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CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT 

KÖZZÉTÉTELI LISTA      

2020-2021 

229/2012. (VIII. 28.) A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról Korm. rendelet alapján 

Óvoda 
1. Felvétel az óvodába 

 

Katolikus keresztény értékeket közvetítő óvodánk nyitva áll minden óvodás korú gyermek 

előtt. A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és a gyermek elfogadják az intézmény 

nevelési-oktatási célkitűzéseit, pedagógiai programját, és eltökéltek legyenek annak 

megvalósítására. 

Az óvodai felvétel/átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek két és fél éves 

korától vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A 

felvételről az intézményvezető és az óvodai igazgatóhelyettes közösen dönt. Az újonnan 

érkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.  

Az óvodába 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb 7 

éves korig járhatnak a gyermekek. Tankötelessé válik a gyermek abban az évben, amelyben 

augusztus 31-ig a 6. életévét betölti. A gyermek 5. életévének betöltésétől kezdve óvodai 

nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni. 2014. 

szeptember 1-től a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 3 éves kortól kötelező az 

óvodai jogviszony létesítése. Ez alól a szülő kérésére, az óvodavezető javaslata alapján a 

fenntartó felmentést adhat. 

2. Beiratkozás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 

Leendő óvodásainkat ÓVODAKÓSTOLGATÓ játszóházba várjuk 2021. április 8-án, szombaton 

9 – 12 óráig. 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2021. április 21-22-én. Mindkét napon a beiratkozással együtt 

játszóházat szervezünk a leendő óvodapedagógusok részvételével. 

1. csoport 2. csoport 3. csoport 4. csoport 5. csoport 6. csoport 

középső 

csoport 

iskolaelőkészítő 

csoport 

nagy 

csoport 

vegyes 

csoport 

vegyes 

csoport 

vegyes 

csoport 

3. Az óvodában fizetendő térítési díj 

Intézményünkben az étkezésért, valamint a szülők által választott nevelési időn kívüli 

foglalkozásért kell térítési díjat fizetni. 

Az étkezési térítési díj: bruttó 460.-Ft/nap/fő  
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A 2015. évi LXIII. törvény „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése 

érdekében történő módosításáról” alapján 

az óvodában nem kell fizetni az étkezésért az alábbi pontokban érintetteknek : 

 3 vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei után (nyilatkozat szükséges) 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén (határozat másolata szükséges) 

 tartósan beteg, fogyatékos gyermekek után (szakorvosi igazolás szükséges) 

 tartósan beteg, fogyatékos gyermeket nevelő családok egészséges, bölcsődébe 

vagy óvodába járó gyermekei után (szakorvosi igazolás szükséges) 

 azon két vagy egy gyermeket nevelő szülők gyermekeire, ahol a családban az egy főre 

jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 

130%-át (2015-ben a 89 408 Ft-ot) után (nyilatkozat szükséges) 

Első esetben a kedvezményt a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél kell igényelni. 

Második esetben orvosi szakvélemény szükséges. 

Mindkét esetben a határozatot intézményünkhöz be kell nyújtani. 

Három vagy több gyermekes család esetében az étkezési kedvezményre jogosító 

nyilatkozatot intézményünkhöz kell benyújtani. 

 Választható foglalkozások óvodánkban a 2020-2021-es nevelési évben: 

 TSMT torna (külsős) 

 Angol, német nyelvű játékos foglalkozások 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelése  

Az intézmény munkájával összefüggő fenntartói értékelést (2019) a honlapon lehet 

megtekinteni a dokumentumoknál. 

5. Az óvodai nevelési év rendje  

5.1. Az óvoda nyitva tartása 

Az óvoda reggel 6.30-tól délután 17.00-ig tart nyitva. 

A gyermekek reggel 7-től délután 16.30-ig óvodapedagógusokkal tartózkodnak a saját 

csoportjukban. 

Reggel 6.30-tól 7-ig, valamint délután 16.30-tól 17.00-ig egy óvónő ügyeletet tart összevont 

csoportokkal. 

Az óvodai nevelési év szeptember1-től augusztus 31-ig tart. A nyári időszakban, valamint az 

iskolai szünetek ideje alatt a létszámcsökkenés miatt összevont csoportokkal működik. 

A nyári takarítás, karbantartás idejéről (4-5 hét) a fenntartó rendelkezik. Ez idő alatt a szülők 

gondoskodnak gyermekük elhelyezéséről.  

A Nemzeti Köznevelési törvény értelmében évente 5 nevelés nélküli munkanapot tarthatunk. 

A téli időszakban Karácsony és Újév között az óvoda zárva tart. 
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A zárva tartások idejéről a szülők 2 héttel a tervezett időpont előtt tájékoztatást kapnak. 

 

5.2. Programok rendje 

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves 

munkatervben meghatározottak szerint történik /Részletes tervezésük a csoportnaplókban./ 

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai  

 

2016-2017-ben 3-an vettek részt pedagógus önértékelésben, 2-en pedig minősítő eljárásban 

a Pedagógus II. fokozatot szerezték meg. 

2017-2018-ban 3-an vettek részt pedagógus önértékelésben. 

2018-2019-ben 3-an vettek részt pedagógus önértékelésben, egy pedagógus pedig minősítő 

eljárásban a Pedagógus II. fokozatot szerezte meg. 

2019-2020-ban nem vettek részt az óvodapedagógusok minősítésen és belső 

önértékelésben. 

 

7. Dokumentumok   

Az intézmény honlapján az alábbi dokumentumok találhatók és tekinthetők meg: 
 

Házirend 2019 
Szervezeti és működési szabályzat 2019 
Pedagógiai program 2020 
Minőségirányítási beszámoló 2019-2020 
Munkaterv 2020-2021 
A tanév rendje 2020-2021 
Intézményi programok 2020-2021 
Kompetenciamérés 2019 

8. Óvodai dolgozók 

8.1. Óvodapedagógusok  

Bereiné Fekete Éva 3. csoport főiskola óvodapedagógus, hitoktató Ped. I. 

Bukovicsné Simon Valéria 4. csoport főiskola óvodapedagógus 

óvodavezető szakvizsga 

Ped. II. 

Csendes Rita 6. csoport főiskola óvodapedagógus Ped. II. 

Demeter Ferencné 5. csoport főiskola óvodapedagógus Ped. I. 

Dr. Nagyné Sellei Krisztina 2. csoport főiskola óvodapedagógus, hitoktató Ped. I. 

Lovászné Bernáth Szilvia 4. csoport főiskola óvodapedagógus Ped. I. 

Nagyné Ránics Piroska 2. csoport főiskola óvodapedagógus Ped. I. 

http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/hazirend2011.pdf
http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/szmsz.pdf
http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/pedprogr_2011.pdf
http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/minoseg2012_13.pdf
http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/munkaterv2012_13.pdf
http://www.cnkpecs.hu/_user/browser/File/2012_13_isk/kompetencia_2012.pdf
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Rádulyné Dravetzky Andrea 1. csoport főiskola óvodapedagógus, hitoktató Ped. I. 

Szabóné Hosszú Mónika 5. csoport főiskola óvodapedagógus Ped. I. 

Tóthné Guzsvány Ágnes 3. csoport főiskola óvodapedagógus, hitoktató Ped. II. 

Udvariné Gyenes Rita 1. csop 

igazgatóh.  

főiskola óvodapedagógus 

óvodavezető szakvizsga 

Ped. II. 

Zsovánné Lak Ágnes 6. csoport főiskola óvodapedagógus Ped. I. 

8.2. A dajkák és pedagógiai asszisztensek 

Buzás Andrásné dajka OKJ dajkaképző 

Fischer Tímea dajka OKJ dajkaképző, érettségi 

Kelemenné Puszpán Ivette dajka érettségi, OKJ szakképesítés 

Kira Róbertné dajka OKJ szakképesítés 

Kutas Ilona dajka OKJ szakképesítés 

Paróczi Zsomborné dajka OKJ szakképesítés, érettségi, gyógyped. assz. 

