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1. A nevelőtestület pedagógusainak végzett-
sége 

 
Az intézményben dolgozó pedagógusok mindegyike rendelkezik a törvényben munkakö-
rére előírt végzettséggel. 
 

ÖSSZESEN  

Gyógypedagógus 58 fő 
Szakoktató 4 fő 
  
Gyakornok 6 fő 
Pedagógus I. 43 fő 
Pedagógus II. 7 fő 
Mesterpedagógus 6 fő 

 
 
 
 

2. A nevelő-oktató munkát segítő munkatársak 
 

ÖSSZESEN  

Gyógypedagógiai asszisztens 21 fő 
Dajka 3 fő 
Iskolatitkár 2 fő 
Rendszergazda 1 fő 
Oktatástechnikus 1 fő 

 

 

 

3. Országos mérés-értékelés eredményei 
 
Intézményünk – gyógypedagógiai jellegénél fogva – nem vesz részt minden országos mé-
résben. 
 
 
 

3.1 A NETFIT legutóbbi eredményei 
 
A SARS-Covid járvány miatt a digitális oktatás során nem készült felmérés a múlt tanév-
ben. 
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4. Az intézményi lemorzsolódás, évismétlés 
mutatói 

2019/20 tanév vége 
 

Évfolyam Tanulmányi átlag Évismétlő 
Lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

ÉTA 3,76 - - 
1. 4,16 - - 
2. 4,19 - - 
3. 4,05 - - 
4. 4,39 - - 
5. 3,77 - - 
6. 4,13 - 1 
7. 3,61 - 1 
8. 3,79 - - 
    

9. E 3,22 4 4 
9. 3,39 2 2 

10. 4,1 - 1 
11. 3,68 - - 
12. 3,97 - - 

 
 
 

5. Általános iskolában a volt tanítványok 8. és 

9. évfolyamon elért eredményei 
 

Tanuló sorszáma 8. év végén 9. E félévkor 

1. 2,91 még nincs adat 
2. 2,82 még nincs adat 
3. 3,18 még nincs adat 
4. 2,45 még nincs adat 
5. 3,55 még nincs adat 
6. 2,91 még nincs adat 
7. 2,5 még nincs adat 
8. 3,18 még nincs adat 
9. 3,64 még nincs adat 

10. 4,36 még nincs adat 
11. 3,18 még nincs adat 
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6. A hétvégi házi feladat szabályai 
 

A házi feladat kijelölésében fontos elv, hogy az órai tananyaghoz kapcsolódik, ponto-
san megjelöltek a felhasználható segédeszközök (tankönyv, feladatgyűjtemény, munkafü-
zet, órai jegyzetek, Internet, stb.), az elkészítés határideje, formája és a minimum terjed-
elme, valamint az ellenőrzés és értékelés formája, módja. 

A szóbeli és írásbeli házi feladatok arányát a tantárgyak követelményei határozzák 
meg. A magasabb évfolyamokon, de különösen a szakképzésben már nem hagyható el a 
hétvégére vagy a szünetre kiadott feladat. 
 
Arra törekedünk, hogy hétvégére, illetve a hosszabb, több napos szünetekre az egyik 
óráról a másikra adottnál ne legyen több házi feladat. 
 
 

7. Az óvodai nevelési év rendje 
 
Óvodánkban a szorgalmi időszak augusztus utolsó hetétől május végéig tart. Eddigi ta-

pasztalataink alapján az iskolai őszi, téli, tavaszi, és nyári szünet idejére foglalkozást nem 

tervezünk, – a legtöbb szülő ez idő alatt otthon tartja gyermekét – de ügyeletet biztosí-

tunk. Óvodánk július közepétől öt héten át zárva tart. A nyári zárás időpontjának megha-

tározásakor igazodunk az iskolai szünethez, a szülői igényekhez, az épületben folyó nyári 

felújítási, átalakítási munkálatokhoz, valamint az aktuális COVID-helyzethez. 

 

Szünetek 
 

 Őszi szünet: 2020. október 26. – 2020. október 30. 
 Téli szünet: 2020. december 21. – 2021. január 3.  
 Tavaszi szünet: 2021. április 1. – 2021. április 6. 

