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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet 23. § alapján 
2016. november 1. 

  
AQUINCUM ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA  

1031 Budapest, Arató Emil tér 1. Telefon/fax: (36-1) 368-7818, 430-0186  
OM azonosító: 034848 www.aquincum01.hu  

  
  

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista tartalmazza  
  
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,  
2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát, 3. köznevelési 

feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: 
díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó 
által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és  

igénylési feltételeket is,  
4. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a 

köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések 
felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, 
vizsgálatok nyilvános megállapításait,  

5. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett 
jelentősebb rendezvények, események időpontjait,  

6. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok 
megtartásával,  

7. a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.  
8. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,  
9. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,  
10. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,  
11. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,  
12. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,  
13. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,  
14. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák  
tervezett idejét,  
15. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.  

  
  

1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 
Itt tekinthető meg.  

  
  

3. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, 

csoportok száma  
A fenntartói döntés várható időpontja 2017. február hónap  

  
  

4. A térítési díj jogcímét és mértékét, a fenntartó által adható kedvezmények  
• Itt tekinthető meg: Térítési díjak...  

• Itt tekinthető meg: Kedvezmények, támogatások…  

  
  

5. Fenntartó, Állami Számvevőszék, egyéb szervek nevelési-oktatási intézmény 

munkájával összefüggő értékeléseinek nyilvános megállapításai  
Nincs ilyen adat.  

  
  

http://aquincum01.hu/page.php?23
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6. Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, 

tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai  

  

Az intézmény nyitva tartása  

Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon 06.00 órától 22.00 óráig tart nyitva.  
A tanulók és szülők hivatalos ügyeiket intézhetik a titkárságon, tanítási napokon:  hétfőtől csütörtökig 07.30 

órától 16.00 óráig, pénteken 07.30 órától 13.30 óráig.  
  

A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt - eseti kérelmek alapján. 
Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az intézményvezető által 

engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt egyébként zárva kell tartani! Az intézmény 
tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.  
Az iskola nyitvatartási idejében, amikor tanuló is tartózkodik az épületben az igazgató vagy helyettesei az 
intézményben tartózkodnak, beosztás szerint.   
  

Jelentősebb rendezvények, események időpontjai 

• Itt tekinthető meg.  

  

  

6. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai  
Nincs ilyen adat.  
  

  

7. Szervezeti és működési szabályzat, házirendet, pedagógiai program  
• Szervezeti és működési szabályzat - 2014. 

•  Házirend - 2015.  

• Pedagógiai program - 2014.  

  
  
  

8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és 

szakképzettsége  

  

  Alkalmazottak 

száma  
Főiskolai 

végzettség  
Egyetemi 

végzettség  
Szakvizsgával 

rendelkezik  
mb. igazgató  1   1  1  

igazgatóhelyettes  1  1   1 

tanító  

 

tanító+ angol 

műveltség terület  

16 
  

15  

16 
  

15  

0  
  

0  

2  
  

1  

tanár 11  11 0 3  
könyvtáros tanár  1  1 0 0  
iskolapszichológus  1  0  1  1  
fejlesztőpedagógus  2  1  1  1  
idegen nyelvtanár  
anyanyelvi tanár             

9  
2  

7 
2  

2  
0  

0  
0  

testnevelő  4 1  3  0  
ének-zene tanár  1  1  0  0  

      

  

9. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai 

végzettsége és szakképzettsége  

http://aquincum01.hu/page.php?18
http://aquincum01.hu/page.php?18
http://aquincum01.hu/e107_files/downloads/szmsz_2014.pdf
http://aquincum01.hu/e107_files/downloads/hr_2015.pdf
http://aquincum01.hu/e107_files/downloads/hr_2015.pdf
http://aquincum01.hu/e107_files/downloads/2014_pedagogiai_program.pdf
http://aquincum01.hu/e107_files/downloads/2014_pedagogiai_program.pdf
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  Alkalmazottak 

száma  
Legmagasabb iskolai 

végzettség  
Szakképzettség  

iskolatitkár  1  szki. érettségi  középfokú informatikus  

iskolatitkár  1               főiskola  vállalkozás szervező 

közgazdász 
rendszergazda  1  gimnáziumi érettségi  alapfokú programozó  

pedagógiai 

asszisztens 

1 főiskola kereskedelmi üzemgazdász 

  

  

  

  

  

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei  

  

• Itt tekinthető meg.  

