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Intézményvezető: Vámosi Judit 

 

Pedagógus munkakör: 17 fő 

 

Alapvégzettség Egyéb végzettség Ellátott feladatok 

Tanító (magyar nyelv és 

irodalom műveltségi terület) 
 tanár 

Tanító (könyvtár 

szakkollégium) 
 tanító, napközis nevelő 

Ének-zene szakos és 

okleveles történelem szakos 

bölcsész tanár 

 tanár 

Tanító (népművelés 

szakkollégium), magyar 

nyelv és irodalom szakos 

tanár 

Fejlesztő pedagógusi 

szakvizsga 
tanár, osztályfőnök 

Tanító (népművelés 

szakkollégium), német 

szakos nyelvtanár 

 tanár, osztályfőnök 

Tanító (népművelés 

szakkollégium) 
 tanító, osztályfőnök 

Biológia – környezetvédelem 

szakos tanár 
 tanár, osztályfőnök 

Tanító (könyvtár 

szakkollégium) 
 tanító, osztályfőnök 

Tanító (orosz szakkollégium) 
Fejlesztő pedagógusi 

szakvizsga 
intézményvezető-helyettes 

Tanító (testnevelés és sport 

speciális kollégium) 
 tanár, osztályfőnök 

Tanító (népművelés 

szakkollégium) 
 tanító, osztályfőnök 

Tanító (orosz 

szakkollégium), orosz szakos 

tanár, földrajz szakos tanár, 

okleveles pedagógia szakos 

bölcsész és tanár, 

drámapedagógus, okleveles 

földrajz tanár 

Szakvizsgázott 

drámapedagógus, 

szakvizsgázott pedagógus 

gyakorlat vezető mentor 

tanár 

tanár, osztályfőnök 

Tanító (ember és társadalom 

műveltségi terület) 
 tanító, napközis nevelő 

Tanító (ének-zene 

szakkollégium) 
 tanító, osztályfőnök 
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Tanító (vizuális nevelés 

speciális kollégium) 
 tanító 

Tanítói abszolutórium 

(magyar és testnevelés 

speciális kollégium)  

 tanár, osztályfőnök 

Tanító, történelem szakos 

tanár, magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár, 

okleveles történelemtanár 

Szakvizsgázott pedagógus, 

közoktatás vezető 
intézményvezető 

 

Tanuló csoportok száma: 10 

Osztály 

megnevezése 

Osztály létszám Osztályfőnök 

1.o 14 fő Szilvási Annamária  

Napközis nevelő: Baumgartner Jánosné 

2.o 20 fő Sárga Jánosné  

Napközis nevelő: Sullerné Szabó Dalma 

3.o 15 Kalas Lászlóné 

4.o 14 Máténé Karsai Magdolna 

5.a 15 Sipos Gabriella 

5.b 15 Tóth Boglárka 

6.a 20 Bodrogi Judit 

6.b 14 Sándor István 

7.o 13 Kremiczki Éva 

8.o 13 Furman Mária 

Összesen 153 fő  

 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma: 1 fő 

Munkakör Végzettség Szakképzettség 

iskolatitkár főiskola közgazdász 

 

Iskola férőhelyeinek száma: 250 fő 

Tanuló létszám összesen: 153 fő 

Kihasználtság: 61 % 

 

Ellátott feladatok: 

- nappali rendszerű iskolai oktatás alsó és felső tagozaton 

- 1. évfolyamtól 8. évfolyamig 

- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, 

beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos – hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – látási 

fogyatékos) 



- nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-

oktatás (magyar)) 

- integrációs felkészítés 

- képességkibontakoztató felkészítés 

- egész napos iskolai képzés (1-4) 

 

A tanév rendje: 

A tanév 2018. szeptember 3-án, hétfőn kezdődik, az utolsó tanítási nap 2019. június 14-én, 

pénteken lesz. A tanítási napok száma 181 nap. A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig 

tart. 

 

Tanítási szünetek 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2018. november 5. (hétfő). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2019. január 3. (csütörtök). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2019. április 24. (szerda). 

A 13/2018 (VI. 14.) 5. § EMMI rendelet értelmében intézményünk a tanítási évben – a 

tanítási napokon felül - 6 tanítás nélküli munkanapot vehet igénybe. 

 

Országos mérések 

Az országos kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamon 2019. május 29-én lesz, az idegen 

nyelvi méréseket 2019. május 22-én szervezik meg. 

 

          Vámosi Judit 

        intézményvezető 

 

 