 

Nevelés nélküli munkanapok 
 

 2021. február 5. Félévi Nevelési értekezlet 
 2021. február 19. Benedek Szakmai Nap 
 2021. március 31. Komplex Tanulmányi Verseny 
 2021. május 12-től Csoportkirándulások (csoportonként 1-1 nap) 
 2021. június 9. Benedek Nap (DÖK) 
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8. Az iskolai tanév helyi rendje 
 

 A tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd). 
 Utolsó tanítási nap 2021. június 15. (kedd). 
 A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig (péntek) tart. 

 
A két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítő évfolyamokon az utolsó taní-

tási nap 2021. május 31 (hétfő). 
 

Szünetek és ünnepnapok 
 
Az őszi szünet 2020. október 26-től 2020. október 30-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22.; a szünet utáni első tanítási 
nap 2020. november 2. 

 
A téli szünet 2020. december 21-től 2021. január 3-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első 
tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). 

 
A tavaszi szünet 2021. április 1-től 2021. április 6-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első 
tanítási nap 2021. április 7. (szerda). 
 

Nemzeti ünnepeink és a hozzájuk kapcsolódó, országosan elrendelt munkanap-átszervezé-
sek 

 
Szombati munkanapok: 

december 12. dec. 24. helyett 
 

 

Tanítás nélküli munkanapok: 
január 29.  Szalagavató (csak a szakiskola) 
február 5.  Félévi Nevelési értekezlet 

február 19.  Benedek Szakmai Nap 
március 31.  KOMPLEX Tanulmányi Verseny 

május / június?  szakmai vizsga napja 
június 9.  Benedek-nap (DÖK) 

május 17.  Pályaorientációs nap 
„Mi leszek, ha nagy leszek?” 

 
 
 
 



 
7 

 

9. Óvodai csoportok száma, a gyermekek lét-
száma 

 
Csoport Létszám 

Felhőcske 8 
Napocska 8 
Holdacska 8 

 
 

10. Az iskolai osztályok száma, tanulók létszáma 
 

Évfolyam Létszám 

1. 8 
2. 10 
3. 7 
4. 11 
5. 5 
6. 9 
7. 7 
8. 6 
  

9. E 12 
9. A 8 
9. C 11 

10.A 6 
10.B 6 
10.C 5 
11.B 0 
12.B 7 

AUT 1. 7 
AUT 2. 7 
ÉTA1 5 
ÉTA2 7 

 
 
 

11. A felvétel rendje 
 
Intézményünkbe csakis a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság megfelelő 
szakvéleménye alapján lehet bekerülni. A részletes lehetőségeket az Alapító Okirat tartal-
mazza. 
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Beiratkozás 
Az általános beiratkozás minden év június harmadik hetében történik. Azonban a Szak-

értői Bizottság kijelölése alapján tanév közben is lehetőség van beiratkozásra, iskolavál-

tásra, emennyiben a tanulói létszám ezt lehetővé teszi. 

 
A továbbiakban a szakképzésre vonatkozó speciális felvételi szabályokat ismertetjük részletesen: 

 

11.1 Felvételi követelmények 
 

Az Intézményünkben meghirdetett szakmákra csak a Tanulási Képességet Vizsgáló 
Szakértői Bizottság érvényes szakvéleményével lehet beiratkozni. 
A felvételhez szükséges az általános iskola 8. osztályának sikeres elvégzése. 

A szakképzés egy előkészítő évfolyammal kezdődik, ahol a választott szakterület 
szakmai alapozása és közismereti tárgyak oktatása történik.  

Aki már egyszer sikeresen elvégezte az előkészítő évfolyamot, annak (pl. második 
szakma választása esetén) már nem kell újra ezt elégeznie.  

A felvételi eljárás során az általános iskolákból jelentkező tanulóknak az adatlap-
jait az iskolájuk továbbítja a KIFIR rendszer felé, és mi az erre vonatkozó szabályok alap-
ján járunk el. 

