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TERÉZVÁROSI MAGYAR-ANGOL, MAGYAR-NÉMET KÉT TANNYELVŰ 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

1065 Budapest, Pethő Sándor utca 4.  

 Tel: 321-7349 Tel/Fax:321-7375   

E-mail: info@terket.edu.hu,  www.terezvarosi-kettannyelvu.hu 

OM azonosító: 035264 

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA 

a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. §-a alapján 
 

 

(1) a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 

 http://www.terezvarosi-kettannyelvu.hu/2_felveteli.php 

 

(1) b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a járási hivatal 

közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a beiratkozás idejéről, melyet a honlapunkon és az 

iskola épületében kihelyezett hirdetményeken hozzunk nyilvánosságra. 

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma első évfolyamon: 2. 

 

(1) d) Fenntartói értékelések: - 

 

(1) e) Nyitvatartási rend, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett 

jelentősebb rendezvények, események időpontjai: 

Nyitvatartási rend: 

Nyitvatartás, az intézménybe való belépés és az intézményben való tartózkodás szabályai: 

Az iskola szorgalmi időben 6 órától 22 óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójának engedélyével 

az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon is 

nyitva tartható. 

A tanulók számára reggel 7 órától 7 óra 45-ig, illetve 16 órától 17 óráig ügyeletet biztosítunk. 

Az iskola a tanítási szünetekben külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az őszi, téli és tavaszi 

szünetben a tanulók felügyeletét kerületi szinten szervezik meg, az ügyeletet a kerület egy 

kijelölt iskolája látja el. A nyári szünet egy részében az iskola gondoskodik saját tanulói 

felügyeletéről, másik részében a tanulók felügyeletéről a Budapest Főváros VI. Kerület 

Terézváros Önkormányzata gondoskodik nyári napközis tábor keretében. 

A nyári szünet idején az iskolában irodai ügyelet működik, melyről a honlapon adunk 

tájékoztatást. 

A tanítás nélküli munkanapokon a tanulók számára szülői igény esetén az iskola biztosít 

felügyeletet. 

Az iskola dolgozói az iskola nyitva tartásának teljes idejében tartózkodhatnak az iskola 

épületében. 

A tanulók reggel 7 órától délután 17 óráig tartózkodhatnak az épületben kizárólag szervezett 

foglalkozás keretében. 

Szülők az iskolában a házirendben meghatározott esetekben bejelentkezés nélkül 

tartózkodhatnak. Egyéb, egyedi esetekben előzetes időpont egyeztetés szükséges a felkeresni 

kívánt intézményi dolgozóval (iskolatitkár, intézményvezetés, pedagógusok stb.). Az előzetes 

telefonos bejelentkezés után az iskolába érkező szülők, látogatók nevét, érkezésük és távozásuk 

idejét a portán feljegyzik, valamint a látogató érkezését a portás telefonon jelzi. Az előzetes 

bejelentkezés nélkül érkező látogató beengedéséről a portásnak az intézményvezetéssel 

egyeztetnie kell. 

 

http://www.terezvarosi-kettannyelvu.hu/2_felveteli.php
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Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai: 

 http://www.terezvarosi-kettannyelvu.hu/5_tanev.php 

 

(1) f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával: 

Az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés - intézményellenőrzés (2017. szeptember) 

megállapításai: 

1. Pedagógiai folyamatok 

Fejleszthető területek: 

A mérés és értékelés rendszere működésének, továbbá az eredmények tervezésbe való beépítése 

gyakorlatának átgondolása javasolt, különös tekintettel a matematika tantárgyhoz kapcsolódó 

kompetencia mérések eredményeire. Javasolt, hogy az intézmény a nevelési és tanulási 

eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, 

különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátására vonatkoztatva. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény vezetése a belső és külső partnerek bevonásával alkotja meg az intézményi 

stratégiai és operatív terveit. A tervezés eredménye a pedagógiai program, amely rögzíti a 

célokat, amelyek befolyásolják az intézményi pedagógiai folyamatot. A pedagógiai 

programban megtalálható a célok elérését biztosító elsősorban pedagógiai folyamatok 

tervezési, megvalósítási, ellenőrzési és értékelési rendjének tudatossága, az eredményeknek 

megfelelő és szükséges korrekciók elvégzésének hatékonysága. A munkacsoportok 

eredményeket elemző és változtatásokat kidolgozó tevékenysége kiemelkedő. Az intézmény 

belső ellenőrzési (óralátogatások is) rendszere kiválóan működik, a visszacsatolásnak fejlesztő, 

ösztönző hatása van. Példaértékű, ahogy az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves 

intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, ...) 

gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és a diákönkormányzat 

bevonásával történik. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Fejleszthető területek: 

Javasolt egy olyan intézménytámogató rendszer működtetése, amely felzárkóztatást célzó 

egyéni foglalkozást szervez, integrációs oktatási módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti, 

képzési, oktatási programokat, modelleket dolgoz ki vagy át, és működteti is ezeket, célzott 

programokat tár fel, kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal. 

