiskola 

 

 

 
gyógypedagógiai tanár 

 

gyógypedagógiai tanár 
gyógypedagógiai tanár 

gyógypedagógiai tanár 

tanító - gyp.abszolutórium 

 

Értelmileg akadályozott és autista tanulókat nevelő-oktató tagozat 

Speciális 

„A” 

 

Minden tantárgy 
Kivéve: 

  Mozgásfejlesztés 2 óra 

  Életvitel 
 Ábrázolás, ének-zene 

 

 

gyógypedagógus osztályfőnök 
 

testnevelő 

gyógypedagógus 
szoc.pedagógus 

 

főiskola 
 

egyetem 

főiskola 
főiskola 

 

gyógypedagógiai tanár 
 

ált.iskolai tanár 

gyógypedagógiai tanár 
szoc.pedagógus 

Speciális 

„B” 

Iskolaotthonos szervezésben. 

Minden tantárgy 
 Kivéve: 

  Testnevelés 2 óra 

  Természetismeret 
 

 

2 fő gyógypedagógus osztályfőnök 
 

testnevelő 

gyógypedagógus 

 

főiskola 
 

egyetem 

főiskola 

 

gyógypedagógiai tanár 
 

ált.iskolai tanár 

gyógypedagógiai tanár 

Speciális 

„C” 

 

Minden tantárgyat  
Kivéve: 

  Mozgásnevelés 2 óra 

  Életvitel és gyakorlat,környezetism.  
  Információs eszközök használata 

 

 

gyógypedagógus osztályfőnök   
 

gyógypedagógus  

 
gyógypedagógus 

 

 

egyetem 
 

főiskola 

 
főiskola 

 

gyógypedagógiai tanár 
 

  gyógypedagógiai tanár 

 
gyógypedagógiai tanár  

Speciális 

„D” 

Iskolaotthonos szervezésben 
Minden tantárgyat  

Kivéve: 

  Testnevelés 2 óra 
   

 
2 fő gyógypedagógus  osztályfőnök 

 

gyógypedagógus 
 

 
főiskola 

 

főiskola 
 

gyógypedagógiai tanár 

 
  gyógypedagógiai tanár 

 

     



Egyéb foglalkozás: rehabilitáció 

2 fő Logopédiai fejlesztések/terápiák logopédus főiskola/egyetem gyógypedagógus 

5 fő  Gyógypedagógiai fejlesztések/terápiák 
4 fő gyógypedagógus 

1 fő zeneterapeuta 
főiskola/egyetem 

gyógypedagógus 

általános iskolai tanár 

Óvodai csoportok 

Vegyes 1. 

csop.  
Fejlesztő foglalkozások 2 fő gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus 

Vegyes 2. 

csop.  
Fejlesztő foglalkozások 2 fő gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus 

Óvodai 

fejlesztő 
Egyéni fejlesztő foglalkozások 1 fő gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus 

 

Utazó gyógypedagógusi hálózat 

17 fő Fejlesztések/terápiák  Utazó gyógypedagógus főiskola/egyetem 
17 fő gyógypedagógus 

tanár/terapeuta 

Egyéb foglalkozás: napközi 

1. cs. Délutáni iskolai foglalkozás gyógypedagógus főiskola felsőfokú óvónő 

2. cs. 
Délutáni iskolai fogla 

lkozás 
gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus 

5-6. cs. Délutáni iskolai foglalkozás napközivezető  főiskola gyógypedagógus 

Tanuló-

szoba 
Tanulószobai foglalkozás gyógypedagógiai tanárjelölt, tanító főiskola 

gyógypedagógiai 
tanárjelölt 

Speciális 

„A” 
Délutáni iskolai foglalkozás gyógypedagógus főiskola szociálpedagógus 

Speciális 

„C” 
Délutáni iskolai foglalkozás gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus 

Egyéb pedagógiai tevékenységet végzők 

1 fő Könyvtáros tanár magyar-könyvtár szakos tanár egyetem tanár 

1 fő Iskolapszichológus klinikai szakpszichológus egyetem 
klinikai 

szakpszichológus 

 
6.  Nevelő-oktató munkát segítők száma, feladatköre, isk. végzettsége, szakképzettsége: 

Létszám: 20 fő   

Ebből: 

 Gyógypedagógiai asszisztens:   10 fő 

 Érettségi, pedagógiai asszisztens: 5 fő 

Egyéb végzettségű:   2 fő (dajka) 

  

 Feladatkörük: 

Gondozási és higiéniai teendők: 

- Segít a gyermekek önállóságra nevelésében és az ehhez kapcsolódó tevékenységekben. 

- Az étkezéseknél tálalás, az ételek szükség szerinti darabolása, valamint az önálló életre való 

nevelésben segítségnyújtás. 

- Szükség esetén a testi tisztaság helyreállítása  

A tanítás – tanulás folyamata során: 

- A tanár munkáját segítve a füzetek és munkák előírása, előkészítése. 

- Közreműködés a pedagógus kérése szerint a tanulás folyamatában. 

- A tanórai egyéni segítségnyújtásban való részvétel. 