A már nem tanköteles korú (pl. második szakmára jelentkező) tanuló esetében 
(ahol már nincs a háttérben általános iskola) keressenek fel minket személyesen vagy te-
lefonon, és egyeztetünk a felvételi, beiratkozási lehetőségekről. 
 

11.2 A felvételi kérelmek rangsorolása, elbírálása 
A tanulmányi eredmények figyelembe vételével valamint a szakértői vélemények 

alapján történik a rangsorolás. 
 

11.3 Szakmai vizsga 
Intézményünk érettségi vizsgára NEM készít fel, nálunk nincs mód érettségi vizs-

gát tenni! Egyik szakmánk elvégzésének sem feltétele az érettségi. 
Tanulóink a szakmatanulás végén OKJ-s szakmai vizsgát tesznek. 

 
Az Intézmény Általános Iskolai tagozatából érkező tanulóink (a nyolcadik évfolyam 

sikeres elvégzése után) szintén a felvételi rendszeren keresztül jelentkezhetnek hozzánk, 
de a jelentkezések elbírálása során prioritást élveznek, amennyiben első helyen jelöltek 
meg minket. 

 

12. Szabadidős foglalkozások, habilitációs-reha-
bilitációs foglalkozások 

 
A szakköri foglalkozásokat az iskola tanulói állapotuktól és érdeklődési körüktől füg-

gően vehetik igénybe. Minden rászoruló tanulónk számára biztosítjuk a habilitációs-reha-
bilitációs foglalkozáson való részvételt. 

A logopédiai és a mozgásfejlesztési ellátás helyben megoldott. 
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A terápiás és egyéb szabadidős foglalkozásokat a gyermekek igényei és állapota sze-
rint tervezzük és szervezzük. 
Terápiás foglalkozásaink: állatasszisztált terápia, úszás, zeneterápia. 
Szakköreink: néptánc, énekkar, futball 
 

13. Az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat 
 
Utazó gyógypedagógusi hálózatunk szolgáltatásainak célja, hogy Budapest XX. és XXIII. 
kerületi óvodákban és XX. kerületi közoktatási intézményeiben lévő sajátos nevelési igé-
nyű gyermeket nevelő családok és a többségi pedagógusok segítséget kapjanak a gyerme-
kek, tanulók otthoni és intézményes neveléséhez. 
A gyógypedagógiai fejlesztéseken és habilitáción túl tanácsadással, szakmai napokkal, tré-
ningek szervezésével, előadásokkal és eszközkölcsönzési lehetőséggel támogatjuk a csa-
ládokat és az integráló intézmények pedagógusait. Mindemellett az életkori sajátosságo-
kat és egyéni képességeket figyelembe véve, egyénre szabott, szakszerű tanácsokkal tud-
nak szolgálni nevelési és oktatási kérdésekben egyaránt. 
Összesen a tanév elején 243 gyermeket, tanulót és fiatal felnőttet látunk el az utazó gyógy-
pedagógusi ellátás keretében. 23 integráló intézményben 235 sajátos nevelési igényű 
gyermeket/tanulót fejlesztünk, és 8 fő fejlesztő nevelése folyik 1 bentlakásos intézmény-
ben. 
 

2020/2021 XX. XXIII. ÖSSZESEN: 

Iskolás tanulók  179 0 179 

Óvodás gyermekek  40 16 56 

Fejlesztő nevelés  8 0 8 

ELLÁTOTTAK: 227 16 243 

 
Utazó gyógypedagógusi munkakörben 15 kolléga dolgozik, de ebből 12 álláshely az, amit 
utazó gyógypedagógusi szakfeladat tölt ki. 
Álláshelyeink megoszlása év elején: 

Szakos ellátás 
Teljes állás-

hely 
Félállás Összesen 

Utazó - Tanulásban akadályozott szakosok 5 1 5,5 

Utazó - Logopédusok 1 4 3 

Utazó - Szomatopedagógusok 0 3 1,5 

Utazó - Pszichológus 1 0 1 

Fejlesztő nevelés-oktatás 1 0 1 

ÖSSZESEN: 8 4 12 

 
 


