Intézményi közzétételi lista
Adatállapot: 2017. október 31.
Feladatellátási hely: 1112 Budapest, Muskétás u.1.
Tájékoztató a felvételi lehetőségekről

1.

Intézményünk nem állami fenntartású, a fenntartói feladatokat az Új Alma Iskolafenntartó
Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. Iskolánkba a jelentkezés a szülők választásának megfelelően
történik, a Nkt.. szabályai, különösen a nem állami intézményekre vonatkozó 31. § figyelembe
vételével. Intézményünkben a szülők hozzájárulást fizetnek az iskolai és óvodai
szolgáltatásokért. Az intézménybe az iskola honlapján található jelentkezési lap kitöltésével
lehet jelentkezni. A jelentkezést követően az intézmény pedagógusai felveszik a kapcsolatot a
szülőkkel. Az ismerkedési folyamat elengedhetetlen részei:
 Intézményvezetői ismerkedés a szülőkkel,
 a logopédus és a leendő elsős tanító ismerkedése a gyermekkel,
 két meghívásos Csalogató foglalkozáson való részvétel.
Az ismerkedési folyamat végén az intézményvezető, az óvónők, a leendő osztályfőnökök és a
fejlesztő csapat tagjai állítják össze az osztályközösséget az egészséges fiú-lány arány és a
megfelelő interperszonális, szociális kapcsolatok figyelembe vételével. Az osztályok
kialakításánál előnyt élveznek az intézmény óvodájába járó, illetve a testvér gyermekek.
Azonban ezen két feltétel nem jelent automatikus felvételt az iskolába. Az osztályokba való
bekerülésről, illetve arról, ha intézményünk nem tud helyet biztosítani a gyermeknek, a szülők
hivatalos elektronikus levélben kapnak tájékoztatást az osztályok kialakítása után, várhatóan
január végén.
2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok
száma
Az iskola első évfolyamára történő beiratkozás az intézmény által meghatározott időpontban
történik.
Már működő évfolyamok esetén nagyon ritka esetben van lehetőség csatlakozni az
intézményhez. Új gyermek felvételi lehetősége esetén a várólistán lévő jelentkezők közül
kezdjük meg az ismerkedést.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:



12 iskolai osztály
2 óvodai csoport

3. A 2017/2018. tanévben egy főre megállapított szülői hozzájárulás mértéke, a fenntartó
által adható kedvezmények, jogosultsági és igénylési feltételek
Támogatás 2017/2018 tanévben: 1 026 000.- forint/tanév
Ez az összeg áll 171.000.- forint beiratkozási díjból, melyet az első beiratkozással egy időben
kell kifizetni. (Ez az összeg vissza nem igényelhető.)
A fennmaradó 855.000.- forint fizethető:





szeptembertől júniusig havi 85 500 forintos bontásban,
5-5 havi részletben
egy összegben

Testvérkedvezmény a támogatásból:
A testvérkedvezmény, ha egyidőben több gyermek jár az intézményünkbe egységesen 25%-kal
mérséklődik a második gyermektől.
Az ebéd befizetés és a pótbefizetés időpontját az intézmény honlapján lehet megtekinteni,
illetve a beiratkozott gyerekek szülei hírlevél útján is tájékoztatásra kerülnek.
A befizetéseket a titkárságon is lehet rendezni az ügyfélfogadási időben, illetve lehetőség van
az utalásos fizetésre is.
A titkárság ügyfélfogadási ideje:



Pénztári órák:
kedd: 7:30-10:00
14:30-16:00
csütörtök: 7:30-10:00
14:30-17:30



Ügyintézés:
szerda: 7:30-16:00
kedd, csütörtök: 10:00-14:00

Az étkezési térítési díj mértéke:
Ebéd, uzsonna

810 Ft/nap

Ebéd

660 Ft/nap

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános
megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami
Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
nyilvános megállapításai
Jelenleg nincsenek publikálható értékelések.
5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a
tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
Az iskola munkanapokon 7:00-18:00 óráig tart nyitva. A tanulók számára
felügyelet 7:00-7:30 (reggeli ügyelet) óráig, valamint 16:30 -18:00 óráig
biztosított. Az intézmény ezzel megbízott alkalmazottja az iskolavezetés
helyiségben fogadja a tanulókat, és felügyeli őket. Az ügyeletes teremről a
található tájékoztatás.
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a pedagógiai
(esti ügyelet)
által kijelölt
bejárati ajtón