Kiemelkedő területek: 

Magas színvonalú szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. A stratégiai programokban 

és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat színvonalasan valósítja meg 

az intézmény, a szervezés és a megvalósítás során partnerként kezeli a szülőket és a tanulókat, 

bevonja őket a munkafolyamatba, ezáltal érdekeltté válnak, nagy lelkesedéssel vesznek részt a 

rendezvényeken. 

3. Eredmények 

Fejleszthető területek: 

Egységes mérési rendszer bevezetése évfolyamonként javasolt. A belső és külső mérési 

eredmények felhasználását a jelenleginél jobban be kell építeni az intézményi önértékelés 

eljárásába. 

Kiemelkedő területek: 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése a két idegen nyelven reális az elért 

eredmények alapján. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Fejleszthető területek: 

Javasolt, hogy a munkaközösségek tervezetten iktassanak be belső továbbképzéseket a 

munkaterveikbe. A belső képzések lehetővé tennék például a fiatal vagy új kollégáknak a 

http://www.terezvarosi-kettannyelvu.hu/5_tanev.php
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munkaköri követelményeknek való gyors megfelelést. A tudás bővülése alapja lehet a 

magabiztosabb, tudatosabb pedagógus szerep kialakításának. Növelheti a kollégák 

elkötelezettségét, megértetve például a minőség, a módszertani és szakmai megújulás 

fontosságának szerepét. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az 

intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. A pedagógusok szakmai 

csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A 

munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. A tanulók nevelése-

oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok kezdeményezően 

együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő 

problémák megoldásában. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Fejleszthető területek: 

Mivel olyan kevés lehetőség van a pedagógusok szakmai elismerésére, javasolt lenne olyan 

helyi (iskolai) díj létrehozása, amivel még inkább motiválhatók lennének a munkatársak. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a 

külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. A pedagógusok és 

a tanulók által szervezett rendezvényekre a külső partnereket is meghívják, sőt sokszor 

bevonják őket a szervezésbe, megvalósításba, ezáltal aktív részesévé válnak az iskola életének. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

Fejleszthető területek: 

Motiváltabbá tenni a tantestületet a továbbképzések iránt. Pályázati úton interaktív táblák 

beszerzése javasolt. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény 

alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka 

részét képezik. Nagyon színes tanórán kívüli élet jellemzi az iskolát, ezek a programok nemcsak 

az aktuális ünnepekhez kapcsolódnak, hanem kulturális értékeket, hagyományokat is 

felelevenítenek, ápolnak. Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük 

szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést. A különböző munkacsoportok hatékonyan végzik 

feladataikat. 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés 

Fejleszthető területek: 

A képzési és fejlesztési tervek elkészítését az eredmények ismeretében, azokra épülve javasolt 

elkészíteni, annak érdekében, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény 

jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 

Kiemelkedő területek: 

A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír alapú és digitális tankönyvek, 

segédanyagok kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal 

összhangban történik. A munkaközösségek, munkacsoportok hatékony és magas minőségű 

munkát végeznek. 

 

(1) g) A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program 

 http://www.terezvarosi-kettannyelvu.hu/2_hazirend.php 
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(3) a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és 

szakképzettsége: 

Munkakör Végzettség Szakképzettség 

általános iskolai tanár egyetem 
angol nyelvtanár, okleveles angol nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és tanár, mérnöktanár (kertész) 

általános iskolai tanár egyetem 
angol szakos nyelvtanár, történelem szakos általános 

iskolai tanár, orosz szakos általános iskolai tanár 

általános iskolai tanár egyetem 

angol szakos nyelvtanár, történelem szakos tanár, 

okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár, ének-zene szakos tanár 

általános iskolai tanár egyetem 
biológia szakos általános iskolai tanár, földrajz szakos 

tanár, földrajz szakos általános iskolai tanár 

általános iskolai tanár egyetem 

német szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom 

szakos általános iskolai tanár, történelem szakos 

általános iskolai tanár, okleveles német nyelv és 

irodalom szakos bölcsész és tanár 

általános iskolai tanár egyetem 

okleveles ének-zene tanár, ének-zene alapszakos 

szakember (karvezetés), okleveles játék- és szabadidő-

szervező tanár 

általános iskolai tanár egyetem 

okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár, magyar szakos tanár, általános iskolai német 

nyelvoktató tanító 

általános iskolai tanár egyetem 
okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár, történelem szakos tanár 

