
Különös közzétételi lista 
 

1. Intézményi alapadatok: 
 

XVIII. ker. SOFI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 

EGYMI 

OM: 038432 

székhely: 1181 Budapest Kondor Béla sétány 4.  

Tel.: 06/1- 290-8919 

telephely: 1181 Budapest Kondor Béla sétány 15. 

Tel.: 06/1- 290-3293 

e-mail cím: bp18sofi@gmail.com 

Intézmény vezetője: Pál-Horváth Rita: 

Fenntartó: Külső-Pesti Tankerületi Központ 

Fenntartó címe: 1181 Budapest Üllői út 453. 

Fenntartó képviselője: Bak Ferenc 

Tel.: 06/1-795-8191 

A székhelyen általános iskolai – felső tagozat, szakiskolai és készségfejlesztő iskolai képzés 

folyik. 

A telephelyen óvodai, általános iskolai – alsó tagozat és felső tagozat - speciális osztályok - 

képzése folyik. 

 

2. Általános közzétételi lista 

 

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

 

Intézményünkbe a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakértő bizottságai által kiállított 

szakvélemény alapján lehet bekerülni. 

A 8. osztályt (enyhén értelmi fogyatékos tanulók tanterve szerint) sikeresen elvégzett tanulók a 

szakiskola előkészítő 9. évfolyamán, míg a 8. osztályt (középsúlyosan értelmi fogyatékos 

tanulók tanterve szerint) sikeresen elvégzett tanulók a készségfejlesztő iskola közismereti 

képzést nyújtó 9. évfolyamán folytathatják tanulmányaikat. 

 



A beiratkozásra meghatározott idő 

Az óvodába és az általános iskolába egész évben folyamatosan. 

Szakiskolába, készségfejlesztő iskolába: június 15. után, előre egyeztetett, a honlapon 

meghirdetett időpontban. 

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 

Óvoda: 2 csoport 

Általános iskola: 15 osztály 

Szakiskola: 1 osztály 

Készségfejlesztő iskola: 5 osztály 

 

Térítési díj/tandíj 

Intézményünkben nincs térítési/tandíj. 

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és időpontjai: 

A 2017. október 01.-ig nem volt fenntartói értékelés. 

 

Nyitvatartási rend 

Hétfőtől – péntekig: 7 órától – 17 óráig 

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai 

esemény / téma időpont 

Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) Október 6. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) Október 20. 

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja 

(február 25.) 
Február 23. 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) Március 14. 

A holokauszt áldozatai emléknapja  

(április 16.) 
Április 16. 

A Nemzeti Összetartozás Napja 

 (június 4.) 
Június 4.  

 



esemény / téma időpont 

Tökmagavató 09.08. 

Egészségnap 09.18. 

Rajzpályázat „Az én iskolám” 09.22. 

Fenntartható környezet: Papírgyűjtés 10.06. 

Halloween-party 10.26. 

Adventi készülődés  12.01. 

Mikulásműhely 
12.04. 

Adventi játszóház  
12.18.  

Mikulás ünnepség 12.06. 

Karácsonyi ünnepély 12.21. 

Magyar Kultúra Napja témahét 01.25. 

Valentin-nap 02.14. 

Témanap: Nemzetközi anyanyelvi nap 02.20. 

Farsang 02.23. 

Húsvéti játszóház  03.26.  

Költészet Napja- Versmondó verseny 04.11. 

Témahét: „Kiskertész tanoda” 04.16-20. 

Szépíró verseny 04.24. 

Tavaszi játszóház 04.28. 

Tánc világnapi mini projekt 
04.26-27. 

Szülők napja 05.03. 

Anyák napi ünnepség  
05.04. 

Internet világnapi projekt nap 
05.18. 

Gyermeknap 05.31-06.01. 

4. osztályosok búcsú programja 06.11. 

Ballagás 06.15. 

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai  

Intézményünkben 2017.október 01-ig nem volt pedagógiai szakmai ellenőrzés. 

 

  



3. Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek 

 

Óvodai csoportok száma: 

A SOFI óvodájában két óvodai csoport működik a Kondor Béla sétány 15. sz. telephelyen.  