A 2017/21018. tanév helyi rendjéről szóló munkatervi rendelkezés alapján a jelentősebb
rendezvényeink a következők:
Emléknapok, megemlékezések időpontjai
Aradi vértanúk napja
2017. október 6. (péntek)
osztálytermi megemlékezések
1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója
2017. október 20. (péntek)
Iskolai megemlékezés ünnepély formájában
A magyar nyelv napja
2017. november 13. (hétfő)
osztálytermi megemlékezések a felső tagozaton
Karácsonyi ünnepkör: iskolai ünnepély és osztálykarácsony – karácsonyi forgatag
2017. december 21. (csütörtök)
Iskolai koncert a Szent Gellért plébániában
Magyar Kultúra Napja
2018. január 22. (hétfő)
osztálytermi megemlékezések a felső tagozaton
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
2018. február 26. (hétfő)
osztálytermi megemlékezések a felső tagozaton
1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója
2018. március 14. (szerda)
Iskolai ünnepély
A holokauszt áldozatainak emléknapja
2018. április 16. (hétfő)
Megemlékezés faliújságon keresztül
Nemzeti Összetartozás Napja
2018. június 4. (hétfő)
Megemlékezés iskolarádión keresztül
Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek, évfordulók megünneplésének időpontjai
Tanévnyitó ünnepély
2017. szeptember 1. (péntek)
8.00 órai kezdettel az iskolaudvaron, rossz idő esetén a tornateremben
Szüreti mulatság
2017. október 6. (péntek)
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14.00 órai kezdettel az iskolaudvaron, rossz idő esetén a tornateremben
Kolumbus nap
2017. november 22. (szerda)
(8:00-8:30 nyilvános főpróba és 14:00-14:30 előadás az alsósoknak, szülős program
4-8. évf. Játszó (15:00-16:30, szülős program)

Juniális
2018. június 1. (péntek)
14.00 órai kezdettel az iskolaudvaron, rossz idő esetén a tornateremben
Erdei iskola
2018. június 11-15. (péntek)
Balatonlelle
8. évfolyamosok ballagása, Tanévzáró ünnepély
2018. június 22. (péntek)
16.00 órai kezdettel
Az intézményi nyílt napok, bemutató órák tervezett időpontja
Nyílt napokat az iskola az alábbi időpontokban tart:
 október 16. 9:00-12:00 hétfő Nyílt nap csak leendő elsősöknek
 november 30. 9:00-12:00 csütörtök Nyílt nap, előtte Kávé habbal… Cserey Miklóssal
7:45-től
 január 11. 9:00-12:00 csütörtök Nyílt nap, előtte Kávé habbal… Cserey Miklóssal 7:45től
 február 6. 9:00-12:00 kedd Nyílt nap, előtte Kávé habbal… Cserey Miklóssal 7:45-től
 március 22. 9:00-12:00 csütörtök Nyílt nap, első osztályokban óvónénik meghívása,
előtte Kávé habbal… Cserey Miklóssal 7:45-től
 További információk az intézmény honlapján találhatók.
6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával
Jelenleg nincsenek publikálható értékelések. Az iskolában a 2015-2020-as tanfelügyeleti ciklus
alatt az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre intézményellenőrzés keretében még nem
került sor.
7. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program
Az intézmény felsorolt alapdokumentumai a következő linkek megnyitásával érhetők el:
http://www.ujbudaialma.hu/dokumentumok/
Az intézmény egyéb közérdekből nyilvános adatairól a következő linken található további
részletes ismertetés:
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https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
intézményvezető: 1 fő/1 főiskola/1 tanító/szakvizsgázott pedagógus
intézményvezető-helyettes: 1fő/1 főiskola/1 tanító/ szakvizsgázott pedagógus
fejlesztőpedagógus: 7 fő/7 főiskola/2 tanító
gyógypedagógus: 4 fő/4 főiskola/4 gyógypedagógus
logopédus: 1 fő/1 főiskola/1 gyógypedagógus
tanár: 20 fő/13 egyetem/7főiskola
könyvtárostanár: 1 fő/1 főiskola
tanító: 18 fő/18 főiskola
óvodapedagógus:4 fő/4 főiskola
9. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai
végzettsége és szakképzettsége
iskolatitkár: 1fő/1 főiskola/1 felsőfokú szakképesítés
dajka: 2fő/középfokú szakképesítés
rendszergazda: 1 fő/1 felsőfokú OKJ-képesítés
10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
A szövegértés és a matematikai eszköztudás országos mérésének eredményei
2012.
mérési
terület

évfolyam alapszint

matematika

6.
8.

szövegértés

6.
8.