Werb Csabáné  dajka OKJ szakképesítés 

Fehér Tímea Eszter ped. asszisztens érettségi, főiskola 

Sándorfi Zsoltné ped. asszisztens érettségi, OKJ szakképesítés 

8.3. Technikai dolgozók   

Berta Sándor karbantartó 

Bognár Ferenc  szakács 

Bihari-Nagy Ágnes élelmezésvezető 

Fazekas Antal Jánosné takarító 

Lázók Irma konyhai kisegítő 

Paal Ágnes  ápoló 

Simon Emese intézményi pszichológus 

Kaufmann Jenőné konyhai kisegítő 

9. Az óvodai csoportok  
 

1. csoport 22 fő 

2. csoport 21 fő 

3. csoport 23 fő 

4. csoport 24 fő 

5. csoport 23 fő 

6. csoport 22 fő 
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Általános iskola 

1. Általános iskolai felvétel 

Az általános iskola első évfolyamára elsősorban azon katolikus családok gyermekeit fogadja, 

akik rendelkeznek az iskolaérettség kritériumaival. Azonosak az elvárások a felsőbb 

évfolyamokra, – akár tanév közben is – beiratkozó tanulók esetében is. Abban az esetben, ha 

a tanuló korábbi beiskolázása során valamelyik, az iskolánkban tanított tantárgyat nem 

tanulta, félév türelmi időt kap felzárkóztató segítség igénybevétele mellett, s ezután kell 

osztályozó vizsgát vagy beszámolót tennie az adott tárgyból, miközben korcsoportjával 

együtt halad.  

Az 1. osztályba való beiratkozás feltételei: 

 A gyermek az adott naptári évben 6. életévét augusztus 31-ig betöltse, vagy ha ezt 

csak december 31-ig tölti be, a szülő külön kérésére. 

 Az iskolaérettségi vizsgálatról kiállított szakvélemény, az óvoda írásos javaslata. 

 Anyakönyvi kivonat másolata. 

A felvételnél előnyt élvezhet, aki: 

 Katolikus, keresztény családi háttér (keresztlevél másolata, ajánlás). 

 Intézményünk alkalmazottainak gyermekei. 

 Részt vett az „Iskola-kóstolgató” foglalkozásokon. 

A 2 – 8. osztályba való beiratkozás feltételei: 

 Katolikus, keresztény családi háttér (keresztlevél másolata, ajánlás). 

 A szükséges okmányok bemutatása: tájékoztató, ellenőrző könyv, bizonyítvány, 

anyakönyvi kivonat, átjelentkezési lap, szülő személyi igazolványa, szülői nyilatkozat a 

gondviselő személyéről 

 A jelentkezőt leendő tanítói, tanárai felmérik alapkészségeinek, képességeinek, 

tudásának szintjéről. 

 A jelentkező magatartása példás vagy jó, változó magatartásnál elbírálás kérdése. 

 Amennyiben a beiratkozás tanév közben történik, a szükséges taneszközök 

beszerzése a szülő feladata. 

Az iskola az ősz folyamán nyílt napot rendez, melyen a szülőket és az ide jelentkezni kívánó 

tanulókat az iskola tájékoztatja célkitűzéséről és lelkiségéről. 

A jelentkezés feltétele, hogy az illető család és tanuló elfogadja az iskola rendjét és nevelési 

célkitűzéseit. 

A szülőknek egy Beiratkozási lapot kell kitölteniük. 
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A felvételről, átvételről, évfolyamba és osztályba sorolásról az igazgató dönt. 

2. Beiratkozás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 

2021 áprilisában a megjelenő rendelet szerinti időpontban a titkárságon beiratkozás. 

A következő tanévre a fenntartó 2 első osztály indítását engedélyezte. 

Az előzetes jelentkezés és személyes beszélgetés 2021. március 3. és 4. 

 

3. Térítési díjak  

Az intézményi dolgozók gyermekei 50%-os térítési díjakat fizetnek. 

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel ingyenes. 

Étkezési díjak: 

napközi: bruttó 546.-Ft/fő/nap 

ebéd (menza): bruttó 368.-Ft/fő/nap 

 

Diétás étkezés: 

Tájékoztatás a diétás étkeztetés lehetőségéről 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 

EMMI rendelet alapján 2014. szeptember 1-től a közoktatási intézménynek biztosítani kell a 

diétás étkeztetést, ha ezt a szülő igényli. Az igénylés kizárólag szakorvosi igazolás alapján 

történhet. A diétás étkeztetés biztosítására szerződést kötöttünk a Hungast Dél-

Magyarország Kft -vel, mely cég az összes pécsi iskolában ellátja a diétás étkeztetést. 

Diétás étkeztetés igénylésének, befizetésének, lemondásának a rendje 

A diétás éteztetés igénylése a gyermekre vonatkozó szakorvosi igazolás pénztárban történő 

leadásával történik, mely igazolást továbbítunk a Hungast dietetikusa felé a megfelelő diéta 

kiválasztása érdekében. Diétás étkezést a szakorvosi papír leadását követő 3. munkanaptól 

tudunk biztosítani. 

A megrendelt diétás étkeztetést, mivel személyre szabott, névre szólóan érkezik az étkezést 

megelőző napon 9 óráig az intézmény pénztárában lehet személyesen vagy telefonon 

(üzenetrögzítős) lemondani. Ha a gyermek reggelre betegszik meg, akkor kizárólag a 

másnapi étkezését lehet lemondani. 

Térítési díj fizetése a 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelet 34 § (2) bekezdése alapján írható 

elő az intézményben tanuló diákok számára többek között az étkezés igénybevételéért. 

Az étkezés térítési díját az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvény 148. § 3. és 4. bekezdései határozzák meg. 

Az intézmény fizeti: rezsi költség + áfa 

A tanuló által fizetett térítési díj: nyersanyag költség + áfa x megrendelt adagok száma 

 

A térítési díjak befizetése 

A szülők/tanulók a pénztárban, az intézmény honlapján, faliújságjain előre közzétett 

időpontban esedékes. A térítési díjak befizetéséről a pénztáros számlát bocsát ki. 
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Étkezés befizetése igény szerint átutalással is történhet, melynek igényét az előző tanév 

májusában lehet jelezni. 

Az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek szülei az étekés igénybevételének szándékát 

kötelesek előre jelezni a gazdasági irodában (személyesen vagy telefonon). 

 

Az étkezési díj visszafizetése 

Az étkezési térítési díjat a bejelentés napjától abban az esetben térítjük vissza, ha a befizető 

aznap 8 óráig lemondja gazdasági irodában (személyesen vagy telefonon vagy e-mailen); a 8 

óra után lemondott étkezés a következő naptól vehető figyelembe. 

Kedvezmények 

A Szent Margit Szociális Alap célkitűzésének megfelelően rendelkezik a szociálisan hátrányos 

helyzetű tanulók étkezési költségeit átvállaló pénzügyi forrásokkal. 

A szociális támogatás odaítéléséről a gyermekvédelmi felelős dönt a tanuló pályázata 

alapján. (Kérelem a letölthető a honlapról.) A pályázatot támogatnia kell az osztályfőnöknek 

és az igazgatóhelyettesnek. 

Az alanyi jogon járó tankönyvtámogatás rendjéről az ide vonatkozó jogszabályi előírások 

betartásával a tankönyvrendelési szabályzat rendelkezik. 

A könyvtár rendelkezésére álló tankönyveit tartós használatra biztosítjuk. 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelése  

Tanfelügyeleti értékelés 2018 februárjában. 

Az intézmény munkájával összefüggő tanfelügyeleti értékelést (2018)és a honlapon lehet 

megtekinteni:  

http://www.cnkpecs.hu/_user/browser/File/2017_18/int_tanf_ert_2018.pdf 

Az intézmény munkájával összefüggő fenntartói értékelést (2019) a honlapon lehet 

megtekinteni a dokumentumoknál. 

https://www.cnkpecs.hu/_user/browser/File/2019_20/int_munki%20fenntartoi%20ertekele

se.pdf 

5. A tanév rendje  

5.1. Az iskola nyitva tartása 

Nyitva tartás a főépületben  

Az intézmény tanítási napokon 24 órás portaszolgálatot biztosít. 