Szabadidős tevékenységben: 

- Részt vesz a gyerekek szabadidős tevékenységében. 

Ügyeleti, gyermekfelügyeleti feladatok 

- Részt vesz az ügyeleti beosztás alapján a gyerekek fogadásában a tanítás megkezdéséig. 

- Szünetekben biztosítja a tanulók felügyeletét. 

           Adminisztrációs feladatai: 



- Segít az osztályfőnöknek az adminisztrációs munkák végzésében. 

           Egyéb feladatokat is ellát.  

 

Továbbá: 

1 fő iskolatitkár 

1 fő rendszergazda   

1 fő ügyintéző  

  

 Egyéb dolgozók: 

 1 fő koordinátor ügyintéző 

2 fő portás 

2 fő konyhás 

5 fő takarító 

1 fő kertész 

 

 

 

7.   Az országos mérés-értékelés eredményei: 
Országos kompetenciamérésben jelenleg nem veszünk részt.  

 

8. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói: 
Lemorzsolódás a 2016-2017. tanév végén: 

Óvoda:     nincs 

Tanulásban akadályozottak tagozata: 0 fő  

Értelmileg akadályozottak tagozata: 0 fő  

Évismétlésre utasítás a 2016-2017. tanév végén: 

Iskolalátogatási bizonyítványt kapott: 3 fő 

Tanulásban akadályozottak tagozata: 0 fő;   

Értelmileg akadályozottak tagozata: 1 fő;   

Mulasztása miatt nem volt osztályozható: 

Tanulásban akadályozottak tagozata: 1 fő;  

Értelmileg akadályozottak tagozata: 0 fő;   

 

9. Az ált. iskolában a volt tanítványok nyolcadik évfolyamon elért eredményei: 
A nyolcadikosok tanulmányi átlaga a 2016-2017. tanév végén: 

1. tanuló:  3,50  továbbtanul 

2. tanuló:  3,60 továbbtanul  

3. tanuló:  4,30 továbbtanul 

4. tanuló:  3,40 továbbtanul 

5. tanuló:  4,60 továbbtanul 

Osztály átlag:   3,90 

 

Szakiskolai tanulmányi eredmények jelenleg még nem állnak rendelkezésünkre. 

 

Az értelmileg akadályozottak 8. osztályát 2 fő fejezte be és tanulmányait készségfejlesztő 

 speciális szakiskolában folytatja. 
 

 

10. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége: 
Szakkörök igénybevételének lehetőségeiről honlapunkon tájékozódhatnak: 

A Házirend, Tanórán kívüli foglalkozások rendje pont tartalmazza. 

Mindennapos testedzés lehetőségeiről honlapunkon tájékozódhatnak: 

A Pedagógiai Program / Iskolai Egészségnevelési Program / Mindennapos testedzés formái pont 

tartalmazza. 

 

11.  Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: 
Hétvégi házi feladat szabályairól honlapunkon tájékozódhatnak:  

A Pedagógiai Program, Az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli és írásbeli feladatok meghatározásának 

elvei és korlátai pont tartalmazza. 

Iskolai dolgozatok szabályairól honlapunkon tájékozódhatnak: 

 A Pedagógiai Program, Az iskolai írásbeli beszámoltatások rendje pont tartalmazza. 

 



12. Az iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma  

      a 2017-2018. tanévben: 
 óvodai csoportok:   2 vegyes csoport 

 iskolai osztályok:               13 osztály 

 

 Létszám: 

 Óvoda „Mókus”:      6 fő 

Óvoda „Süni”: 6 fő 
 

Speciális A. osztály 6 fő 

Speciális B. osztály 8 fő 

Speciális C. osztály 5 fő 

Speciális D. osztály                                        8 fő 

 

1-3. autista csoport 8 fő 

1. osztály 5 fő 

2. osztály 8 fő 

3. osztály 5 fő 

4. osztály 6 fő 

5. osztály 8 fő 

6. osztály 9 fő 

7. osztály 7 fő 

8. osztály 8 fő 

Összesen: 103 fő 

 
 

13. Az iskolai tanév helyi rendje a 2017-2018. tanévben: 

      

        sárga: a 6 tanítás nélküli munkanap felhasználása 

 

Időpont   Program 

szeptember 1.   Évnyitó 

szeptember 8. 10.45 Alakuló DÖK gyűlés 

szeptember 13. 17.00 Szülői értekezlet 

szeptember 16.   