 

Az egyes csoportokban a gyermekek létszáma: 

Óvodásaink létszáma: 18 fő.  

Óvodai I./Kismanó csoport: 10 fő 

Óvodai II./Süni csoport: 8 fő 

 

 

4. Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek 

 

A tanulók le- és kimaradással, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok 

A 2016/17-es tanévben évfolyamismétlésre utasított tanulók: 

Általános iskola: 4 fő  

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola: 0 fő 

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások formái: napközi/tanulószoba, énekkar, szakkörök, 

tehetséggondozás, felzárkóztató foglalkozások, képesség- készségfejlesztés.  

Tanulóink a tanév folyamán versenyeken/vetélkedőkön, tanulmányi és 

osztálykirándulásokon, erdei iskolában és táborozásokon is részt vesznek. 

Intézményünkbe felvett tanulók alanyi jogon napközis, illetve egész napos fejlesztésben 

részesülnek. A szülők, - indokolt esetben, írásban,- gyermekük délutáni foglalkozások alóli 

felmentését kérhetik az intézmény vezetőjétől.  

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

Az intézményben a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek:  



Az alsó tagozaton hétfőtől péntekig nincs otthon elkészítendő házi feladat. Hétvégére kis 

mennyiségű, gyakorló jellegű feladatot kaphatnak a tanulók. Az iskolai szünetekre szintén 

adhatóak gyakorló feladatok. 

A felső tagozaton és a Szakiskolában hétfőtől péntekig jellemzően nincs otthon elkészítendő 

házi feladat. Hétvégére magyar irodalomból irodalmi szöveg feldolgozása, szövegértés, 

verstanulás; egyéb közismereti tárgyakból gyakorló jellegű feladatok adhatóak. Kutató és 

gyűjtőmunka szintén lehet elvárás. 

A Készségfejlesztő Iskolában nincs otthonra feladott házi feladat. 

A hét közben feladott, szülő/gondviselő általi kikérés, vagy egyéb foglalkozáson való részvétel 

miatt a napköziben el nem végzett házi feladatot otthon pótolni kell. 

 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 

Az intézményben a tanulóknak tanulmányaik alatt lehetőségük van osztályozó vizsgát, pótló 

vizsgát, valamint javítóvizsgát tenni. A vizsgák minden esetben bizottság előtt zajlanak. 

Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha: 

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladják, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet; 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladják, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet; 

- szakértői vélemény alapján, magántanulói státusban lévő gyermekek 

- osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában – a szakképzésre vonatkozó 

rendelkezések szerint - szervezett beszámoltató vizsga is 

 A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszervezni. A szülőket/gondviselőket a vizsga követelményeiről az osztályozó vizsga előtt 

minimálisan 60 nappal, a vizsga helyéről és időpontjáról az osztályozó vizsga előtt minimálisan 



30 nappal tájékoztatni kell. 

Pótló vizsga 

 A tanuló pótló vizsgát tehet az intézményvezető által meghatározott vizsganapon, ha a 

vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról 

engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A tanulónak fel nem róható ok minden 

olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem 

vezethető vissza a tanuló szándékos vagy gondatlan magatartására. Az intézményvezető 

engedélyezheti, hogy a tanuló a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei 

megteremthetők. A tanuló kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait 

értékelni kell. 

Javító vizsga 

 Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott. A tanuló javítóvizsgát az intézményvezető által meghatározott időpontban, 

az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 

 Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt 

engedélyezte. 

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

 

osztály/csoport 

megnevezése 
létszám 

AUT 1 7 

AUT 2 6 

AUT III. 5 

ÉTA 1 5 

ÉTA 2 7 

1.a 11 

2. a 11 

3. a 11 

4.a. 7 



4.b. 7 

5. a 11 

6.a 9 

7.a 10 

8.a 10 

8.b 6 

9.KIA 8 

9.E 11 

10.KIA 6 

10.KISZ 6 

11.KISZ 11 

12.KISZ 8 

 