Az ettől eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem alapján - az intézmény vezetője adhat 

engedélyt. 

http://www.cnkpecs.hu/_user/browser/File/2017_18/int_tanf_ert_2018.pdf
https://www.cnkpecs.hu/_user/browser/File/2019_20/int_munki%20fenntartoi%20ertekelese.pdf
https://www.cnkpecs.hu/_user/browser/File/2019_20/int_munki%20fenntartoi%20ertekelese.pdf
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Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nappali oktatás időtartama alatt 730 és délután 1700 

között az igazgatónak vagy helyettesének az intézményben kell tartózkodnia.  

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig a portás, azt követően az ügyeletes 

vezető, a délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus, távozása 

után a portás felelős az intézmény működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a 

szükségessé váló intézkedések megtételére. 

Az iskolában/zeneiskolában tartózkodás rendje: 

Az iskola reggel 7 órától ügyeletet tart és fogadja azokat a tanulókat, akiket szüleik – 

munkahelyi kötelezettségeik miatt – már ilyen korán behoznak az iskolába. 

Az általános iskolába általában 7.30 – 7.45 óra között érkeznek a tanulók.  

A tanítás az órarendben rögzített beosztás szerint fejeződik be. 

A zeneiskolai órák legkésőbb 19 óráig tartanak. A napközis foglalkozások 16 óráig tartanak; a 

napközis ügyelet 17 óráig tart. 

Hivatalos ügyek intézése a titkári irodában történik a tanév elején kifüggesztett rend szerint.  

Tanítási szünetek idején az ügyeleti időpontokat az iskola vezetése határozza meg.  

A tanulók tanítási idő alatt az osztályfőnökök vagy az igazgatóhelyettes, illetőleg az 

intézményi titkár engedélyével hagyhatják el az iskola épületét.  

Az iskolában tartózkodás rendjét az iskolai rendszabályok (Házirend) határozzák meg.  

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 

Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. 

 

5.2. Programok rendje 

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések és egyéb programok rendje a Pedagógiai 

Program és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik. 

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai  

2016-2017-ben 6-an vettek részt pedagógus önértékelésben, 4-en pedig minősítő eljárásban 

a Pedagógus II. fokozatot szerezték meg. 

2017-2018-ban 10-en vettek részt pedagógus belső önértékelésben, 3-an pedig minősítő 

eljárásban a Pedagógus II. fokozatot szerezték meg. 

2018-2019-ben 5-en pedagógus belső önértékelésben, 7-en pedig minősítő eljárásban vettek 

részt (3 fő Ped.I. , 3 fő Ped.II., 1 fő Mester fokozatot szerzett). 

2019-2020-ban 5-en pedagógus belső önértékelésben, 2-en pedig minősítő eljárásban vettek 

részt (1 fő Ped.II., 1 fő Mester fokozatot szerzett). 

 

7. Dokumentumok  

Az intézmény honlapján az alábbi dokumentumok találhatók és tekinthetők meg: 

Házirend 2019 

Szervezeti és működési szabályzat 2019 

Pedagógiai program 2020 

http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/hazirend2011.pdf
http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/szmsz.pdf
http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/pedprogr_2011.pdf
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Minőségirányítási beszámoló 2019-2020 

Munkaterv 2020-2021 

A tanév rendje 2020-2021 

Intézményi programok 2020-2021 

Kompetenciamérés 2019 

 

8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

névsor legmagasabb 

iskolai 

végzettség 

munkakör szak (tanár) szakkollégium, 

műveltség 

terület 

besorolás 

Alföldi Csabáné főiskola tanár,   
tanulószoba  

matematika-fizika  Ped. II. 

Benkovicsné 
Farkas Edith 

főiskola tanító,  
osztályfőnök 1/b 

 testnevelés Ped. II. 

Dr Sztanicsné  
Farkas Csenge 

egyetem tanár 
tanulószoba 

angol  Ped.I. 

Elek Virág egyetem tanító,  
osztályfőnök 3/b 

hittanár, 
nevelőtanár 

magyar nyelv 
és irodalom 

Ped.I. 

Fáy Tímea főiskola tanár   
osztályfőnök 6/b 

matematika, kémia  Ped. I. 

Gadó Annamária főiskola tanító,  
osztályfőnök 1/a 

 ének-zene Ped. I. 

Grób Ágoston egyetem tanár, 
osztályfőnök 8/a 

hittanár, 
nevelőtanár 

német, 
technika 

Ped. I. 

Gyöngyiné  
Fülöp Judit 

főiskola tanító, 
osztályfőnök -  
napközis nevelő 4/a 

ének- zene magyar nyelv 
és irodalom 

Ped. I. 

Halász Gábor egyetem tanár, 
osztályfőnök 7/a 
tanulószoba  

biológia, földrajz  Ped. I. 

Helstáb Edit főiskola igazgatóhelyettes 
tanító,  
osztályfőnök 5/a 

szakvizsga 
(tehetségfejlesztő) 

testnevelés, 
angol 

Mester 

Horváth Ildikó egyetem igazgatóhelyettes 
tanár 

rajz,  
minőségfejlesztés, 
közoktatás-vezető  

vizuális nevelés Ped. II. 

Illésné  
Székely Erzsébet 

főiskola tanító,  
osztályfőnök 2/a  
alsós munka-közösség 
vezető 

 pedagógia és 
technika 

Ped. II. 

Kanizsai Péter egyetemi 
hallgató 

tanár (óraadó) informatikus  Gyak. 

Keresnyeiné  
Keller Ágnes 

főiskola fejlesztő pedagógus, 
logopédus 

ált. isk. hitoktató 
közoktatás-vezető 

 Ped.II. 

http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/minoseg2012_13.pdf
http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/munkaterv2012_13.pdf
http://www.cnkpecs.hu/_user/browser/File/2012_13_isk/kompetencia_2012.pdf
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Késmárki Tiborné egyetem igazgató, 
tanár 

biológia, 
testnevelés, 
közoktatás-vezető 

 Mester 

Királyné  
Haász Nóra 

egyetem  tanár,  
 osztályfőnök 5/b 

magyar nyelv és 
irodalom, 
történelem, 
szakvizsga (mentor 
tanár) 

 Ped. II. 

Kiss József Dániel egyetem tanár (óraadó) informatikus  Ped. I. 

Kóborné  
Andocsi Jeanette 

főiskola tanító,  
 osztályfőnök – 
napközis nevelő 4/a 

 testnevelés, 
gyógy-
testnevelés 

Ped. II. 

Kovács Ildikó főiskola tanító,  
napközis nevelő 3/b 

 magyar nyelv 
és irodalom 

Ped. I. 

Kucseráné  
Szinyéri Judit 

főiskola tanár, 
osztályfőnök 7/b, 
tanulószoba  

matematika,  
kémia 

 Ped. I. 

Leutschné  
Klein Cecília 

főiskola tanár, 
tanulószoba  

mérnök-
informatikus 

 Ped. I. 

Lőrincné  
Bedő Anikó 

főiskola tanító,  
osztályfőnök 2/b 

 testnevelés Ped. I. 

Mendly Márta főiskola tanító,  
osztályfőnök 2/c 

közoktatás-vezető ének és 
könyvtár 

Ped.II. 

Molnár Gyula egyetem tanár történelem, 
kommunikáció, 
testnevelés 

 Ped. I. 

Molnárné  
Boda Mária 

főiskola/ 
egyetem 

tanár, 
tanulószoba  

hitoktató/francia  Ped. I. 

Nagy Péter egyetem tanár biológia, 
etika 

 Ped.I. 

Oszoli Borbála egyetem tanár, 
tanulószoba  

magyar nyelv és 
irodalom, pedagógia 

 Ped.I. 

Porvayné  
Buzás Inez 

főiskola 
/egyetem 

tanár,  
osztályfőnök 6/c 

ének-zene, 
matematika, ének-
zene-karvezetés, 
/pedagógia 

 Ped. II. 

Simon Benjamin főiskola tanító,  
napközis nevelő 1/b 

 magyar nyelv 
és irodalom 

Ped. I. 

Sinkó Zoltán főiskola tanár, 
osztályfőnök 8/b 

földrajz,  
testnevelés 

 Ped. I. 

