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1. A felvétel feltételei, lehetőségei
Pest megyébe tartozó sajátos nevelési igényű (2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről 4.§ (25) bekezdése alapján sajátos nevelési igényű) gyermekek vehetők fel,
akik értelmi fogyatékos (BNO: F70, F71) diagnózissal rendelkeznek.
A tanulókat 6-23 éves korig tudjuk felvenni intézményünkbe.
2017-es tanévben indult egy autizmussal élő gyermekeket nevelő-oktató alsó tagozatos
vegyes csoport, akik értelmi fogyatékosok. A NKT 47§ (3) bekezdése alapján: Sajátos
nevelési igényének megfelelő különleges bánásmódot biztosító ellátásra jogosult, külön az e
célra létrehozott intézményben, osztályban.
Beiratkozáskor a szülőtől kérjük a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcím – és
TAJ kártyáját.
Az (2. osztálytól) elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyitványt.
Érvényes szakértői vélemény.
A Megyei Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján a gyermekek
intézményünkbe való bekerülése az egész tanév alatt folyamatos.

A beiratkozásra meghatározott idő
Az első osztályosok beiratása adott év áprilisától augusztus 31-éig.
2. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjakat, a
tandíjának és egyéb díja mértékét nevelési évenként egy főre.
Az étkezés térítés díja:


A gyermek, a tanuló a nevelési – oktatási intézményben igénybe vett étkezésért
jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet;



Az ingyenes és kedvezményes étkezés igénybevétele a jogszabályban
meghatározottak szerint biztosított a tanulók számára;



Az étkezési térítési díjakat havonta előre minden hó 15. napjáig kell befizetni.
Indokolt esetben a befizetési határidőtől az intézményvezető engedélye alapján el
lehet térni.



Az intézmény az igénybe nem vett étkezésre előre befizetett díjat túlfizetésként a
következő hónapra elszámolj, vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részére
visszajuttatja.



Az étkezést a szülő előző nap 9 óráig lemondhatja. Lemondás hiányában az
étkezési díj nem igényelhető vissza.

50 %-os támogatás: általános iskolai, szakiskolai tanuló esetén


Az a tartós beteg tanuló, aki betegségéről szakorvos által kiállított igazolással
rendelkezik, és még megemelt családi pótlékot is kap (szakértői vélemény
alapján). Intézményünk minden tanulójára vonatkozik.

100%-os támogatás: kizárólag általános iskolai tanulók esetén


Az a család, aki a lakóhelye szerint illetékes Önkormányzattól „Rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményről” szóló határozattal rendelkezik.



Az a család, aki nevelőszülőként nevel intézményünkbe járó gyermeket
(szakiskolás tanuló esetén is).



A gyermekotthon lakásotthonában élő, nevelésbe vett gyermek, aki
intézményünkbe jár iskolába (szakiskolás tanuló esetén is).

3. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő
értékelések:
Az értékelés ideje:
nyilvános megállapítása:
A 2017-2018-as tanévben nem volt.

4. Az intézmény nyitva tartásának rendje:


A tanítás 8.00 órakor kezdődik. Minden diák köteles a tanítás kezdete előtt 15
perccel megérkezni az iskolába, és a tantermek előtt várni fegyelmezetten a
pedagógust.



A tanulók az iskola által nyújtott ügyeleti szolgáltatást az iskola munkarendjének
megfelelően csak 7.00–órától kezdődően és 16.30–óráig vehetik igénybe.



A kollégiumba a szülői látogatás hétfőtől péntekig 14.00 órától 15.00 óráig, vasárnap
12.00 órától 18,00 óráig biztosított. A látogatás helye a kollégium zsibongója.



A gazdasági iroda ügyintézési időpontja 08.00 órától 15.00 óráig tart, befizetések a
pénztári nyitva tartás alapján hétfő-szerda-pénteki napokon 11.00 órától 14.00 óráig
biztosított.

5. Az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb
rendezvények, események időpontjai:
2018-2019-es tanév rendje
Esemény

Időpont

Első tanítási nap

2018. szeptember 3. (hétfő)

Őszi szünet

- A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018.
október 26. (péntek),
- A szünet utáni első tanítási nap 2018.
november 5. (hétfő).