 

  

  

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok  
  

  2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  

Évismétlő  - 1 - 2 1 - - 1 
Ebből 

szülői 

kérésre  

- 1 - - - - - - 

  

12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei  

  
A tanuló a kötelező tanítási órák mellett részt vehet az érdeklődésének megfelelő egyéb foglalkozásokon: 

napköziotthon, (szabadidős foglalkozás, önálló tanulás), szakkör, énekkar, sportkör.  
  

A napközis és tanulószobai foglalkozásokra, valamint a sportköri foglalkozásokra az előző tanév május 15-ig 
kell írásban jelentkezni.  
  
A tanórán kívüli egyéb foglalkozásokra – szakkör, énekkar - az adott év szeptember 5. napjáig a szülő írásos 
kérelmével lehet jelentkezni. Az egyes tanévekben az egyéb foglalkozások indításáról megfelelő létszám esetén 

az iskola igazgatója dönt.  
  
A felvételről a foglalkozást vezető pedagógusok véleményének kikérése után az igazgató dönt. A tanuló 
jelentkezésével vállalja, hogy a tanév során folyamatosan részt vesz a foglalkozásokon. A választott foglalkozás 

beépül a tanuló órarendjébe és kötelező tanórának minősül.  
  

  

13. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai  

  
Lásd Pedagógiai program Helyi tanterv c. fejezetének 7. és 8. alfejezetét!  
  

  

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei   

http://aquincum01.hu/page.php?22
http://aquincum01.hu/page.php?22
http://aquincum01.hu/e107_files/downloads/pp_2013.pdf
http://aquincum01.hu/e107_files/downloads/pp_2013.pdf
http://aquincum01.hu/e107_files/downloads/pp_2013.pdf
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Az osztályozó vizsga követelményei az iskola helyi tantervében megfogalmazott, az adott évfolyamra, időszakra 
vonatkozó tananyag. A vizsgák részeit és az értékelés szabályait az iskola Pedagógiai programjának  8. fejezete  

tartalmazza.  
  

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje  

  

• Itt tekinthető meg.  

  

  

15. Osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma  

  

  

1.  1.a  24 

2.  1.b  27 

3.  1.c  29 

4.  1.d  30 

5.  2.a  20 

6.  2.b  28 

7.  2.c  28 

8.  2.d  28 

9.  3.a  20 

10.  3.b 30 

11.  3.c 30 

12.  4.a 25 

13.  4.b 21 

14.  4.c 26 

15.  4.d 28 

16.  5.a 27 

17.  5.b 23 

18.  5.c 22 

19.  6.a 20 

20.  6.b 20 

21.  6.c 17 

22.  7.a 15 

23.  7.b 19 

24.  7.c 14 

25.  8.a 15 

26.  8.b 14 

  
  

16. Végzett tanulóink középiskolai tanulmányi eredményei  

  

Tanév  Osztályfőnök  Osztály  
Tanulmányi átlag  

8. év végén  
Az osztály tanulóinak tanulmányi 

átlaga középfokú iskola első év 

vége  

2011/2012.   

Keményné Bánfi 
Magdolna  
  

Rákosi Gabriella  

8.a  
  
  

8.b  

3,85  
  
  

3,65  

3,3  
  
  

3,19  

http://aquincum01.hu/e107_files/downloads/pp_2013.pdf
http://aquincum01.hu/e107_files/downloads/pp_2013.pdf
http://aquincum01.hu/e107_files/downloads/pp_2013.pdf
http://aquincum01.hu/e107_files/downloads/pp_2013.pdf
http://aquincum01.hu/page.php?18
http://aquincum01.hu/page.php?18
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2012/2013.  Várszegi Kornélia  8.a  3,72  3.00  

2013/ 2014.  Vogyeraczkiné 

Kovács Andrea  
8.a  3,84  3,4  

2014/2015. Keményné Bánfi 

Magdolna 

 

Tóthné Pintér 

Gabriella 

8.a 

 

 

8.c 

4,24 

 

 

4,5 

nincs adat 

2015/2016. Tittmann Tamás 

 

Tóthné Ujfalusi Nóra 

8.a 

 

8.b 

4,04 

 

4,44 

nincs adat 

  

  
  
Budapest, 2016. november 1.  
  
  
  

Vogyeraczkiné Kovács Andrea  
mb. igazgató sk.  