Szabadkainé  
Tolnay Adrienn 

főiskola tanító  angol Ped. I. 

Székely  
Eszter Krisztina 

főiskola tanító,  
osztályfőnök-napközis 
nevelő 4/c,  
gyógypedagógus 

gyógypedagógus, 
(tanulásban 
akadályozottak 
pedagógiája) 

informatika Ped. I. 
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Széligné 
Rapcsák Tünde 

egyetem tanár,  
tanító, 
napközis nevelő 2/b 

földrajz,  
informatika 

informatika Ped. I.  

Széll Marcell főiskola tanító,  
napközis nevelő 2/a   

 magyar nyelv 
és irodalom 

Ped. I. 

Szilágyi Csilla egyetem tanító,  
napközis nevelő 1/c 

pedagógia testnevelés, 
gyógy-
testnevelés 

Ped. I. 

Szőnyiné  
Sárkány Anikó 

egyetem tanár 
tanulószoba  

matematika, 
földrajz 

 Gyak. 

Szücs Anita főiskola tanító,  
osztályfőnök 3/a 

  Ped. II. 

Tóthné  
Häring Mónika 

egyetem tanár  
osztályfőnök 6/a 

történelem, angol 
nyelv és irodalom 

 Ped. I. 

Tyukászné  
Kerekes Petra 

főiskola tanító,  
osztályfőnök-napközis 
nevelő 4/c 

 magyar nyelv 
és irodalom 

Ped. I. 

Utassy Katalin egyetem tanár 
napközi 3/a 

hittanár, 
német 

 Ped.I. 

Vágner Ágnes főiskola tanító,  
osztályfőnök 4/b 

egészségfejlesztő 
mentál-higiénikus 
szakdiploma 

testnevelés Ped. II. 

Vágyiné  
Soltész Katalin 

főiskola 
/egyetem 

tanító, 
tanár,  
osztályfőnök 1/c 

német magyar nyelv 
és irodalom 

Ped. II. 

Vargáné  
Simon Krisztina 

főiskola tanító, 
hittanár, 
napközis nevelő 2/c 

hittanár, 
gyógypedagógus, 
(tanulásban 
akadályozottak 
pedagógiája) 

 Ped. I. 

Vecsernyés Villő BA óvodapedagógus   Gyak. 

Vida Tamásné főiskola tanár, 
DÖK segítő tanár, 
felsős munka-közösség 
vezető 

német  Ped. I. 

Vidákné  
Mihádák Anetta 

főiskola tanár angol  Ped. I. 

Viszlai-Nagy Eszter 
Judit 

egyetem tanár, 
osztályfőnök 8/c 

angol, magyar  Ped. I. 
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9. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők   

Árvay József portás 

Benkéné Szijj Noémi könyvtáros 

Berei Attila portás 

Csizmadia Lajosné portás 

Fazakas Antal Jánosné takarító 

Fischer Brigitta takarító 

Gömöri Miklós portás 

Hartmann Zoltán karbantartó 

Kovács Lászlóné takarító 

Kovácsné Varga Zsuzsa takarító 

Major Szabolcs Álmos  informatikus 

Molnár Zoltán Ervinné takarító 

Mózes Endre rendszergazda 

Paal Ágnes ápoló 

Regényiné Luspay Ágnes pedagógiai asszisztens 

Rajnai Lászlóné takarító 

Sándorfi Dezsőné takarító, mosónő 

Sándorfi Zsoltné  pedagógiai asszisztens 

Simon Emese pszichológus 

Sólyom Dezső karbantartó 

Steinerné Nagy Henriette intézményi titkár, programszervező ügyintéző 

Szabados Franciska  intézményi titkár 

Szabó Éva pénztáros 

Tiringer Edit takarító 

Törő Anita pedagógiai asszisztens 

Vecsernyés László portás, munka-tűzvédelmi előadó 

Vecsernyés Lászlóné pénzügyi ügyintéző 

Zalai András gazdasági vezető 
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10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei  

Ciszterci Nevelési 

Központ 

7621 PÉCS 

Apáca u. 23. 

OM: 200436 

6. évfolyam 8. évfolyam 

Szövegértési 

kompetencia 

Matematikai 

kompetencia 

Szövegértési 

kompetencia 

Matematikai 

kompetencia 

2012-

2013 

Országos átlag 1497 1489 1555 1620 

Iskolai átlag 1608 1547 1621 1597 

2013-

2014 

Országos átlag 1481 1491 1557 1617 

Iskolai átlag 1568 1500 1716 1692 

2014-

2015 

Országos átlag 1488 1497 1567 1618 

Iskolai átlag 1579 1570 1667 1664 

2015-

2016 

Országos átlag 1494 1486 1568 1597 

Iskolai átlag 1590 1554 1665 1653 

2016-
2017 

Országos átlag 1503 1497 1571 1612 

Iskolai átlag 1585 1525 1667 1683 

2017-
2018 

Országos átlag 1492 1499 1602 1614 

Iskolai átlag 1620 1554 1695 1646 

2018- Országos átlag 1499 1495 1608 1624 

2019 Iskolai átlag 
 

1675 1514 1715 1670 
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11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok  

Továbbtanulási adatok 

…   Gimnázium Szakgimnázium 
(*2016 előtt Szakközépiskola) 

Szakképző Iskola 

2014/2015 összesen 38 fő 33 fő  

 

CRNL 16 fő 
SZTMÓR 5 fő 

87% 
 

55% 

4 fő 10% 1 fő 3% 

2015/2016 összesen 40 fő 30 fő 
egyházi 24 fő 
CRNL 18 fő 

75% 
60% 

5 fő 12,5% 5 fő 12,5% 

2016/2017 összesen 39 fő 38 fő 
egyházi 30 fő 
CRNL 19 fő 

97% 
77% 

1 fő 3% 0 fő 0% 

2017/2018 összesen 39 fő 23 fő 
egyházi 16 fő 
CRNL 9 fő 

59% 
70% 

14 fő 36% 2 fő 5% 

2018/2019 összesen 46fő 31 fő 
egyházi 14 fő 
CRNL 8 fő 

67% 
45% 

12 fő 26% 2 fő 4% 

2019/2020 8.a 28fő  24 fő 
egyházi 17 fő 
CRNL 11  fő 

86% 
61% 

4 fő 14% 0 fő 0% 

 8.b 26fő 19 fő 
egyházi 17 fő 
CRNL  8  fő 

73% 
65% 

3 fő 12% 4 fő 15% 

 összesen 54fő 43 fő 
egyházi 34 fő 
CRNL 19 fő 

80% 
63% 

7 fő 13% 4 fő 7% 

Év végi statisztika összesítései  

tanévek 1. tanév 5. tanév 10. tanév 11. tanév 12. tanév 13. tanév 

2007/2008 
 

2011/2012 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

MAGATARTÁS 4,2 4,3 4,49 4,47 4,5 4,65 

SZORGALOM 4,0 4,2 4,41 4,43 4,48 4,65 

Tanulmányi átlag 4,1 4,3 4,45 4,47 4,55 4,64 

Bukások száma 2 4 2 3 0 0 

Összes tanulói létszám  327 449 472 478 487 

igazolatlan hiányzás    33 221 15 7 0 

igazolt hiányzás  15 171 20 854 22 065 27 240 19 905 

Összes hiányzás  15 204 21 075 22 080 27 247 19 905 
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12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

Tanórán kívüli foglalkozások_CNK_2020-2021 

T - Néptánc szakkör4-8. évf. Szücs Anita K_9 

T - Néptánc szakkör 1-2. évf. Elek Virág SZ_7 

T - Néptánc szakkör 3. évf. Elek Virág SZ_6 

T - Tánc szakkör 2-3. évf. Almássy Szabó Dóra CS_7 

T - Tánc szakkör 5-6. évf. Almássy Szabó Dóra CS_8 

T - Tánc szakkör 4. évf. Kóborné Andocsi Jeanette CS_6 

T - Torna 1-2. évf. Lőrincné Bedő Anikó SZ_7 

T - Kondicionáló torna 5-8. évf. Kóborné Andocsi Jeanette CS_8 

T - PVSK_Kosárlabda 1-4. évf. Zsótér Tamás K_9-10 / CS_9-10 

T - Túra szakkör 1-8. évf. Helstáb Edit - Kucseráné Szinyéri Judit 
szombatonként kiírt 
időpontban* 