Te szedd! Program 

 ledolgozzuk a dec. 22-i tanítási napot. 

szeptember 18.   Állatkerti látogatás az ÉFOÉSZ szervezésében 

szeptember 20.   Témanap: Háztartások kémiája 

szeptember 21.   Szellőcske - közös program a szülőkkel 

szeptember 26.   DÖK napi kirándulás 

szeptember 28. 
8:00-

11:00 
Ortopéd szűrés 

október 6. 9.00 Megemlékezés az aradi vértanúkról 

október 10.   Témanap: Látogatás a III. Kerületi Tűzoltóságon 



október 11.   Sportdélután.  

október 14.   Kirándulás a szülőkkel 

október 16.   Témanap: tudni illik, hogy mi illik! 

október 17.   FODISZ: Atlétika verseny 

október 20.   Szüreti mulatság az óvodában 

október 20.   Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharcról 

október 24.   Tantestületi szakmai nap. Tanítás nélküli munkanap 

október 27.   
Környezeti nevelés pályázat keretében kirándulás a szigetmonostori 

klímaparkban 

október 27.   Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

október 30 - 

november 3. 
  Őszi szünet 

november 6.   Őszi szünet utáni első tanítási nap 

november 7. 10:45 Fénykép vetítés - Tanári 

november 10. 10 óra Márton nap 

november 15. 10.00 Versmondó verseny 

november 15. 17.00 
Beiskolázási szülői értekezlet az utazó gyógypedagógusi hálózat 

szervezésében 

november 16.00 Pályaválasztási szülői értekezlet 

november 16.   Szellőcske - közös program a szülőkkel 

november 20.   Tanítás nélküli munkanap 

november 21.   Témanap: Elektromosság otthonainkban 

november 23.   Témanap alsó 

november 29.   FODISZ: Terematlétika verseny 

november 21-23.   Tájékoztatás a továbbtanulásról, nyílt napok látogatása 

december 5. 10:45 Fénykép vetítés - Tanári 

december 5.   Szellőcske - közös program a szülőkkel 

dec 5-7.   Karácsonyi vásár 



december 5.   FODISZ: Asztalitenisz verseny 

december 6.   Mikulás 

december 8.   ÉNO vásár 

december 13.   Mesejáték 

december 13.   Luca napi szokások 

december 14.   FODISZ: Zsinórlabda verseny 

december 20. 11.00 Karácsonyi műsor 

december 21.   Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

december 21. 14.00 Tantestületi karácsony, gyerekek részére összevont ügyelet. 

december 22.   Tanítás nélküli munkanap, ledolgoztuk szeptember 16-án 

december 27 - 

január 2. 
  Téli szünet 

január 3.   Téli szünet utáni első tanítási nap 

január    Látogatás a Szemlő-hegyi barlangba 

január 9. 10:45 Fénykép vetítés - Tanári 

január 16.   
Témanap: Csodás természettudományok, látogatás a Csodák 

Palotájába (fizika show) 

január 18.   Szellőcske - közös program a szülőkkel 

január 23.   Témanap: Tűz fizikája, oltása 

január 24.   Alsós témanap 

január 26.   Az első félév utolsó napja 

február 1.   Szellőcske - közös program a szülőkkel 

február 2.   Félévi értesítők kiosztása 

február 5. 17:00 Szülői értekezlet 

február 6. 10:45 Fénykép vetítés - Tanári 

február 9.   Farsang 

február 14.   Témanap: Látogatás a Természettudományi Múzeumban 



február 28. 10.00 Prózamondó verseny 

február 22.   
Nyílt nap. Téma: autizmus spektrum zavar. Meghívott előadó: 

Havasi Ágnes 

február 23.   Kommunizmus áldozatainak emléknapja 

március   
Szexuális felvilágosítás; ehhez kapcsolódóan látogatás a Csodák 

Palotájába (Születés kiállítás) 

március 6. 10:45 Fénykép vetítés - Tanári 

március 13.   FODISZ: Sorverseny 

március 14. 11.00 Megemlékezés az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharcról 

március 22.   
Témanap: A víz szerepe életünkben - látogatás a víztározóban vagy 

Pénzhasználat – látogatás a Nemzeti Bank pénzverdéjében 

március 19.   Alsós témanap 

március 26.   Húsvétváró 

március 27.   Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

március 28.   Tanítás nélküli munkanap 

március 29 - április 

3. 
  Tavaszi szünet 

április 4.   Tanítás nélküli munkanap. 

április 5.   Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

április 4-10.   Koncz Dezső tanulmányi verseny 

április 10.   Komplex Tanulmányi Verseny 

április 11.   Házi Kulturális Szemle – Szellő nap 

április 11.   FODISZ: Mezei futás 

április 17. 10:45 Fénykép vetítés - Tanári 

április 20.   
Témanap: Szemét értelmezése, kezelése, hasznosítása a 

mindennapokban 

április 24.   Alsós témanap 

május 7.   Pályaorientációs nap 

május 8. 10:45 Fénykép vetítés - Tanári 

május 9.   FODISZ: Atlétika verseny 



május   Fővárosi Kulturális fesztivál 

május 19.   
Témanap: gyógynövények a környezetünkben, egészséges 

táplálkozás 

május 19.   Kirándulás a szülőkkel 

május 23.   Madarak Fák napja 

május 29. 17.00 Szülői értekezlet 

június 4.   
Nemzeti összetartozás napja/ kirándulás Pilisborosjenőre az „egri” 

várhoz 

június 12. 10:45 Fénykép vetítés - Tanári 

június 14.   8. osztály bankettje 

június 15. 11.00 Ballagás 

június 15.   Utolsó tanítási nap 

június 20. 16.00 Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás 

 

 