Téli szünet

- A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018.
december 21. (péntek),
- A szünet utáni első tanítási nap 2019.
január 3. (csütörtök).

Az első félév vége

2019. január 25. (péntek)

A szülők értesítése a tanulók első félévben

2019. február 1. (péntek)

elért eredményéről
Tavaszi szünet

- A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019.
április 17. (szerda),
- A szünet utáni első tanítási nap 2019.
április 24. (szerda).

A két évfolyamos részszakképesítésekre

2019. május 31. (péntek)

való felkészítést folytató szakiskolákban a
befejező szakképzési évfolyamán az utolsó
tanítási nap
Utolsó tanítási nap

2019. június 14. (péntek)

Tanítási napok száma:


Általános iskola: 181 nap.



Szakiskola: 180 nap.

A vizsgák rendje
A szakiskolában, megszerezhető részszakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja
2019. június 14. (péntek) a további vizsgatevékenységeket 2019. június 26-ig kell megszervezni.
A témahetek megszervezése
A „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között,
A fenntarthatósági témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között,
A digitális témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között.
Tanítás nélküli munkanapok
Időpont
2018. október 17.
2018. november 09.
2018. november 10.
2019. április 15.

Program
Pályaorientációs napáltalános iskola
Teleki nap- 50 éves
évforduló
Nevelési értekezlet

2019. április 16.
2019. május 23.

Szakmai tapasztalatcsere
látogatás
Nevelőtestületi értekezlet
DÖK és gyereknap

Szakiskola + 1 nap
2018. október 13.

Sportnap

Felelős
intézményegység vezetők,
pedagógusok
intézményvezető
intézményegység vezetők,
pedagógusok
intézményegység vezető
intézményvezető
DÖK munkáját segítő
pedagógus
intézményegység vezető,
pedagógusok

Munkaszüneti napok:
2018. október 23. (kedd) - Nemzeti ünnep
2019. március 15. (péntek) – Nemzeti Ünnep
2019. április 19. (péntek) – Nagypéntek
2019. április 21. (hétfő) –Húsvét
2019. május 1. (szerda) – A munka ünnepe
2019. június 10. (hétfő) – Pünkösd
Munkanap áthelyezések:
2018. október 13. (szombat) munkanap – 2018. október 22. (hétfő) pihenőnap
2018. november 10. (szombat) munkanap – 2018. november 02. (péntek) pihenőnap
2018.december 1. (szombat) munkanap- 2018.december 24. (hétfő) pihenőnap
2018.december 15. (szombat) munkanap- 2018.december 31. (hétfő) pihenőnap
2019.április 6. (szombat) munkanap- 2019.április 17. (szerda) pihenőnap
2019.március 15. (péntek) – hosszú hétvége
2019.április 19. (péntek) nagypéntek- hosszú hétvége
2019.április 22. (hétfő) húsvét- hosszú hétvége
2019.május 1. (szerda) munka ünnepe
2019.június 10. (hétfő) Pünkösd- hosszú hétvége
Osztályozó vizsgák rendje:
2019.január 22. (kedd)
2019.január 23. (szerda)
2019.június 11. (kedd)
2019.június 17. (hétfő)
2019.augusztus 27. (kedd)

félévi osztályozó vizsga
osztályozó értekezlet
évvégi osztályozó vizsga
osztályozó értekezlet
javítóvizsga

6. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és munkaköre:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Oktazon
75626815362
71653427568
72266733247
79601742076
72778411947

6.