T - Kézilabda 3-4. évf. Lőrincné Bedő Anikó SZ_9 / CS_9 

T – Szivacskézilabda 2. évf. Lőrincné Bedő Anikó K_7 

T - Atlétika 5-8. évf. Molnár Gyula K_8 

T - Tenisz 5-8. évf. Vida Tamásné SZ_8 

T - Foci 1-2. évf. Sinkó Zoltán H_7 

T - Foci 3-4. évf. Sinkó Zoltán K_9 

T - Foci 5-8. évf. Sinkó Zoltán P_14.00 CRNL* 

T - Könnyített testnevelés 1-8. évf. Szilágyi Csilla H_0* 

T - Délutáni testnevelés 1-2. évf. Simon Benjámin H_6 

T - Délutáni testnevelés 3-4. évf. Simon Benjámin H_7 

T - Délutáni testnevelés 5-8. évf. Sinkó Zoltán H_8 

P - Életrevaló – életvezetési szakkör Nagy Péter K_8 

P - Média szakkör 5-8. évf. Széll Marcell H_8-9 (kéthetente)* 

P - Táblajáték szakkör 1-2. évf. Kóborné Andocsi Jeanette CS_7 

P - Táblajáték szakkör 3-4. évf. Horváth Ildikó K_7 

P - Társasjáték szakkör 5-8. évf. Királyné Haász Nóra SZ_7-8 

P - Tanulásmódszertan 5-8. évf.  Porvayné Buzás Inez SZ_7 

P - Tanulásmódszertan 3-4. évf.  Székely Eszter H_9 

13. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai  

Ezeket a témákat a pedagógiai programunkban és a helyi tantervünkben szabályoztuk. 

Az iskola minden tanulójának joga, hogy: 

- csak napi két nagy témazárót írjon előzetes egyeztetés alapján, amelyet a tanár 

legalább egy héttel előre jelez, 

- a kiértékelt írásbeli munkáját 2 héten belül ki kell javítani. 

A házi feladat a tanítási órán elsajátított ismeretek, készségek otthoni gyakorlását, 

megszilárdítását, alkalmazását szolgálja. Segítségével a tanuló fokozatosan válik az 

ismeretszerzésben és alkalmazásban önállóvá és eredményessé, továbbá kialakítja az 

önellenőrzés és önértékelés képességét. 
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Írásbeli feladatok alapelvei: 

 az órán elsajátított tananyag begyakorlása, rögzítése, 

 csak ismert feladattípus adható, 

 biztosítani kell a differenciált, képesség szerinti fejlesztést, 

Szóbeli feladatok elvei: 

 olvasás technikai gyakorlása, 

 memoriterek tanulása. 

Korlátai: 

 összevont tanulócsoport, 

 a magatartási, tanulási nehézségekkel terhelt tanulók, 

 a szociális hátránnyal élők. 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet 

több 1-1,5 óránál. 

 

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje  

Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a 

Helyi tantervben szereplő tantárgyak követelményeivel.  

Iskolánk helyi tanterve megtekinthető a titkárságon, az igazgatói irodában.  

Szülői kérésre a pedagógusok tájékoztatást adnak a tantárgyi követelményekről. 
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15. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma  

Beiratkoztak 2.-8. évfolyamokra: 11 fő 
Elmentek: 10 fő 
 

Osztály-
létszámok 

2020/2021 
szeptember 1.  

1.a 24 

1.b 21 

1.c 24 

2.a 20 

2.b 23 

2.c 20 

3.a 27 

3.b 27 

4.a 22 

4.b 24 

4.c 23 

5.a 27 

5.b 28 

6.a 23 

6.b 25 

6.c 24 

7.a 25 

7.b 26 

8.a 25 

8.b 23 

8.c 23 

ÖSSZESEN 504 
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Alapfokú művészeti iskola – Zeneiskola 
 

1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató  

Zeneiskolai felvétel 

- A Zeneiskola alapfokú művészeti oktatást nyújt, így a felvételi követelménye kizárólag a 

zenei tehetség felmérésében merülhet ki.  

- A felvételi vizsgákat, meghallgatásokat általában április-május hónapban lehet 

megtartani, szeptember első hetében az esetleges üres helyek betöltésére pótfelvételi 

vizsgát lehet tartani. A jelentkezők zenei képességeit egyszerű dallam- és ritmikai 

feladattal mérjük föl, a fúvós hangszereknél egyes fizikai adottságok is számítanak. A 

felvételi bizottság véleménye alapján a tanulók felvételéről az intézmény vezetője dönt. 

- Új tanuló felvételéről az igazgató, a felvételi bizottság javaslatát és az iskola 

engedélyezett tanulói létszámát figyelembe véve dönt. A felvétel eredményét írásban 

vagy az iskola hirdetőtábláján kell a tanulókkal és a szülőkkel, gondozójukkal / a 

továbbiakban szülő/ közölni. Ha egy hangszer tanulására több jelentkező van, mint 

férőhely, a jelentkezőket a vizsga eredménye és az alkati megfelelés alapján kell 

rangsorolni. 

- A tanulók osztályba sorolása - felvételi vizsgán nyújtott teljesítménye alapján - a felvételi 

bizottság tehet javaslatot. 

- A hangszeres és kötelezően választható tárgy osztályba sorolása eltérhet egymástól. 

- A tanulók beiratkozása mindig a bizonyítvány osztás utáni napon történik a térítési díj 

befizetésével együtt. 

2. Beiratkozásra meghatározott idő: 2021. 06.18. 

  A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 14 csoport 
 

3. Térítési és tandíj 

ZENEISKOLAI TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 

1. Térítési díj: 

Azon gyerekek számára fizetendő, akik a művészetoktatást csak a Ciszterci Szent Margit 

Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban veszik igénybe és más 

művészetoktatási intézménynek nem tanulói. Erről a szülő nyilatkozni köteles. 

A kiselőképzősök és előképzősök térítési díja: 

 csak elméleti oktatás esetén (heti 2 szolfézs óra): 14 000 Ft   

Hangszeres zeneiskolások térítési díjai: (2 hangszeres + 2 kötelező vagy választott óra) 

Kategória Tanulmányi átlag Fizetendő összeg / év 

I. 4,5 – 5 24.000 Ft 

II. 3,5 - 4 26.000 Ft 

III. 3 – 3 alatt 28.000 Ft 
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- Az általános tanulmányi eredmény megállapításánál a főtárgy és a szolfézs tanulmányi 

eredménye alapján a tárgyak számtani átlagát egy tizedes jegyig kell kiszámítani. 

- Az a tanuló, aki főtárgyból vagy szolfézsból, elégtelen osztályzatot kapott, a térítési díj 

megállapítása szempontjából elégtelennek kell tekinteni.  

- A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermektől térítési díj nem 

szedhető! 

- Ha a tanuló az adott tanév végén alapvizsgát szerez, akkor a következő tanév térítési díj 

megállapításánál tanév végi tanulmányi átlagát kell figyelembe venni. 

A két főtanszakos növendékek térítési díja: 5000 Ft/hó a második főtanszakra  

A két főtanszakos növendékek felvételének kritériuma: 

- a szaktanárok javaslata 

- minimum 4,5 zeneiskolai tanulmányi átlag 

- kitartó, rendszeres szorgalom 

- NEM MINŐSÜL 2. FŐTANSZAKNAK, amennyiben a növendék más művészeti iskola 

tanulója, ugyanakkor nálunk 2. hangszert tanul. Ebben az esetben tandíjat kell 

fizetnie, melynek összege 14.000 Ft/hó. 

Térítési díj, tanszakváltás esetén: 

 A következő tanév térítési díj megállapításához az előző tanév tanulmányi átlagát kell 

figyelembe venni. 

Térítési díj évfolyamismétlés esetén 

Ha a tanuló szülői kérésre a megkezdett évfolyamot folytatja, akkor a térítési díj 

megállapításához a tanuló utolsó kiszámított félévi átlagát kell figyelembe venni.  

