
 

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat 

nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek 

érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rend. 23. § kötelezi 

az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 

- A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési 

évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai; 

- A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége; 

-  A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai 

végzettsége és szakképzettsége; 

- Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma; 

- A tanév rendje 

- Az óvodapedagógusok száma, iskolai végzettségük, szakképzettségük, a dajkák száma, a 

dajkák iskolai végzettsége, szakképzettsége az óvodai csoportok száma, az egyes 

csoportokban a gyermekek létszáma; 

Mellékletek 

- Pedagógiai Program 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Házirend 

 

  



Az intézmény nyitva tartása:  
Tanítási napokon: 630-1700 óráig 

Reggeli ügyelet: 730-tól 

 

 

A 2017/2018-as tanév rendje 
 

Első tanítási napja:                                     2017. szeptember 1. péntek 

Utolsó tanítási napja:   2018. június 15. péntek 

Tanévnyitó ünnepély:   2017. szeptember 1. 830 

Ballagás és tanévzáró ünnepély: 2017. június 15.       

A tanév I. féléve   2018. január 26-ig tart. 

 

Tanítási szünetek: 

 Őszi szünet:   2017. okt. 30- nov. 3. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. október 27. péntek 

A szünet utáni első tanítási nap:  2017. november 6. hétfő 

 

 Téli szünet:   2017. december 27 – 2018. január 2. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2017. december 22. péntek 

A szünet utáni első tanítási nap:  2018. január 3. szerda 

 

 Tavaszi szünet:  2018. március 29- április 3. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2018. márc. 28. szerda 

A szünet utáni első tanítási nap:  2018. április 4. szerda 

 



Osztályozó értekezletek: 

 első félévi:   2018. január 23. (kedd) 

 második félévi:                2018. június 5. (kedd) 

 

Tantestületi értekezletek: 

  első félévi:   2018. február 9. (péntek) 

 tanév végi:   2018. június 27. (szerda) 

 

Munkaértekezletek: minden hónap első keddjén 

Szülői értekezletek: 

 első félévi:   2017. szeptember 7. (csütörtök) 

 második félévi:                2018. február 8. (csütörtök) 

A tanítás nélküli munkanapok várható felhasználása  

 

1. nap              2017.  november 23. csütörtök 

  Nyílt tanítási nap 

2. nap              2017. december 22. 

  BECS értekezlet , az intézményi önértékelés feladatai  

3. nap  2018. február 9.  

  Félévi tantestületi értekezlet 

4. nap                2018. március 14. 

                           pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap 

5. nap  2017. május 4. péntek 

  Tantestületi kirándulás 



 

 

6. nap  2017. május 11. 

Madarak és fák napja 

 

Rendkívüli munkanapok 2017-2018-ban 

 

 

 

A Munka Törvénykönyve a következő 

munkaszüneti napokat határozza meg: 

2017-2018. évi munkaszüneti napok körüli – a 

naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó 

– munkarend a következő 

o 2017. 

- október 23. hétfő 

- november 1. szerda 

- december 25-26.hétfő, kedd 

o 2018. 

- január 1. hétfő 

- március 15. csütörtök 

- április 2. kedd 

- május 1. kedd 

- május 21. hétfő 

- augusztus 20. hétfő 

 

         

 

 

- 2018. 

- március 10. szombat – tanítás március 16. 

péntek (pihenőnap) helyett (hosszú 

hétvége: március 15-március 18.) 

- április 21. szombat – tanítás április 30. 

hétfő (pihenőnap) helyett (hosszú 

hétvége: április 28-május 1.) 

 

 

 

 

 



 

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontjai:  

 

2017.09.01         Tanévnyitó ünnepély, 1. tanítási nap 

2017.10.11.        Megyei Labdarúgó Verseny  

2017.10.20.        Nemzeti ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról 

2017.10.23.        Városi megemlékezés-koszorúzás;  

2017.11.15.        Megyei Asztalitenisz verseny 

2017.11.23.        Nyílt tanítási nap 

2017.12.06.        Mikulás ünnepség az óvodában és az iskolában 

2017.12.21.        Karácsonyi ünnepély az iskolában és az óvodában 

2018.01.              Országos Asztalitenisz Döntő 

2018.02.16.         Farsangi Karnevál- Ki mit tud?    

2018.03.05-09.   Pénzügyi és vállalkozói témahét        

2018.03.13.         Nemzeti ünnep 1848.03.15. Iskolai megemlékezés 

2018.04.09-13.   Digitális témahét 

2018.04.10.         Megyei Komplex Tanulmányi Verseny  

2018.04.11.         Városi mesemondó és szavalóverseny 

2018.04.23-27.   Fenntarthatósági témahét 

2018.04.27.         Anyák napi ünnepély – óvoda, iskola 

2018.05.               Tavaszi sportversenyek 

2018.05.13.         Madarak és fák napja 

2018.06.07-08.   Egészségnevelési és sportnapok 

2018.06.15.         Ballagás, tanévzáró ünnepély      

 

 

 

  



Iskolánk tantestületének és nevelést-oktatást segítő dolgozóinak adatai 

a 2017/2018. tanévben 

 
Sor
sz. 

