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1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Sorsz.

Iskolai
végzettség

1. egyetem

2. főiskola

3. egyetem

4. főiskola

Szakok,
műveltségi területek
gyógypedagógus –
tanulásban akadályozottak
szakirány
pedagógia szakos tanármédiaismeret szak
inkluzív nevelés tanára
közoktatás vezető
gyógypedagógus tanulásban akadályozottak
szakirány
szociálpedagógus
gyógypedagógus –
oligofrénpedagógia –
szomatopedagógia szakirány
óvodapedagógus
okleveles
humánkineziológus
gyógypedagóguspszichopedagógia szakirány
gyógypedagógus -

Kötelező
óraszám

Egyéb
leadott
óraszám

Összes
leadott
óra/ hét

2

0

2

4

0

4

-

4

20

-

20

4

5. főiskola

oligofrénpedagógia szakos
gyógypedagógia tanár

18

-

18

6. főiskola

gyógypedagógus
gyógypedagógus –

20

-

20

17

-

17

10

-

10

20

-

20

20

-

20

18

-

18

7. egyetem

8. főiskola

tanulásban akadályozottak és
pszichopedagógia szakos
gyógypedagógus,
okleveles gyógypedagógus,
gyógypedagógiai terápia
szakirány
gyógypedagógus –logopédia
szakirány,
gyógypedagógus
pszichopedagógia szakirány

gyógypedagógus –
9. főiskola

értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakirány

szomatopedagógia szakirány
gyógypedagógus10. főiskola

11. főiskola

pszichopedagógia szakirány,
gyógypedagógus tanulásban
akadályozottak pedagógiája
szakirány
óvodapedagógus,

gyógypedagógus –
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12. főiskola
13. főiskola
14. főiskola
15. főiskola

pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár
gyógypedagógus
gyógypedagógus- tanulásban
akadályozottak pedagógiája
szakirány
pszichológus viselkedéselemző

gyógypedagógus ––
pszichopedagógia szakirány,
tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirány

20

-

20

18

-

18

20

-

20

20

-

20

20

-

20

20

-

20

20

-

20

20

-

20

20

-

20

18

-

18

18

-

18

20

-

20

gyógypedagógus –

16. főiskola

oligofrénpedagógia szakos
gyógypedagógia tanár,
pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár,

gyógypedagógus –
logopédia szakirány
17. egyetem

18. főiskola
19. főiskola

20. főiskola

21. főiskola

okleveles történelem szakos
bölcsész és tanár,
okleveles magyartanár
gyógypedagógus - tanulásban
akadályozottak pedagógiája
szakirány

gyógypedagógus –
tanulásban akadályozott –
gyógypedagógus - értelmileg
akadályozottak pedagógiája
szakirány,
gyógypedagógus tanulásban
akadályozottak pedagógiája
szakirány
gyógypedagógus,
pszichopedagógia szakirány,
gyógypedagógus, tanulásban
akadályozottak pedagógiája
szakirány

gyógypedagógus –
oligofrénpedagógia,
22. főiskola

23. főiskola

gyógypedagógus
pszichopedagógia szakirány,

közoktatás vezető
gyógypedagógus,
szomatopedagógia
szakirány,
értelmileg akadályozottak
szakos gyógypedagógiai
tanár,
okleveles történelem szakos
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24. egyetem

25. főiskola

bölcsész
gyógypedagógus
pszichopedagógia szakirány,
gyógypedagógus
szomatopedagógia
szakirány, okleveles
neveléstudomány szakos
bölcsész
gyógypedagógus –
oligofrénpedagógia szakos
gyógypedagógia tanár,
pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár,
szakvizsgázott pedagógus