Térítési díj befizetésének rendje: 

A térítési díjat beiratkozáskor egy összegben, vagy két részletben – beiratkozáskor és az 

augusztusi befizetésekkel együtt – kell befizetni.  

Szeptember 06-ig a teljes évi térítési díjat be kell fizetni! 

Kedvezmény: 

Kérelem alapján az alábbi kedvezmények adhatóak: 

 családi kedvezmény: 

 két zeneiskolás gyermek esetében a térítési díj 80%-a /fő 

 három zeneiskolás gyermek esetében 14 000 Ft/fő 

 rászorultság alapján egyéni elbírálás kérhető 

Az intézményi dolgozók gyermekei 14 000 Ft-os minimális térítési díjat fizetnek. 

A kérvényt írásban május 15-ig kell benyújtani az intézmény vezetőjének. 

A kedvezmény odaítélhetőségéről az intézmény vezetősége dönt 

Nem kaphat kedvezményt az a tanuló: 

- akinek az adott félévet megelőző lezárt félévének tanulmányi átlaga 4 alatt van 

- akinek bármilyen fizetési elmaradása van 

- aki viselkedésével megszegi a Házirendet 
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2. Tandíj: 

Azon gyerekek számára fizetendő, akik a Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános 

Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban a zeneművészeti oktatást igénybe veszik 

és más művészeti intézményben akár képző, akár tánc szakágon tanulmányokat folytatnak. 

Erről a szülő nyilatkozni köteles. 

 

Kategória Tanulmányi átlag Fizetendő összeg Ft/ hó 

I.  Független 14 000 

 

Tandíj befizetésének rendje: 

Havonta az étkezési befizetésekkel együtt kell a tandíjat befizetni. 

 

3. Egyéb díjak: 

Hangszer kölcsönzési díj: 

 Összege: 4000 Ft / félév / hangszer, ill. 2500 Ft/félév 

 Fizeti minden tanuló, aki az iskolától kölcsönöz hangszert. 

Hangszer karbantartási díj zongora tanszakos növendékeknek: 

Összege: 2500 Ft / félév 

Fizetési határidő:  - I. félévi díjat legkésőbb októberben      

    - II. félévi díjat legkésőbb áprilisban kell befizetni 

Fizetés módja készpénzben, a pénztárban. Kedvezmény nem adható. 

 

4. Záró rendelkezések: 

Ha egyéb jogszabállyal nem ellentétes, az Európai Közösségek Tagállamai állampolgárainak 

tanulóira ugyanazon elbírálási szempontok vonatkoznak a térítési és tandíjak 

megállapításának tekintetében, mint a magyar állampolgárságú tanulóra. 

Jelen szabályzat a Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

és Kollégium zeneiskolájában minden tanulóra érvényes. 

A térítési díj fizetési szabályzat felülvizsgálatát és a szükséges módosítások elvégzését 

minden évben el kell végezni legkésőbb március 10-ig. 

A módosításokról az érintett tanulók szüleit legkésőbb március15-ig tájékoztatni kell.  

Jelen szabályzat a 2014. április 01-én lép érvénybe és a 2014/2015-ös tanévre vonatkozik 

először.  

Ezzel egyidejűleg minden korábbi térítési és tandíjra vonatkozó rendelkezés érvényét veszíti. 

5. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelése  

Az intézmény munkájával összefüggő fenntartói értékelést (2019) a honlapon lehet 

megtekinteni a dokumentumoknál. 

https://www.cnkpecs.hu/_user/browser/File/2019_20/int_munki%20fenntartoi%20ertekele

se.pdf 

https://www.cnkpecs.hu/_user/browser/File/2019_20/int_munki%20fenntartoi%20ertekelese.pdf
https://www.cnkpecs.hu/_user/browser/File/2019_20/int_munki%20fenntartoi%20ertekelese.pdf
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6. A tanév rendje  

6.1. Az iskola nyitva tartása (Nyitva tartás a főépületben) 

Az intézmény tanítási napokon 24 órás portaszolgálatot biztosít. 

Az ettől eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem alapján - az intézmény vezetője adhat 

engedélyt. 

Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nappali oktatás időtartama alatt 730 és délután 1700 

között az igazgatónak vagy helyettesének az intézményben kell tartózkodnia.  

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig a portás, azt követően az ügyeletes 

vezető, a délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus, távozása 

után a portás felelős az intézmény működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a 

szükségessé váló intézkedések megtételére. 

Az iskolában/zeneiskolában tartózkodás rendje: 

Az iskola reggel 7 órától ügyeletet tart és fogadja azokat a tanulókat, akiket szüleik – 

munkahelyi kötelezettségeik miatt – már ilyen korán behoznak az iskolába. 

Az általános iskolába általában 7.30 – 7.45 óra között érkeznek a tanulók.  

A tanítás az órarendben rögzített beosztás szerint fejeződik be. 

A zeneiskolai órák, a délutáni foglalkozások, a szakkörök, a sportkörök legkésőbb 19 óráig 

tartanak. A napközis foglalkozások 16 óráig tartanak; a napközis ügyelet 17 óráig tart. 

Hivatalos ügyek intézése a titkári irodában történik a tanév elején kifüggesztett rend szerint.  

Tanítási szünetek idején az ügyeleti időpontokat az iskola vezetése határozza meg.  

A tanulók tanítási idő alatt az osztályfőnökök vagy az igazgatóhelyettes, illetőleg az 

intézményi titkár engedélyével hagyhatják el az iskola épületét.  

Az iskolában tartózkodás rendjét az iskolai rendszabályok (Házirend) határozzák meg.  

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 

Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. 

 

6.2. Programok rendje 

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések és egyéb programok rendje a Pedagógiai 

Program és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik. 

7. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai  

2016-2017-ben 1 fő vett részt minősítő eljárásban a Pedagógus I. fokozatot szerezte meg. 

2017-2018-ban 1 fő vett részt minősítő eljárásban, a Pedagógus II. fokozatot szerezte meg; 

egy fő vett részt pedagógus belső önértékelésben. 

2018-2019-ben 1 fő vett részt pedagógus önértékelésben, 2-en pedig minősítő eljárásban a 

Pedagógus II. fokozatot szerezték meg. 

2019-2020-ban 3-an vettek részt minősítő eljárásban (1 fő Ped.I., 2 fő Ped.II. fokozatot 

szerzett). 
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8. Dokumentumok  

Az intézmény honlapján az alábbi dokumentumok találhatók és tekinthetők meg: 

Házirend 2019 

Szervezeti és működési szabályzat 2019 

Pedagógiai program 2020 

Minőségirányítási beszámoló 2019-2020 

Munkaterv 2020-2021 

A tanév rendje 2020-2021 

Intézményi programok 2020-2021 

Kompetenciamérés 2019 

9. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

névsor legmagasabb  

iskolai 

végzettség 

munkakör szak (tanár) besorolás 

Barna Bianka egyetem gitártanár okleveles gitárművész - tanár Ped.I. 

Barta-Vörös Ildikó  egyetem fuvolatanár okleveles fuvolaművész -

tanár 

Ped.I.  

Csajághy Györgyné főiskola kürt, trombita tanár okleveles kürttanár Ped.I. 

Dergez Zoltán egyetem zongoratanár orgonaművész, -tanár, 

zeneelmélet, ének.zene és 

szolfézstanár  

Ped.II. 

Dr. Tímár Judit Krisztina egyetem fuvolatanár okleveles fuvolatanár Ped.I. 

Gőblné Meláth Szilvia 

Márta 

főiskola szolfézs és zenetörténet 

tanár zeneiskolai 

tagozatvezető 

okleveles szolfézs-és 

énektanár  

Ped.II. 

Kanyar Adrienn egyetem zongoratanár okleveles zongoraművész - 

tanár 

Gyak. 

Kátai Andrea főiskola fuvolatanár fuvolatanár Ped I. 

Majsai Levente egyetem gitártanár okleveles gitárművész- tanár Ped I. 

Mátrai Mária főiskola gordonkatanár gordonkatanár Ped.I. 