3.
képességszint
4.
képességszint
3.
képességszint
4.
képességszint

alapszint
alatt alapszint alatt teljesítők
teljesítők (%)
aránya (%)
országosan
30 %
39 %
33,3 %

41,6 %

10 %

24,7 %

22,2 %

34,7 %

2013.
mérési terület

évfolyam alapszint

matematika

6.
8.

szövegértés

6.

3.
képességszint
4.
képességszint
3.
képességszint

alapszint
alatt alapszint alatt teljesítők
teljesítők (%)
aránya (%)
országosan
18,8 %
40 %
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16,7 %

40,1 %

12,5 %

25,3 %

8.

4.
képességszint

16,7 %

35,9 %

2014.
mérési
terület

évfolyam alapszint

matematika

6.
8.

szövegértés

6.
8.

3.
képességszint
4.
képességszint
3.
képességszint
4.
képességszint

alapszint
alatt alapszint alatt teljesítők
teljesítők (%)
aránya (%)
országosan
53,9 %
39,5 %
42,9 %

42 %

0%

26,3 %

42,9 %

36,3 %

2015.
mérési
terület

évfolyam alapszint

matematika

6.
8.

szövegértés

6.
8.

2016.
mérési
terület
matematika

évfolyam alapszint

6.
8.

szövegértés

3.
képességszint
4.
képességszint
3.
képességszint
4.
képességszint

6.
8.

3.
képességszint
4.
képességszint
3.
képességszint
4.
képességszint

alapszint
alatt alapszint alatt teljesítők
teljesítők (%)
aránya (%)
országosan
42,9 %
36,8 %
27,3 %

40,4 %

0%

25,9 %

18,2 %

37,4 %

alapszint
alatt alapszint alatt teljesítők
teljesítők (%)
aránya (%)
országosan
7,1 %
40,7 %
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37,5 %

45 %

7,1 %

25,1 %

25 %

35 %

11. A tanulók le-és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
A 2017/2018. tanévben valamennyi nyolcadik évfolyamos tanuló beiskolázásra került
középfokú nevelési-oktatási intézménybe.
A 2017/2018. tanévben évfolyamismétlőként tanulói jogviszonyban állók száma: 0 fő
12. Középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményei
Nem releváns adat. Az intézményben nem folyik érettségi vizsgára történő felkészítés.
13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
Az egyéb foglalkozásokon, (a továbbiakban szakkör) a tanuló egyéni jelentkezés útján, a szülő
írásos nyilatkozata alapján vehet részt. A jelentkezéshez csatolt szülői hozzájárulást a szülő
formanyomtatványon nyújtja be. A jelentkezés egész tanévre szól, és a jelentkezést követően a
szakkörökön való részvétel kötelező, a mulasztásokról igazolást kell hoznia a tanulóknak.
A szakköri kínálatról minden év májusában kapnak tájékoztatást a tanulók és a szülők, melyre
az érdeklődést előtérbe helyezve választják ki az őket érdeklő szakköröket. Az új tanév
szeptemberének első hetében már csak azok a szakkörök kerülnek kiírásra, amelyre a minimum
10 fős létszámot elérték az érdeklődők. Ekkor újra lehet jelentkezni a felkínált szakkörökre, s
amelynél elérik a 10 fős létszámot, azok szeptember második hetében el is indulnak.
Az egyéb foglakozások rendjét a Házirend III. fejezete határozza meg.
14. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
A házi feladatokra vonatkozó szabályozás:
A házi feladatokkal kapcsolatos legfontosabb tartalmi követelmény, hogy kapcsolódjon az órai
munkához: gyakoroltassa az elsajátítottakat, esetleg a következő órai anyag előkészítésére
szolgáljon.
Fontos, hogy a feladatok nehézsége feleljen meg a tanulók képességének, és támogassa a
differenciálás módszerét.
A házi feladatok mennyiségét, minőségét az adott anyag nehézsége, és az osztály illetve a
tanulók képessége, korosztálya, terhelhetősége befolyásolja.
Hosszabb memoriterek, tanulást igénylő versek elsajátítása meghatározott ésszerű határidővel
történi
Az alsó és felső tagozaton is adunk hétvégi házi feladatot, de figyelve arra, hogy a mennyisége
ne haladja meg a hétköznap tanulószobákon feladott feladatok mennyiségét.
A házi feladat mennyiségét úgy határozzuk meg, hogy az otthoni vagy a napköziben
(tanulószobán) való felkészülés időtartama alsó tagozaton kb. 1 tanóra, azaz 45-60 perc legyen
az írásbeli és a szóbeli tantárgyak tanulásával együtt, míg a felső tagozaton maximum 20
perc/tantárgy intenzív tanulás.
Az iskolai dolgozatokra vonatkozó normák:
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A számonkérés formái:
• Szóbeli: felelet, kiselőadás, órai munka
• Írásbeli: röpdolgozat, dolgozat, témazáró dolgozat, házi dolgozat
A méréseket, témazáró dolgozatokat legalább egy héttel előre bejelentett időpontban írja meg
a tanuló. Két témazáró dolgozatnál többet íratni egy tanítási napon nem lehet.
Az érdemjegyeket a tanár köteles a tanulókkal közölni és beírni, illetve a kijavított munkákat a
tanulóknak megtekintésre átadni, majd utána gyermek iskolai dossziéjába lefűzetni.
A dolgozatok javítására javasolt idő maximum 2 hét. A dolgozatokat a szülő a gyerek
dossziéjában vagy a szaktanárnál megnézheti.
Rosszul sikerült témazáró egy alkalommal javítható. Az eredeti dolgozat jegyét ekkor is be kell
írni. Ha a javító jobban sikerül, a pedagógus mindkét jegyet figyelembe veszi az osztályzás
során félévkor és év végén. Ha a javító dolgozat eredménye rosszabb az eredeti jegynél, akkor
azt nem kell figyelembe venni.
Kisebb számonkérések javíttatásáról a szaktanárok egyénileg dönthetnek. A kisebb
számonkérések, röpdolgozatok érdemjegye nem javítható.
A hiányzás miatt elmaradt dolgozatot a tanulónak pótolnia kell a pedagógus által meghatározott
időpontban.
A feleletet, röpdolgozatot nem kell a tanárnak előre jeleznie. A feleletre adott osztályzatot a
tanárnak az órán közölnie kell, be kell írni a naplóba.
A tanév helyi rendje szerint a szaktanárok a naplóba való beírással és telefonon értesítik a
szülőket a gyenge tanulmányi eredményekről, ill. a bukásra álló tanulók szüleit a félévzárás
előtt legalább egy hónappal.
15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti,
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