20

-

20

20

-

20

18

-

18

20

-

20

20

-

20

17

-

17

20

-

20

20

-

20

18

-

18

20

-

20

20

-

20

gyógypedagógus –
26. főiskola
27. főiskola
28. főiskola

tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirány

gyógypedagógus
konduktor - tanító

gyógypedagógus29. főiskola

pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár,
oligofrénpedagógia szakos
gyógypedagógia tanár

gyógypedagógus30. főiskola

hallássérültek pedagógiája
szakirány,
gyógypedagógus logopédia
szakirány

gyógypedagógus –
31. főiskola

32. főiskola

33. főiskola

34. főiskola

35. egyetem

36. egyetem

oligofrénpedagógus,

általános iskolai tanító
gyógypedagógus, autizmus
spektrum pedagógiája
szakirány,
gyógypedagógus,
pszichopedagógia szakirány
gyógypedagógus,
tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár
gyógypedagógus tanulásban
akadályozottak pedagógiája
szakirányon,
általános iskolai tanító
család és háztartástan
műveltségi területen
inkluzív nevelés tanára
gyógypedagógus
pszichopedagógia szakirány,
magyar nyelv és irodalom
szakos tanár, az inkluzív
nevelés okleveles tanára
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37. egyetem
38. főiskola

39. főiskola
40. egyetem
41. egyetem

42. főiskola
43. főiskola
44. főiskola

45. egyetem

46. főiskola

47. főiskola

48. főiskola

49. egyetem

50. főiskola
51. főiskola

okleveles pszichológus
oligofrénpedagógia szakos
gyógypedagógia tanár,
pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár
gyógypedagógus tanulásban
akadályozottak pedagógiája
szakirány
okleveles középiskolai
testnevelő tanár
pszichológus, klinikai
szakpszichológus
gyógypedagógus, értelmileg
akadályozottak pedagógiája
szakirány, gyógypedagógus,
tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirány
testnevelés edző
gyógypedagógus –
pszichopedagógia –
szakirány
oligofrén pszicho
pedagógus,
a pedagógiai értékelés és
mérés okleveles tanára
gyógypedagógus
pszichopedagógia szakirány,
szomatopedagógia
szakirány, tanulásban
akadályozottak pedagógiája
szakirány
gyógypedagógus,
tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár,
általános iskolai tanító
vizuális nevelés műveltségi
területen
pszichopedagógia szakos
gyógypedagógus,
nevelőtanár
oligofrénpedagógia szakos
gyógypedagógia tanár,
gyógypedagógus logopédia
szakirány, gyógypedagógia
tanár, az inkluzív nevelés
okleveles tanára
gyógypedagógus, értelmileg
akadályozottak pedagógiája
szakirány, gyógypedagógus
logopédia szakirányon
gyógypedagógus tanulásban
akadályozottak pedagógiája

20

-

20

20

-

20

20

-

20

20

-

20

20

-

20

20

-

20

17

-

17

17

-

17

18

-

18

17

-

17

20

-

20

18

-

18
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52. főiskola
53. főiskola
54. főiskola

55. főiskola

56. főiskola
57. főiskola
58. főiskola
59. főiskola

60. főiskola

61. főiskola
62. főiskola
63. főiskola
64. főiskola

65. egyetem

66. főiskola

67. főiskola
68. főiskola

szakirány
gyógypedagógus logopédia
szakirányon
gyógypedagógus
gyógypedagógus,
pszichopedagógia szakos
tanár, óvodapedagógus
gyógypedagógus,
tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár,
gyógypedagógus,
pszichopedagógia szakirány,
mentálhigiénés szakember
oligofrénpedagógia,
pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár,
pedagógus szakvizsga
gyógypedagógia tanár
gyógypedagógus
oligofrénpedagógus,
gyógypedagógus,
szomatopedagógia
szakirány, gyógypedagógia
tanár
gyógypedagógus,
tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirány,
gyógypedagógus, értelmileg
akadályozottak pedagógiája
szakirány
gyógypedagógus
gyógypedagógus,
szomatopedagógia szakos
tanár, gyógypedagógus,
tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár

általános iskolai tanító
gyógypedagógus, logopédia
szakos tanár
angol nyelv és irodalom szakos
tanár,

latin nyelv és irodalom
szakos tanár
gyógypedagógus,
tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirány,
gyógypedagógus,
pszichopedagógia szakirány
oligofrénpedagógus,
tiflopedagógus,
gyógypedagógia tanár
oligofrénpedagógus,