Őrfiné  

Bischof Zsuzsanna 

főiskola fagott-tanár fagott-tanár, kamaraművész Ped.I. 

Nemes Gábor egyetem gitártanár okleveles gitárművész, 

zeneművész-tanár (gitár) 

Ped.I. 

Széll Csaba egyetem klarinéttanár klarinét tanár Ped II. 

Szuláné Szabó Andrea egyetem hegedűtanár okleveles hegedűtanár Ped.I.  

http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/hazirend2011.pdf
http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/szmsz.pdf
http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/pedprogr_2011.pdf
http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/minoseg2012_13.pdf
http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/munkaterv2012_13.pdf
http://www.cnkpecs.hu/_user/browser/File/2012_13_isk/kompetencia_2012.pdf
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10. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők   

Megegyezik az általános iskoláéval. 

 

11. Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamok/csoportok száma  

 előképző alapfok továbbképző 

2016/2017 3 11 1 

2017/2018 2 12 1 

2018/2019 2 11 1 

2019/2020 2 11 1 

2020/2021 2 10 1 

12. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, való 

részvétel  

Az előző tanévben nem volt rá lehetőség a karantén miatt. 

 

13. A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények a 2019-20-as 

tanévben  

Nem volt rá lehetőség a karantén miatt. 

 

14. Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai  

 Zene világnapja alkalmából: 

o Folyosói „Zene – bona” növendékek szereplésével  

o Óvodai hangszeres bemutatók. 

o Tanári koncert a Művészetek Házában  

 Szent Cecília, a zene védőszentjének ünnepe  

 Tanszaki hangversenyek évente kétszer 

 Részvétel a Pécsi Advent rendezvénysorozatán 

 Rendszeres együttmuzsikálás az intézményi szentmiséken 

 Nyilvános alap- és záróvizsga koncert 

15. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás 2019-2020-as tanévben 

 

Találkozók, koncertek: 

 Mesterek és tanítványok – Szuláné Szabó Andrea, Dr. Tímár Judit növendékei 

 Színházi főpróbák, bemutatók -  Dr. Tímár Judit növendékei 
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16. A művészeti áganként a csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma  

Barna Bianka 19 B gitár alapfok (3.) B 1 

 
B gitár – Összesen 

 
1  

 
gitár alapfok (1.) 7 

    alapfok (2.) 4 

    alapfok (3.) 2 

    alapfok (4.) 0 

    alapfok (5.) 1 

    alapfok (6.) 1 

    előképző 2. (AMI) 3 

  gitár - Összesen  18  
 

Barta-Vörös Ildikó 16 furulya alapfok (5.) 1 

    előképző 2. (AMI) 1 

  furulya - Összesen   2 

  fuvola alapfok (1.) 3 

    alapfok (2.) 3 

    alapfok (3.) 2 

  
alapfok (4.) 3 

    alapfok (6.) 0 

    továbbképző (7.) 1 

  
továbbképző (8.) 2 

  fuvola - Összesen   14 

 

Csajághy Györgyné 9 vadászkürt előképző 2. (AMI) 1 

  vadászkürt Összesen 
 

1 

  trombita előkéző 2. (AMI) 1 

    alapfok (4.) 5 

    alapfok (5.) 1 

    alapfok (6.) 1 

  trombita - Összesen   8 
 

Dergez Zoltán 21 B zongora alapfok (4.) B 1 

  B zongora - Összesen   1 

  zongora alapfok (1.) 4 

    alapfok (2.) 1 

    alapfok (3.) 3 

    alapfok (4.) 3 

    alapfok (5.) 1 

    alapfok (6.) 1 

    előképző 2. (AMI) 4 
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    továbbképző (7.) 1 

    továbbképző (9.) 1 

    továbbképző (10.) 1 

  zongora - Összesen   20 

 

Gőblné M. Szilvia 13 szolfézs előképző 2. (AMI) 4 

  szolfézs - Összesen   4 

 

Mátrai Mária 9 B cselló alapfok (4.) B 1 

  B cselló - Összesen   1 

  cselló alapfok (2.) 2 

    alapfok (3.) 1 

    alapfok (4.) 2 

    alapfok (5.) 1 

    továbbképző (9.) 2 

  cselló - Összesen   8 

 

Kanyar Adrienn 20 B zongora alapfok (4.) B 1 

  B zongora - Összesen   1 

  zongora alapfok (1.) 4 

    alapfok (2.) 6 

    alapfok (3.) 3 

    alapfok (4.) 2 

  
alapfok (6.) 1 

    előképző 2. (AMI) 3 

  zongora - Összesen   19 

 

Kátai Andrea 22 furulya előképző 2. (AMI) 1 

  furulya - Összesen   1 

  fuvola alapfok (1.) 4 

    alapfok (2.) 7 

    alapfok (3.) 2 

    alapfok (4.) 5 

    alapfok (6.) 3 

  fuvola - Összesen   21 

 

Majsai Levente 20 B gitár alapfok (5.) 1 

  B gitár - Összesen   1 

  gitár alapfok (1.) 5 

    alapfok (2.) 3 

    alapfok (3.) 1 

    alapfok (5.) 6 
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    alapfok (6.) 2 

    előképző 2. (AMI) 3 

  gitár - Összesen   20 

 

Őrfiné Bischof Zsuzsanna 10 fagott alapfok (1.) 1 

    alapfok (4.) 1 

    továbbképző (9.) 1 

  
továbbképző (10.) 1 

  fagott - Összesen   4 

  furulya alapfok (1.) 1 

    alapfok (3.) 1 

    előképző 2. (AMI) 3 

  furulya - Összesen   5 

 
szaxofon továbbképző (7.) 1 

 
szaxofon – Összesen 

 
1 

 

Nemes Gábor 12 gitár alapfok (2.) 2 

    alapfok (3.) 3 

    alapfok (4.) 3 

    alapfok (6.) 2 

    előképző 2. (AMI) 2 

    továbbképző (7.) 1 

  gitár - Összesen   12 

 

Széll Csaba 21 B klarinét alapfok (4.) 1 

  B klarinét - Összesen   1 

  furulya előképző 2. (AMI.) 1 

  
alapfok (2.) 1 

  furulya - Összesen   2 

  klarinét alapfok (1.) 1 

    alapfok (2.) 2 

    alapfok (3.) 4 

    alapfok (4.) 1 

    alapfok (5.) 1 

    alapfok (7.) 1 

    előképző 2. (AMI) 4 

    továbbképző (9.) 1 

  
továbbképző (10.) 1 

  klarinét - Összesen   16 

  szaxofon alapfok (3.) 1 

    alapfok (4.) 1 

  szaxofon - Összesen   2 
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Szuláné Szabó Andrea 13 hegedű alapfok (1.)     3 

    alapfok (2.) 2 

    alapfok (3.) 3 

    alapfok (4.) 1 

    alapfok (6.) 2 

    előképző 2. (AMI) 1 

  
továbbképző (7.) 1 

  hegedű - Összesen   13 

 

Tímár Judit dr 11 fuvola alapfok (1.) 2 

  
 

alapfok (2.) 2 

    alapfok (3.) 1 

    alapfok (4.) 1 

    alapfok (5.) 3 

    továbbképző (10.) 1 

  fuvola - Összesen   10 

Végösszeg     207 
 

 

alapfok 1.  36 

alapfok 2. 33 

alapfok 3. 26 

alapfok 3. B 1 

alapfok 4. 28 

alapfok 4. B 4 

alapfok 5. 17 

alapfok 5. B 1 

alapfok 6. 11 

előképző 2. (AMI) 32 

továbbképző 7. 6 

továbbképző 8. 4 

továbbképző 9. 5 

továbbképző 10. 3 

összesen 207 
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Kollégium 

1. Kollégiumi felvétel 

1. 1. Kollégiumunkba felvételt a tanulók egyéni írásos úton kérhetik. A tanulók felvételüket 

az iskolai továbbtanulási lapon, vagy egyéni kérelem alapján kérhetik.  Felvételről az 

igazgató dönt egyeztetve a kollégiumi igazgatóhelyettessel. 

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól. (A felvételt minden tanévre újra kell kérni.  

