A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közzétételi listája a
2015/2016-os tanévben
11/1994 (VI.8) MKM rendelet 8. § (6)
A nevelési-oktatási intézmények - tevékenységükhöz kapcsolódóan - a 10. számú
mellékletben meghatározott adatokat (különös közzétételi lista) közzéteszik. E bekezdés
alkalmazásában közzététel a meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális
formában, bárki számára, személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól
mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a
nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő
hozzáférhetővé tétele.

Óvodai közzétételi lista
Az FKÓÁI és EGYMI óvodájában hét óvodai csoport működik, öt csoport a Vágóhíd utcai
telephelyen és két csoport a Thaly Kálmán utcai telephelyen. Óvodásaink létszáma: 54 fő.
A kisgyermekeket 14 gyógypedagógus, és 13 gyógypedagógiai asszisztens látja el.
A pedagógusok és nevelő-oktató munkát segítők végzettségi és szakképzettségi adatai:


gyógypedagógus: 11



pedagógus képesítéssel rendelkező, egyéb felsőfokú végzettségű: 3



gyógypedagógiai asszisztens: 8

Iskolai közzétételi lista
1. A pedagógusok és nevelő-oktató munkát segítők végzettségi és szakképzettségi adatai:


gyógypedagógus (iskola): 20



gyógypedagógus (utazó tanári szakszolgálat): 9



tanár: 2



tanító speciális képesítéssel: 2



gyógypedagógiai asszisztens: 9



iskolatitkár: 1

2. Az intézmény tanulói – sajátos nevelési igényük miatt – az országos kompetenciamérésen
nem vesznek részt.

3. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
A 2013/2014. tanévben és a 2014/2015. tanévben 2 tanuló ismételt évet.
4. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások formái: napközi, szakkörök, terápiák, differenciált
fejlesztő foglalkozások, logopédiai megsegítés, sportkörök, kulturális foglalkozások,
hitoktatás.
Intézményünkbe felvett tanulók alanyi jogon napközis, illetve egész napos fejlesztésben
részesülnek. A szülő, - indokolt esetben, írásban,- gyermeke délutáni foglalkozások alóli
felmentését kérheti az iskola igazgatójától. Az ápolási díjban részesülő szülők gyermekei a
tanórán kívüli foglalkozásokon nem vehetnek részt.
A nem kötelező foglalkozásokon (pl. szakkör, hitoktatás) a tanuló csak saját kérése alapján
köteles részt venni. Kiskorú tanuló esetében a szülő írásbeli nyilatkozatára is szükség van.
5. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Hétvégére és a tanítási szünetekre írásbeli feladatot nem adunk csak a tanuló vagy szülő
kérésére. Annál inkább a környezethez igazodó megfigyelést, gyűjtést, kérdezgetést, kevés
memoritert, s a szülőket, rokonokat is valamiképpen bevonó egyszerű tevékenységet.
A házi feladatok adásánál érvényesül a differenciálás, az egyénre szabott feladatadás elve.
Értékelés alapjául az írásbeli beszámoltatás bármilyen formájának alkalmazása csak a gyerekek
által ismert, jól bevált, és gyakorolt módon történik. Különösen vonatkozik ez a feladatlapos
megoldások egyes feladattípusainak szerkezetére és formájára.
A klasszikus értelemben vett dolgozat írását értékelés szempontjából egyik pedagógiai
szakaszban sem tartjuk célravezetőnek, ám egyéb funkcióira való tekintettel a felső tagozat
bármely évfolyamán alkalmazásáról szabadon dönthet a pedagógus.
Írásbeli beszámoltatásnál az egyéni képességeket minden esetben figyelembe vesszük.
Egy tanítási napon csak egynél több felmérőt nem íratnak a pedagógusok.

6. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti
vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit intézményünk
Házirendje tartalmazza.

7. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
Csoport

Létszámok

1. osztály

6 fő

2. osztály

6 fő

3. osztály

7 fő

4. osztály

9 fő

5. osztály

6 fő

6. osztály

5 fő

7. osztály

7 fő

8. osztály

7 fő

1-2. autista osztály

6 fő

2-3. autista osztály

6 fő

4-5. autista osztály

6 fő