77414553504

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

72488627925
71724903550
76831738056
73340902448
73268787955
75814606570
73164401701
72574652150
78925642715
71490214555
72942247427
72961091795
78815023739
72281592018
79166555154
73505514709
79302668322
74621435609
75634900332
72942233898
72806729051
77769139244
73256154171
72824302985
72961319977
72471921468
76760068604
79613930963
73128740951
73173544006
71650717457
72331539937
72961145591

Végzettség szintje
főiskola
főiskola
érettségi végzettség
főiskola
főiskola

Munkakör
logopédus
gyógypedagógus
tanító
gyógypedagógus
általános iskolai tanár
napközis foglalkozást (tanulószobai
főiskola
foglalkozást) tartó pedagógus
főiskola
gyógypedagógus
főiskola
gyógypedagógus
főiskola
gyógypedagógus
főiskola
gyógypedagógus
egyetem
pszichológus
főiskola
gyógypedagógus
főiskola
gyógypedagógus
főiskola
gyógypedagógus
egyetem
általános iskolai tanár
főiskola
gyógypedagógus
középfokú iskolai végzettség szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató
főiskola
gyógypedagógus
főiskola
kollégiumi nevelőtanár
főiskola
gyógypedagógus
főiskola
gyógypedagógus
főiskola
gyógypedagógus
mesterfokozat MSc
gyógypedagógus
főiskola
gyógypedagógus
főiskola
gyógypedagógus
főiskola
kollégiumi nevelőtanár
egyetem
gyógypedagógus
főiskola
gyógypedagógus
főiskola
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató
mesterfokozat MA
gyógypedagógus
főiskola
napközis foglalkozást
egyetem
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató
főiskola
gyógypedagógus
főiskola
gyógypedagógus
főiskola
napközis foglalkozást
főiskola
gyógypedagógus
főiskola
gyógypedagógus
középfokú iskolai végzettség szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató
főiskola
általános iskolai tanár

Sorszám
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Oktazon
71724856067
71393243861
71724176197
73990031650
72965642209
76421069200
72906189980
71731723356

Végzettség szintje
főiskola
főiskola
főiskola
egyetem
főiskola
főiskola
főiskola
egyetem

Munkakör
gyógypedagógus
gyógypedagógus
kollégiumi nevelőtanár
gyógypedagógus
fejlesztő pedagógus
gyógypedagógus
kollégiumi nevelőtanár
kollégiumi nevelőtanár

GYES-en lévő pedagógusok:
Oktatá
si
azonosí
75086473691
tó
72333787157

1.
2.

Végzettségi kategória
főiskola
főiskola

Munkakör
gyógypedagógus
gyógypedagógus

7. A betöltött munkakörök alapján a nevelő- oktató munkát segítők száma és
iskolai végzettsége:
Sorszám

Oktazon

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

73325877117
72952299884
78893049000
79236868384
73066043751
73413837345
72866413834
73236662950

9.
10.
11.

79415972018
74171754697
79452712083

12.
13.

73128485465
72796668484

14.

72942242752

15.

73635333144

16.
17.

72425101416
73221422662

18.
19.
20.

78194342137
75946933853
71666485380

21.
22.
23.

73066048702
73221506931
71737366869

Végzettség szintje
középfokú iskolai
végzettség
érettségi végzettség
érettségi végzettség
érettségi végzettség
érettségi végzettség
érettségi végzettség
érettségi végzettség
érettségi végzettség
középfokú iskolai
végzettség
érettségi végzettség
érettségi végzettség
középfokú iskolai
végzettség
érettségi végzettség
középfokú iskolai
végzettség
középfokú iskolai
végzettség
középfokú iskolai
végzettség
érettségi végzettség
középfokú iskolai
végzettség
érettségi végzettség
érettségi végzettség
középfokú iskolai
végzettség
érettségi végzettség
főiskola

Munkakör
gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár
pedagógiai asszisztens
gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
pedagógiai asszisztens
pedagógiai asszisztens
gyógypedagógiai asszisztens
gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
pedagógiai asszisztens
pedagógiai asszisztens
pedagógiai asszisztens
pedagógiai asszisztens
gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
ápoló
gyógypedagógiai asszisztens
pedagógiai asszisztens
gyógypedagógiai asszisztens
gyógypedagógiai asszisztens
gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
rendszergazda

8. A tanulók le és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Gyömrői Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Általános
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő
Iskola, Kollégium és Fejlesztő Nevelés
– Oktatást Végző Iskola

Tanulói
létszám
(fő)