általános iskolai tanár egyetem 
okleveles némettanár, germanisztika, német alapszakos 

bölcsész, mérnök informatikus, mérnöktanár (műszaki) 

általános iskolai tanár főiskola angol szakos nyelvtanár 

általános iskolai tanár főiskola 
angol szakos nyelvtanár, történelem szakos általános 

iskolai tanár, orosz szakos általános iskolai tanár 

általános iskolai tanár főiskola 
fizika szakos általános iskolai tanár, kémia szakos 

általános iskolai tanár 

általános iskolai tanár főiskola 

idegennyelv-oktató (angol) tanító, magyar nyelv és 

irodalom szakos általános iskolai tanár, általános 

iskolai tanító 

általános iskolai tanár főiskola 
magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai 

tanár, történelem szakos általános iskolai tanár 

általános iskolai tanár főiskola 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem 

szakos tanár 

általános iskolai tanár főiskola 

matematika szakos általános iskolai tanár, rajz szakos 

általános iskolai tanár, mozgókép- és médiakultúra 

pedagógus, népi játék és kismesterségek oktatója 

általános iskolai tanár főiskola német szakos nyelvtanár 

általános iskolai tanár főiskola számítástechnika szakos tanár, műszaki szakoktató 

általános iskolai tanár főiskola 
testnevelés szakos általános iskolai tanár, matematika 

szakos általános iskolai tanár 

általános iskolai tanár főiskola testnevelő tanár, művelődésszervező 

fejlesztő pedagógus főiskola 

fejlesztőpedagógus, magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár 
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Munkakör Végzettség Szakképzettség 

iskolapszichológus egyetem okleveles pszichológus, pedagógia alapszakos bölcsész 

napközis foglalkozást 

(tanulószobai 

foglalkozást) tartó 

pedagógus 

főiskola általános iskolai tanító, történelem szakos tanár 

tanító főiskola általános iskolai tanító 

tanító főiskola 
általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi 

területen  

tanító főiskola 
általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi 

területen  

tanító főiskola 

általános iskolai tanító könyvtár speciális 

kollégiummal, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 

művelődésszervező 

tanító főiskola 
általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi 

képzéssel 

tanító főiskola 
általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi 

képzéssel 

tanító főiskola 
általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom 

speciális kollégiummal 

tanító főiskola 
általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi 

képzéssel 

tanító főiskola 
általános iskolai tanító pedagógia szakkollégiumi 

képzéssel 

tanító főiskola 
általános iskolai tanító technika szakkollégiumi 

képzéssel 

tanító főiskola 

általános iskolai tanító technika szakkollégiumi 

képzéssel, katolikus hit és erkölcsoktató pedagógus, 

óvodapedagógus 

tanító főiskola 
általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi 

képzéssel  

tanító főiskola 

általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi 

képzéssel, általános iskolai tanító pedagógia 

szakkollégiumi képzéssel, pedagógia szakos tanár 

fejlesztőpedagógia specializációval, tehetségfejlesztési 

szakértő 

tanító főiskola 
általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom 

szakos általános iskolai tanár 

tanító főiskola általános iskolai tanító, német nyelvtanár 

tanító főiskola 

német szakos nyelvtanár, ének-zene szakos tanár, 

általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi 

képzéssel 

tanító főiskola nemzetiségi tanító (német) 

tanító 

középfokú 

iskolai 

végzettség 

táncos és próbavezető, vadgazdálkodási technikus 
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(3) b) A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai 

végzettsége és szakképzettsége: 

Munkakör Létszám Végzettség, szakképzettség 

Könyvtáros 1 fő 1 fő főiskola, könyvtáros 
Iskolatitkár 1 fő 1 fő középfokú iskola 
Rendszergazda 1 fő 1 fő főiskola 
Pedagógiai asszisztens 2 fő 2 fő középfokú iskola 

 

 (3) c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei: 

Kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon 2019. 