Név Hol végzett Szakképesítés of beosztás tanított tantárgy 

1. Pedagógus 
1. 

Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógi
ai Tanárképző 

Főiskola 

oligofrénpedagógia
-logopédia szakos 
gyógypedagógiai 

tanár 

 intézmény-
vezető 

természetismeret, 
matematika,  

2 Pedagógus 
2. 

Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógi
ai Tanárképző 

Főiskola 

oligofrénpedagógia
-pszicopedagógia 

szakos 
gyógypedagógiai 

tanár 

 intézmény-
vezető-

helyettes 

magyar nyelv és 
irodalom,  

3. Pedagógus 
3. 

Eszterházy 
Károly 

Tanárképző 
Főiskola 

biológia-földrajz 
szakos tanár 

   ének,  
napközi 

4. Pedagógus 
4. 

ELTE Bárczi 
Gusztáv 

Gyógypedagógi
ai Főiskola 

gyógypedagógus 
tanulásban 

akadályozottak 
szakirányon  

5. munkaközössé
g-vezető 

matematika, magyar 
nyelv és irodalom 

5. Pedagógus 
5. 

Kecskeméti 
Tanítóképző 

Főiskola; ELTE 
Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógi
ai Tanárképző 

Főiskola 

óvodapedagógus 
gyógypedagógus 

tanulásban 
akadályozottak 

szakirányon 

6. DÖK vezető magyar nyelv és 
irodalom, matematika, 

etika 

6. Pedagógus 
6. 

Kaposvári 
egyetem 

Csokonai Vitéz 
Mihály 

Pedagógiai 
Főiskolai Kar;  

Tessedik 
Sámuel Főiskola 

óvodapedagógus 
gyógypedagógus 

tanulásban 
akadályozottak 

szakirányon 

  óvoda 

7. Pedagógus 
7. 

Eszterházy 
Károly 

Tanárképző 
Főiskola 

ELTE Bárczi 
Gusztáv 

Gyógypedagógi
ai Főiskola 

orosz-történelem 
szakos tanár 

gyógypedagógus 
tanulásban 

akadályozottak 
szakirányon 

gyógypedagógus 
logopédia 

szakirányon 

2.  magyar nyelv és 
irodalom, történelem, 

hon-és népismeret, 
ének 

  



8. Pedagógus 
8. 

Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógi
ai Tanárképző 

Főiskola 

oligofrénpedagógia 
–logopédia szakos 

tanár 

7-8.  földrajz, 
természetismeret, 

testnevelés, 
tömegsport 

9. Pedagógus 
9. 

Kölcsey Ferenc 
Református 
Tanítóképző 

Főiskola 

tanító   napközi, életvitel 

10. Pedagógus 
10. 

Juhász Gyula 
Tanárképző 

Főiskola 

földrajz-rajz szakos 
tanár 

4.  rajz 

11. Pedagógus 
11. 

Mozgássérültek 
Pető András 

Nevelőképző és 
Nevelőintézete 

konduktor   óvoda 

12. Pedagógus 
12. 

Szegedi 
Tudományegyet

em 

gyógypedagógus 
tanulásban 

akadályozott 
szakirányon 

1-3.  magyar nyelv és 
irodalom; matematika; 

környezetismeret; 
ének 

13. Nevelést-
oktatást 

segítő 
munkatárs1

. 

Oktatási és 
Szakértői Bt. 

felsőfokú 
gyógypedagógiai 

asszisztens 

   

14. Nevelést-
oktatást 

segítő 
munkatárs 

2. 

Hajnóczy József 
Gimnázium és  

Humán 
Szakközépiskola 

felsőfokú 
gyógypedagógiai 

asszisztens 

   

15. Nevelést-
oktatást 

segítő 
munkatárs 

3. 

Nemzeti 
Szakképző 

Intézet 

felsőfokú 
gyógypedagógiai 

asszisztens 

   

16. Nevelést-
oktatást 

segítő 
munkatárs 

4. 

Alsófokú 
Oktatási és 

Szakértői Bt. 

felsőfokú 
gyógypedagógiai 

asszisztens 

   

17. Nevelést-
oktatást 

segítő 
munkatárs 

5. 

Kasza 
Szakképzési 
Központ Bt. 

felsőfokú 
gyógypedagógiai 

asszisztens 

   

18. Nevelést-
oktatást 

segítő 
munkatárs 

6. 

Török János 
Egészségügyi 

Szakiskola 

általános ápolónő 
és általános 
asszisztens 

   

19. Nevelést-
oktatást 

segítő 
munkatárs 

7. 

Kasza 
Szakképzési 
Központ Bt 

felsőfokú 
gyógypedagógiai 

asszisztens 

   

 

 

A pedagógusok egyéb képzettsége megtekinthető az iskola honlapján.  

 

 

 



 

 

Iskolai osztályok és létszámok a 2017/2018. tanévben 

 

Osztály Létszám 
1-3. 9 

2. 8 
4. 12 

5. 10 

6. 11 
7-8. 12 

 

 

Óvodai csoport létszáma: 10 