20

-

20

20

-

20

20

-

20

20

-

20

18

-

18

18

-

18

20

-

20

20

-

20

20

-

20

20

-

20

20

20

18

-

18

20

-

20

20

-

20

18

-

18
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69. főiskola

70. főiskola

gyógypedagógia tanár
általános iskolai tanító
oligofrénpedagógia szakos
gyógypedagógia tanár,
gyógypedagógus,
pszichopedagógia szakos
tanár
gyógypedagógus, értelmileg
akadályozottak pedagógiája
szakirány, gyógypedagógus,
tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirány

20

-

20

18

-

18

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és
szakképzettsége

Sorszám Feladatkör

Iskolai
végzettség

Szakképzettség

Munkaidő

gyógypedagógiai
1. asszisztens

érettségi

felsőfokú OKJ képzés

gyógypedagógiai
2. asszisztens

érettségi

gyógypedagógiai
3. asszisztens

érettségi

gyógypedagógiai
4. asszisztens

érettségi

gyógypedagógiai
5. asszisztens

érettségi

felsőfokú OKJ képzés

40 óra

gyógypedagógiai
6. asszisztens

érettségi

felsőfokú OKJ képzés

40 óra

gyógypedagógiai
7. asszisztens

érettségi

felsőfokú OKJ képzés

40 óra

gyógypedagógiai
8. asszisztens

érettségi

felsőfokú OKJ képzés

40 óra

gyógypedagógiai
9. asszisztens

főiskola

felsőfokú OKJ képzés

40 óra

gyógypedagógiai
10. asszisztens

érettségi

felsőfokú OKJ képzés

40 óra

40 óra
felsőfokú OKJ képzés
40 óra
felsőfokú OKJ képzés
40 óra
felsőfokú OKJ képzés
40 óra
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gyógypedagógiai
11. asszisztens

érettségi

felsőfokú OKJ képzés

40 óra

gyógypedagógiai
12. asszisztens

érettségi

felsőfokú OKJ képzés

40 óra

gyógypedagógiai
13. asszisztens

érettségi

felsőfokú OKJ képzés

40 óra

gyógypedagógiai
14. asszisztens

érettségi

felsőfokú OKJ képzés

40 óra

gyógypedagógiai
15. asszisztens

érettségi

felsőfokú OKJ képzés

40 óra

gyógypedagógiai
16. asszisztens

érettségi

felsőfokú OKJ képzés

40 óra

gyógypedagógiai
17. asszisztens

érettségi

felsőfokú OKJ képzés

40 óra

gyógypedagógiai
18- asszisztens

érettségi

felsőfokú OKJ képzés

40 óra

irodai
19. adminisztrátor

érettségi

felsőfokú OKJ képzés

40 óra

érettségi

Európai üzleti asszisztens

40 óra

20.

iskolatitkár

3. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és
szakképzettsége

Sorszám Feladatkör
1. gondnok
óvodai dajka
2.

Iskolai
végzettség

Szakképzettség Munkaidő

érettségi
érettségi

40 óra
40 óra

Tartósan távol lévők
Összesen 9 fő van távol az idei tanévben.
4. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
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Az intézmény sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató intézmény, az oktatási
hivataltól intézményre lebontott mérési eredményeket nem kapunk.
5. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat
2017/2018. tanév: évfolyamismétlés: 3 fő. Tanulói jogviszonya a 16. életév betöltése miatt
megszűnt: 0 fő

6. Az érettségi vizsgák átlageredményei évenkénti bontásban
Intézményünkben nem releváns.

7. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások formái: napközi, szakkörök, terápiák, differenciált
fejlesztő foglalkozások, logopédiai megsegítés, sportkörök, kulturális foglalkozások,
hitoktatás.
Szülők írásbeli kérésre a tanulók az iskolában meghirdetett szakkörökön, sportköri
foglalkozásokon részt vehetnek.
Délután 16.00-ig minden tanuló számára biztosítjuk az iskolában a számukra szükséges
foglalkozásokat. A szülő, - indokolt esetben, írásban,- gyermeke délutáni foglalkozások alóli
felmentését kérheti az iskola igazgatójától.

8. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
A tanulók számára hét közben nem adunk házi feladatot. A házi feladatokat 16.00-ig minden
tanuló meg tudja oldani az iskolában. Az iskolai dolgozatokról a pedagógusok egy héttel a
dolgozat megírása előtt tájékoztatják a tanulókat.

9. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett ideje
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit intézményünk
házirendje tartalmazza. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 2019. január 15. és 16.
2019. június 3-4.
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10. Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma
Osztályok Osztály

Évfolyam

száma

1. évfolyam

1

2. évfolyam

2

3. évfolyam

1

4. évfolyam

2

5. évfolyam

2

6. évfolyam

2

7. évfolyam

2

8. évfolyam

2

Autista 1.

megnevezése Létszám

Osztályfőnök

1.

3

Nezáczki Szonja

2

12

Szépvölgyi Tünde

Logopédia 2. 7

Ráczné Végh Pálma

2.

13

Szabó Andrea

4

12

Fáth Eszter

Logopédia 4. 6

Barta Erika

5

Som Anikó

11

Logopédia 5. 7

Csonkáné Bóné Éva

6.

Thürmer Zoltánné

9

Logopédia 6. 10

Szabó Mónika

7.

Botos Andrea

7

Logopédia 7. 9

Stolh Lóránt

8.

Perlaki Andrea

8

Logopédia 8. 9

Lévay Gabriella

1

1. csoport

8

Kmetz Eszter

Autista 2.

1

2. csoport

7

Kolcsár Izabella

Autista 3.

1

3. csoport

8

Halász Ferenc Imréné

Autista 4.

1

6-8. csoport

6

Nickl Bernadett

vegyes

7

Leskuné Kramalics Anikó

Óvodai csoport 1
Össz.:

18

139

11. Tanév helyi rendje - 2018/2019-es tanév

Dátum
2018. szeptember 01. 8.00
2018. szeptember 01.
2018. október 29-től
2018. november 04-ig
2018. október 28.
2018. november 07.

Esemény
tanévnyitó ünnepély
első tanítási nap
őszi szünet
szünet előtti utolsó tanítási nap
szünet utáni első tanítási nap
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téli szünet
2018. december 24-től
2019. január 4-ig
2019. december 21.
szünet előtti utolsó tanítási nap
2019. január 07.
szünet utáni első tanítási nap
2019. január 25.
első félév vége
2019. január 28.
félévi értesítők kiosztása
2019. április 18-tól
tavaszi szünet
2019. április 24-ig
2019. április 17.
szünet előtti utolsó tanítási nap
2019. április 25
szünet utáni első tanítási nap
2019. június 15.
utolsó tanítási nap
Tanítási napok száma a 2018/2019. tanévben: 181
Országos idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon: 2019. május 22.
Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon: 2019. május 29.
2018. október 22.
2018. október 23.

2018. november 1.
2018. november 2.

2018. december 24.
2018. december 2526.

2018. december 31.
2018. szombati munkanapok:


a) március 10., szombat munkanap
március 16., péntek pihenőnap



b) április 21., szombat munkanap
április 30., hétfő pihenőnap



c) október 13., szombat munkanap
október 22., hétfő pihenőnap



d) november 10., szombat munkanap
november 2., péntek pihenőnap
e) december 1., szombat

munkanap
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december 24., hétfő


pihenőnap

f) december 15., szombat munkanap
december 31., hétfő pihenőnap

Projektek
2019. április 04. MA-SNI fővárosi verseny
2019. április 25. Régi játékok – Integráló nap
2019. március 22. Érzékenyítő délután
Tanítás nélküli munkanapok
Dátum
2018. október 12.
2018. november 12.

Esemény
DÖK nap
Pályaorientációs nap

2018. november 05
2019. május 24.
2019. május 30.