Kompetencia 

terület 

 

Országos átlag 
 

Budapesti átlag 
 

Intézményi eredmény 

6. évfolyam 

Szövegértés 1499 1553 1579 

Matematika 1495 1541 1555 

8. évfolyam 

Szövegértés 1608 1644 1710 

Matematika 1624 1666 1764 

 

(3) d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: 

 
Megnevezés 

Létszám Megjegyzés 

fő % iskolalétszámhoz viszonyítva 

Évismétlők 3 0,7  

 

(3) f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: 

Foglalkozások megnevezése 

Szakkörök: 
felsős énekkar 
tömegsport 
angol célnyelvi előkészítő 6. évf., 
angol nyelvvizsga előkészítő 8. évf., 
magyar előkészítő 8. évf., 
matematika előkészítő 8. évf 

Tanulószoba: 
5-6-7-8. évfolyamon 2 tanulócsoport 

Egyéb programok: 
Dunabogdány erdei iskola 

Halloween, 

Márton-nap, 

játékos foglalkozás a leendő első osztályosoknak 

nyílt napok a jövendő elsősöknek, 

fórum a jövendő elsősök szüleinek, 

karácsonyi kézműves foglalkozások, 

svábbál, 

PÉNZ7, 

tehetségnap, 

angol est, 

osztálykirándulások, 

iskolai versenyek, 

nyári táboroztatás 
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(3) g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: 

Hétvégi házi feladat: 

A tanár feladata, hogy hétvégére, ill. a tanítási szünetekre ne adjon több feladatot, mint egyik 

óráról a másikra (kivéve gyűjtőmunka végzését projekthez, témahéthez, ill. ezekre a 

programokra tablók stb. készítését). 

A tanuló feladata teljesíteni a feladatokat a megadott határidőre. 

 

Írásbeli dolgozatok: 

A tanuló joga, hogy megismerje a témazáró dolgozatok idejét és témáját (a témazáró dolgozatot 

egy héttel a megírás előtt be kell jelenteni; egy héten 4, egy napon 2 témazáró dolgozatnál nem 

lehet több). 

A tanuló joga, hogy munkáit 10 munkanapon belül visszakapja (amennyiben ennél később 

kapja azokat vissza, a tanuló döntheti el, hogy kéri-e az arra kapott érdemjegyet). 

 

(3) h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei: 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervének 

minimum szintje határozza meg. A vizsga (tantárgytól függően) írásbeli, szóbeli és/vagy 

gyakorlati részből állhat. 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, német nyelv, matematika, 

környezetismeret, természetismeret, földrajz, biológia, fizika, kémia, valamint célnyelvi 

civilizáció tantárgyakból írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenni. Készségtárgyak esetén szóbeli és 

gyakorlati részből áll a vizsga. Etika/hit- és erkölcstan tantárgyból szóbeli vizsgát tartunk. 

Vizsgakövetelmények: http://www.terezvarosi-kettannyelvu.hu/2_hazirend.php 

 

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 

1. félév: 

Különbözeti vizsga: 2021. december 1-17. 

Osztályozó vizsga: 2022. január 4-21. 

2. félév: 

Különbözeti vizsga: 2022. május 15-30. 

Osztályozó vizsga: 2022. június 1-15. 

Beszámolási kötelezettség (magyar nyelv, magyar irodalom): 2022. május 15-30. 

Javítóvizsga: 2022. augusztus 23-31. 

 

(3) i) Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: 

 

 Osztály 
megnevezése 

 

Képzési típus 
Tanuló 
létszám 

1. 1.a Magyar - német két tanítási nyelvű 25 

2. 1.b Magyar - angol két tanítási nyelvű 27 

3. 2.a Magyar - német két tanítási nyelvű 26 

4. 2.b Magyar - angol két tanítási nyelvű 30 

5. 3.a Magyar - német két tanítási nyelvű 23 

6. 3.b Magyar - angol két tanítási nyelvű 28 

7. 4.a Magyar - német, magyar - angol két tanítási nyelvű 21 

8. 4.b Magyar - angol két tanítási nyelvű 24 

 9. 5.a Magyar - német két tanítási nyelvű 23 

10. 5.b Magyar - angol két tanítási nyelvű 29 
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 Osztály 
megnevezése 

 

Képzési típus 
Tanuló 
létszám 

11. 6.a Magyar - német, magyar - angol két tanítási nyelvű 20 

12. 6.b Magyar - angol két tanítási nyelvű 20 

13. 7.a Magyar - német két tanítási nyelvű 21 

14. 7.b Magyar - angol két tanítási nyelvű 21 

15. 7.c Magyar - angol két tanítási nyelvű 20 

16. 8.a Magyar - német, magyar - angol két tanítási nyelvű 21 

17. 8.b Magyar - angol két tanítási nyelvű 22 

 Tanulólétszám 401 fő 

 

Budapest, 2021. október 20. 