évfolyamonkénti követelményei,

a

Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához,
ha:
• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
• a törvényben meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése
alapján osztályozó vizsgát tehet,
• a tanuló a félévi, illetőleg év végi osztályzatának megállapítása érdekében független
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
A tanuló erre irányuló szándékát az igazgatónak köteles jelezni, legalább négy héttel a kijelölt
vizsgaidőszak ideje előtt. A vizsgaidőszak a félévi, illetve év végi jegylezárás előtti két hét,
vagyis az első félévben január és február hónapban, a tanév végén májusban van. Az igazgató
vizsgabizottságot jelöl ki és értesíti a vizsgázót és szüleit a vizsga pontos időpontjáról. Az
osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit helyi tanterv tartalmazza.
Javítóvizsga
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha:
• a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
• az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a
vizsgáról engedély nélkül eltávozik
A javítóvizsga ideje az augusztus 15. és 30. közötti időszakban van.
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Tantárgyi vizsgák
Intézményünkben a nevelőtestület döntése alapján a hatékony tanulási stratégiák kialakítása
céljából tantárgyi vizsgákat szervezünk különböző évfolyamokon más-más tárgyakból. A
tárgyak a következők: angol, magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem,
természettudományok. A vizsgák időpontja minden évben a munkatervben kerül
meghatározásra, és szeptemberben kerül kihirdetésre. Egy-egy vizsgára maximum 6-7 tétel
írható ki, melyről a vizsgát megelőzően min. 50 nappal értesítjük a tanulókat, szülőket.
A tételek kidolgozásában, ellenőrzésében a szaktanárok segítséget nyújtanak, de nem feladatuk
a tételek közös kidolgozása. A vizsga vizsgabizottság előtt zajlik. A tételhúzást követően 15
perc áll rendelkezésre a kidolgozásra. A tételt szóban kell előadni, melyhez használható a
vizsgán kidolgozott jegyzet.
Sikertelen vizsga esetén a szaktanár új időpontot jelöl ki a javításra. Rosszul sikerült vizsga
esetén a szülő vagy a diák kérhet egy alkalommal javítási lehetőséget, melynek időpontját a
szaktanár határozza meg.
A vizsga érdemjegye egy témazáró dolgozattal egyenértékű.
A szülő előzetes kérés alapján részt vehet saját gyermeke vizsgájának meghallgatásán.

16. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
évfolyam
iskolai
osztályok
száma
tanulók
létszáma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2

2

2

1

2

1

1

1

40

36

40

18

38

20

13

13

***
Készült a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 23. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján.
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