Szakmai Nap
ÖKO kirándulás
Gyerek és családi nap

2019. május 31.

Tantestületi szakmai
kirándulás

Felelős
Fejes Tóth Mariann
Szépvölgyi Tünde, Lévay
Gabriella
Tankerületi szintű
Nezáczki Szonja
Schubertné Lázárovics
Izabella
Gálcsikné Bartus Gizella

Nevelési értekezletek
Dátum
2018. november 26.

Esemény
Őszi nevelési
értekezlet

2019. április 15.

Tavaszi nevelési
értekezlet

Téma
Digitális
kompetenciák a
gyakorlatban
Terápiák a
gyakorlatban

Felelős
Nezáczki Szonja
Kolcsár Izabella

Szülői értekezletek
Ezen a tájékoztató fórumon minden gyógypedagógus kolléga részt vesz. A betanító
pedagógusok is.
Szülői értekezletet csak a munkatervben maghatározott és elfogadott időpontokban
tarthatnak az osztályfőnökök. Rendkívüli szülői értekezlet csak – az igazgatóhelyettessel –
előre egyeztetett időpontban engedélyezett. Az ilyen jellegű megbeszélésen a vezetőség egyik
tagjának jelenléte szükséges! Az utazó gyógypedagógusok a kijáró intézményeknél vesznek
részt a szülői és fogadóórákon, valamint heti 1 óra konzultációt biztosítanak.



Alsó tagozat:
Felső tagozat:

2018. szeptember 10. 16.00
2018. szeptember 10. 16.00




Alsó tagozat:
Felső tagozat:

2018. december 17. 16.00
2018. december 17. 16.00




Alsó tagozat:
Felső tagozat:

2019. május 13. 16.00
2019. május 13. 16.00
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Fogadóórák
Általános, valamennyi pedagógus számára érvényes fogadóóra:



Alsó tagozat
Felső tagozat

2018. november 19. 16.00
2018. november 19. 16.00




Alsó tagozat
Felső tagozat

2019. március 04. 16.00
2019. március 04. 16.00




2018. október 09.
2019. április 16.

Nyílt napok

12. Elérhetőségek
1041 Budapest, Venetiáner utca 26.
Telefonszám/Fax: (06 1) 369-3384
e-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu
titkar.ujpestiegymi@ebtk.hu
OM azonosító: 038408
Intézményvezető: Korfanti Andrea
Iskola nyitvatartása:
Szolgalmi időszakban hétfőtől péntekig 6.30 – 17.00 óráig.
Az óvodai intézményegység telephelye, a feladatellátás helye:
Park Óvoda
1048 Budapest, Külső- Szilágyi út 46.
Az óvoda csoportszobája (Hóvirág csoport) a 2018/19-es óvodai évben a Park Óvoda
épületében (Káposztásmegyeren) van ideiglenesen elhelyezve.
Iskolatitkár: Bara Ágnes, Balog Krisztina
13. A vezetői ügyelet rendje a 2018/2019-es tanévben
Ügyelet és vezetői bent tartózkodás
Korfanti Andrea
intézményvezető
Hétfő

7.30-15.30

Kedd

7.30-15.30

Kovácsné Debreczeni
Schubertné Lázárovics
Krisztina
Izabella
intézményvezető helyettes
intézményegységvezető
8.00-16.00
8.00-17.00
9.00-17.00

8.00-14.00
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Szerda

7.30-15.30

9.00-17.00

7.30-15.30

Csütörtök

7.30-15.30

9.00-17.00

8.00-14.00

Péntek

7.30-14.00

8.00-16.00

7.30-17.00

14. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok,
csoportok száma
A beiratkozás a jogszabályoknak megfelelő időpontban történik. Intézményünkbe csak a
szakértői bizottságok szakértői véleménye és intézménykijelölése után vehetőek fel a tanulók.

15. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával
Nem releváns.

16. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános
megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami
Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések,
vizsgálatok nyilvános megállapításai
Nem releváns.

17. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke
Nem releváns.
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