A kollégium lakói minden év május 15-ig kérhetik újbóli felvételüket.)  

A megújított kérelem elbírálása a nevelőtanár javaslatára - a diákönkormányzat 

véleményének meghallgatása után - az igazgató joga és feladata az alábbi szempontok 

alapján: 

 Tanulmányi munka - képesség szerinti eredmény. 

 Az előző tanévben tanúsított magatartás. 

 Szociális helyzet figyelembe vétele. 

 A lakóhely távolsága, bejárás nehézségei. 

A magasabb évfolyamba lépés feltétele tehát a fenti szempontoknak való megfelelés, 

valamint az iskolai tanulmányok folytatása. 

A kollégium iránti kérelem és elbírálásának elvei: 

 a fenntartó intézményében tanuló leány (Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma) 

elhelyezése elsőbbséget élvez 

 katolikus életmódot folytató gyermek elsőbbséget élvez 

 veszélyeztetett gyermekek elsőbbséget élveznek 

A kollégiumba felvett tanulók csoportba történő beosztására a kollégium vezetője dönt a 

kollégiumi nevelőtestület véleménye alapján. 

A kollégiumi felvétel iránti kérelem elutasítása nem lehet fegyelmezési eszköz.  

A felvételről illetve az elutasításról a szülőket az igazgató írásban értesíti.  

A felvétel elutasítását az igazgató indoklással határozatba foglalja. E határozatnak a 

fellebbezési joggal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmaznia kell. 

1. 2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

száma.  

1. 3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá 

tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által 

adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is.  

KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ 

Azon kollégisták számára fizetendő, akik tanulmányaikat, szakmai képzésüket nem államilag 

támogatott képzésben (térítési díj / tandíj megfizetése mellett) szerzik.  

Az étkezésért (reggeli, ebéd, vacsora) külön térítési díjat kell fizetni.    
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Az évi térítési díj összege: 90.000Ft 

Térítési díj befizetésének rendje: 

 Beköltözéskor: 20.000 Ft 

 Szeptember: 20.000 Ft 

 Október: 20.000 Ft 

 November: 20.000 Ft 

 December:10.000 Ft 

Étkezési díjak: 

reggeli-ebéd-vacsora: 826.-bruttó -Ft/fő/nap 

kollégiumi menza (ebéd): bruttó 400.-Ft/fő/nap 

 

Záró rendelkezések: 

Jelen szabályzat a Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Kollégium középiskolai leánykollégiuma minden nem államilag támogatott 

szakképzésben részt vevő diákjára érvényes. 

A térítési díj fizetési szabályzat felülvizsgálatát és a szükséges módosítások elvégzését 

minden évben el kell végezni legkésőbb március 10-ig. 

A módosításokról az érintett diákokat legkésőbb március15-ig tájékoztatni kell.  

Jelen szabályzat 2014. április 01-én lépett érvénybe, és a 2014/2015-ös tanévre vonatkozik 

először.  

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma  

A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban tanulók létszáma (október 1.):  

 

1. Szent Borbála csoport 29 fő 

2. Szent Bernát csoport 28 fő 

3. Szent Rita csoport 28 fő 

4. Szent Angéla csoport 32 fő 

5. Szent Jakab csoport 17 fő 

6. Szent Veronika csoport 25 fő 

3. Térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség  

Lásd 1.3. 

 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelése 

Az intézmény munkájával összefüggő fenntartói értékelést (2019) a honlapon lehet 

megtekinteni a dokumentumoknál. 

https://www.cnkpecs.hu/_user/browser/File/2019_20/int_munki%20fenntartoi%20ertekele

se.pdf 

https://www.cnkpecs.hu/_user/browser/File/2019_20/int_munki%20fenntartoi%20ertekelese.pdf
https://www.cnkpecs.hu/_user/browser/File/2019_20/int_munki%20fenntartoi%20ertekelese.pdf
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5. A nyitva tartás rendje, rendezvények  

Az intézmény tanítási napokon 24 órás portaszolgálatot biztosít. 

Az ettől eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem alapján - az intézmény vezetője adhat 

engedélyt. 

Tűzvédelmi és egyéb biztonsági okokból a bejárati ajtón jól láthatóan tájékoztató táblát kell 

elhelyezni, hogy kinél és hol található az intézmény kulcsa. 

A vezetők intézményben tartózkodásának rendjét írásban kell meghatározni. 

Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nappali oktatás időtartama alatt 730 és délután 1700 

között az igazgatónak vagy helyettesének az intézményben kell tartózkodnia.  

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig a portás, azt követően az ügyeletes 

vezető, a délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus, távozása 

után a portás felelős az intézmény működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a 

szükségessé váló intézkedések megtételére. 

Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül egyikük sem tud az intézményben 

tartózkodni, az esetlegesen szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját 

kell megbízni. 

A vendégétkezést igénybe vevő más intézmények dolgozói, külsős tanulók csak az étkezés 

időtartamában tartózkodhatnak az épületben.  

Kollégiumban tartózkodás rendje 

A kollégiumban az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek csak meghatározott 

időben, tanári engedéllyel vagy kísérettel tartózkodhatnak.  

Szülői értekezletek, látogatások alkalmával, a csoportvezető tanár engedélyével 

tartózkodhatnak női hozzátartozók a szobákban.  

Beköltözéskor, és a tanév végi hazautazáskor engedélyezett a férfi hozzátartozók bent 

tartózkodása. 

A középiskolai nyílt napok alkalmával a kollégium vezetői, elfoglaltságuk esetén a tantestület 

valamelyik tagja fogadja és tájékoztatja az érdeklődő szülőket és diákokat.  

 

Programok rendje 

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések és egyéb programok rendje a Pedagógiai 

Program és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik. 

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai  

2016-2017-ben 1 fő vett részt minősítő eljárásban, a Pedagógus I. fokozatot szerezte meg. 

2017-2018-ban 4 fő vett részt pedagógus belső önértékelésben. 

2018-2019-ben 1 fő vett részt minősítő eljárásban, a Pedagógus II. fokozatot szerezte meg. 
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7. Dokumentumok  

Az intézmény honlapján az alábbi dokumentumok találhatók és tekinthetők meg: 

Házirend 2019 

Szervezeti és működési szabályzat 2019 

Pedagógiai program 2020 

Minőségirányítási beszámoló 2019-2020 

Munkaterv 2020-2021 

A tanév rendje 2020-2021 

Intézményi programok 2020-2021 

Kompetenciamérés 2019 

8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

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

Megegyezik az általános iskoláéval. 

névsor  munkakör legmagasabb 

iskolai 

végzettség 

szak (tanár) besorolás 

Balatonyi Ágnes 4. csoport 

nevelőtanára 

egyetem középiskolai katolikus 

hittanár - nevelőtanár 

Ped I. 

Gömöri Miklósné 1. csoport   

nevelőtanára 

egyetem pedagógia  Ped.II. 

Horváthné Csepeli Ilona 5. csoport 

nevelőtanára   

igazgatóhelyettes 

egyetem francia nyelv,   

szerb-horvát, orosz  

Ped.II. 

Izsákné Dibuz Andrea éjszakás 

kollégiumi nevelő 

főiskola katekéta Ped I. 

Köcsky Tiborné 6. csoport 

nevelőtanára 

egyetem okleveles teológus 

hittanár 

Ped.II. 

Tamási Dalma  3. csoport 

nevelőtanára 

egyetem rajz és vizuális 

kommunikáció  

Ped.I. 

Tóthné Lang Éva 2. csoport 

nevelőtanára 

egyetem biológia és testnevelés Ped.II. 

Várkonyiné  

András Péterné 

éjszakás 

nevelőtanár 

egyetem általános és középiskolai 

katolikus hittanár és 

teológus 

Ped.II. 

http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/hazirend2011.pdf
http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/szmsz.pdf
http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/pedprogr_2011.pdf
http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/minoseg2012_13.pdf
http://ciszterci-pecs-ovi.ne.hu/_user/browser/Image/pdf/munkaterv2012_13.pdf
http://www.cnkpecs.hu/_user/browser/File/2012_13_isk/kompetencia_2012.pdf