Tanulmányait
sikeresen
befejezte
/tovább lép

Tanulmányi
követelményeit
sikeresen
teljesítette

106 fő

84 fő

75 fő

Tanév

Eredmény
es
osztályozó
vizsgát tett

Mulasztás
miatt tett
osztályozó
vizsgát

Eredmény
es javító
vizsgát tett

Nem lép
tovább

0 fő

0 fő

18 fő

Tanulmányi
köv.
sikeresen
teljesítette, de
engedéllyel
évfolyamot
ismételhet

Eredménytelen
osztályozó
vizsgát tett

Mulasztás
miatt tett
osztályozó
vizsgát

0 fő

1 fő

0 fő

Eredmén
ytelen
javító
vizsgát tett

Tanulmányi
követelményeket
nem teljesítette

2017/2018
9 fő

3 fő

18 fő

Gyömrői Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Fejlesztő Nevelés –
Oktatást Végző Iskola
9/E (előkészítő évfolyam szakiskolában)

Tanév
2017/2018

Tanulói
létszám (fő)
10 fő

Tanulmányait sikeresen
befejezte /tovább lép
2 fő

Tanulmányi
követelményeit
sikeresen
teljesítette
2 fő

Nem lép
tovább

Tanulmányi
követelményeket
nem teljesítette

8 fő

8 fő

Gyömrői Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Fejlesztő Nevelés –
Oktatást Végző Iskola
9-10. (évfolyam szakiskola)

Tanév
2017/2018

Tanulói
létszám (fő)
13 fő

Tanulmányait sikeresen
befejezte /tovább lép
13 fő

Tanulmányi
követelményeit
Nem lép
sikeresen teljesítette tovább
13 fő

0 fő

Tanulmányi
követelményeket
nem teljesítette
0 fő

Gyömrői Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő
Iskola, Kollégium és Fejlesztő Nevelés – Oktatást Végző Iskola
10. (évfolyam szakiskola vizsgázók)

Tanév

Tanulói létszám

Szakmai vizsgát tett

Első szakképesítést
szerzett

2017/2018

6 fő

6 fő

5 fő

Második
szakképesítést
szerzett

Halmozottan hátrányos
helyzetű

1 fő

3 fő

9. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai:

9.1
1. ) A szóbeli és írásbeli feladatok csak a délelőtt folyó oktató-nevelő munkában megismert
tananyag gyakorlását, megerősítését illetve felnőtt segítsége, felügyelete mellett egyszerű
gyűjtőmunkával a tanultak árnyaltabbá tételét, bővítését szolgálhatják.
2.) Az írásbeli gyakorló jellegű feladatok elvégzéséhez szükséges időkeret nem haladhatja
meg:
- alsó tagozaton 1-2. osztályban a napi 20 percet,
- 3-4. osztályban a napi 30 percet,
- felső tagozaton a 40-45 percet.

3.) A szóbeli gyakorló jellegű feladatok (olvasási gyakorlatok, memoriterek tanulása, ill.
felső tagozaton és a szakiskolában a szaktárgyi szövegek lényegi összefüggéseinek,
adatainak tanulása) elvégzéséhez szükséges időkeret nem haladhatja meg:
- alsó tagozaton a napi 15-20 percet,
- felső tagozaton és a szakiskolában a 25-30 percet.

4.) Otthoni/ délutáni feladatot csak hétfőtől csütörtökig adunk, pénteken illetve
iskolaszüneti napot megelőző tanítási napokon tanulóink nem kapnak írásbeli vagy szóbeli
gyakorló feladatokat sem.

9.2
Az értékelés akkor éri el célját, ha jobb teljesítményre ösztönöz, fejleszti az ellenőrző,
önértékelő képességet.
Ehhez a következőknek kell eleget tenni:
-

igazságosnak, tárgyilagosnak kell lennie, mentesnek minden elfogultságtól, előítélettől,

-

jóindulatúnak, segítőkésznek kell lennie, nem irányulhat arra, hogy a hibákat kutassa,

-

törekedni kell az önértékelés fokozatos kialakításra,

-

tárgyanként havonta legalább 1 érdemjegyet kell kapnia a tanulónak,
(szóban: felelet, beszámoló megfigyelésekről; írásban: röpdolgozat, témazáró
dolgozat).

Az írásbeli forma feladatsorát a tantárgyat tanító pedagógus állítja össze. A témazáró dolgozat
írásának időpontját egy héttel előbb közölni kell a tanulóval. A témazáró dolgozat érdemjegyét
a félévi és év végi érdemjegyek kialakításakor kétszeres súllyal kell beszámítani.
Tanulóink beszámoltatásánál figyelembe kell venni a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakértői véleményében foglaltakat. Ennek megfelelően az igazgatónak mentesítenie kell a
tanulót az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól, szükség
esetén biztosítani kell, hogy az írásbeli beszámoltatás helyett szóbeli vagy szóbeli beszámoló
helyett írásbeli beszámoló keretében adjon számot a tanultakról a tanuló.
Az egyes tanulók év végi osztályzatának megállapításakor a nevelőtestület az osztályozó
értekezleten a tanulók érdemjegyeit áttekinti, módosítást tehet, illetve az osztályfőnök
javaslata alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamra lépéséről. A tanuló akkor léphet
magasabb évfolyamra, ha az előírt tanulmányi követelményeket teljesítette.

10. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
10.1

Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az
évfolyamukra vonatkozó, a helyi tantervben előírt, adott tantárgyakra vonatkozó
követelményekkel.
10.2
A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
2019.január 22. (kedd)
2019.január 23. (szerda)
2019.június 11. (kedd)
2019.június 17. (hétfő)
2019.augusztus 27. (kedd)

félévi osztályozó vizsga
osztályozó értekezlet
évvégi osztályozó vizsga
osztályozó értekezlet
javítóvizsga

10.3
A szakmai vizsgák ideje:
Szakmai vizsga – írásbeli része:
Szakmai vizsga – gyakorlati része:

2019. június 14.
2019. június 26.

11. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma,
napközis, kollégiumi csoportok száma, tanulók létszáma:
11.1
A 2018-2019-es tanítási évre fenntartó által meghatározott osztályok és
tanulólétszámok:
Osztály
1.auti.
1.b.
2.
3.
4.a.
4.b.
5.
6.
7.a.
7.b.
8.
9.e.
9.sz.
10.k.
9-10.kf.
11.kf

Tanulólétszám
6 fő
5 fő
7 fő
11 fő
9 fő
10 fő
10 fő
14 fő
7 fő
10 fő
11 fő
10 fő
9 fő
7 fő
12 fő
9 fő

11.2
Napközis csoportok
1.
2.
3.
4.

10 fő
10 fő
12 fő
16 fő

csoport
csoport
csoport
csoport
11.3

Kollégiumi csoportok
1.
2.
3.
4.
5.

csoport
csoport
csoport
csoport
csoport

9 fő
11 fő
9 fő
12 fő
12 fő

12. Szabadidős foglalkozások köre a kollégiumban

Kötelező foglalkozás:
Foglalkozás/h
eti óraszám

1.o.

2.o

3.o

4.o

5.o

6.o

7.o

8.o

9.o

10.o

Lecke
foglalkozás

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

Mozgásos
tevékenység

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Felzárkóztató

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Játék

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tematikus
foglalkozás*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

heti óraszám

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Munka
foglalkozás

*Tematikus foglalkozás a KNOAP-ban előírt nevelési feladat.

Szabadon választható foglalkozás:

Foglalkozás/

1.o.

2.o

3.o

4.o

5.o

6.o

7.o

8.o

9.o

10.o

Önkiszolgálás

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Szabadon
választható

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

heti óraszám

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

mindösszesen

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

heti óraszám

Séta,
kirándulás

13. Továbbtanulási mutatók a 2017-2018-as tanévben
Szakiskolában továbbtanulók száma:

10 fő

Szakiskolában nem továbbtanulók száma:

1 fő

14. Eredményes szakmai vizsgát tett tanulók 2017-2018-as tanévben
Végzős tanulók száma:

6 fő

Vizsgára bocsájtott tanulók száma.

6 fő

Eredményes vizsgát tett tanulók száma:

6 fő

Eredménytelen vizsgát tett tanulók száma:

0 fő

