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Általános és különös közzétételi lista 

Szervezeti, személyzeti adatok 

 

 
Az intézmény hivatalos neve Kispesti Eötvös József Általános 

Iskola 
Az intézmény székhelye 1191 Budapest Eötvös utca 13. 

Az intézmény postai címe, 
telefonszáma, elektronikus 
levélcíme 

1191 Budapest  Eötvös utca 13. 
Tel.: +36-1-357-0077 
eotvos@iskola.kispest.hu 
OM azonosító: 035139 
 

Az intézmény honlapja www.eotvos19.hu 

Az intézmény vezetőjének neve, 
elérhetősége 

Dufek János 
Tel.: +36-30-3654552 
e-mail: eotvos@iskola.kispest.hu 

Az intézmény törvényességi 
ellenőrzését gyakorló szerv 

Külső – Pesti Tankerületi Központ 
http:/kk.gov.hu/kulsopest 

Az intézmény ügyfélszolgálatának 
elérhetőségei 

iskolatitkár: Kelemen Imola 
Tel: +36-1-357-0077 

Az intézmény szervezeti felépítése Szervezeti és Működési 
Szabályzat 

 

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

 

 
Ellátott feladatok -általános iskolai nevelés-oktatás 

(alsó tagozat) 
-általános iskolai nevelés-oktatás 
(felső tagozat) 

Az intézmény feladatát, 
hatáskörét, és alaptevékenységét 
meghatározó, a szervre vonatkozó 
alapvető jogszabályok hatályos és 
teljes szövege 

- Vonatkozó jogszabályok 
- Alapító okirat 
- Szervezeti és Működési 

Szabályzat 
- Pedagógiai program 

mailto:eotvos@iskola.kispest.hu
mailto:eotvos@iskola.kispest.hu
https://eotvos19-bpeo.edu.hu/wp-content/uploads/2021/08/SZMSZ_Niki-1.pdf
https://eotvos19-bpeo.edu.hu/wp-content/uploads/2021/08/SZMSZ_Niki-1.pdf
https://eotvos19-bpeo.edu.hu/wp-content/uploads/2021/08/SZMSZ_Niki-1.pdf
https://eotvos19-bpeo.edu.hu/wp-content/uploads/2021/08/SZMSZ_Niki-1.pdf
https://eotvos19-bpeo.edu.hu/wp-content/uploads/2021/06/Kispesti-Eotvos-Jozsef-Altalanos-Iskola_Pedagogiai-Program_20200922_elfogadott11_04.pdf
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- Panaszkezelési szabályzat 
- Tanulmányok alatti 

vizsgaszabályzat 
- Iskolai esélyegyenlőségi 

beszámoló 
- Házirend 

 

Az intézmény által fenntartott 
adatbázisok, illetve 
nyilvántartások jegyzéke, az 
adatvédelmi nyilvántartásba 
bejelentendő 
nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a 
szerinti azonosító adatai; az 
intézmény által –
alaptevékenysége keretében – 
gyűjtött és feldolgozott adatok 
fajtái, a hozzáférés módja, a 
másolatkészítés költségei 

Tanuló nyilvántartás – KIR 
rendszer 
Pedagógus nyilvántartás – KIR 
rendszer 
Tanügyi nyilvántartások: 
• beírási, értékelő és mulasztási 
napló, 
• foglalkozási naplók, 
• törzslap, 
• bizonyítvány, 
• tantárgyfelosztás és az órarend. 
 
A másolatkészítés költségét a 
törvény szabályozza 

A fenntartó által engedélyezett 
osztályok, csoportok száma: 

17 

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: 

Nincs térítési díj 

A nevelési-oktatási intézmény 
nyitva tartásának rendje: 

Hétfőtől péntekig 6.00 – 22.00 

A felvételi lehetőségekről szóló 
tájékoztató: 

Nincs felvételi 

A beiratkozásra meghatározott 
idő: 

A törvény által meghatározott 
időpont 

https://eotvos19-bpeo.edu.hu/dokumentumok/
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Az intézményre vonatkozó különös- és egyedi közzétételi listák 
 

 

Az országos mérés-értékelés 
évenkénti eredményei: 
 

https://www.kir.hu/okmfit/getJele
ntes.aspx?tip=i&id=035139 
 

A tanórán kívüli egyéb 
foglalkozások igénybevételének 
lehetőségei: 

A tanulókat és a szülőket minden 
tanévben szeptember 08-ig 
tájékoztatjuk a tanévben indított 
szakkörökről, azok óraszámáról, a 
szakkört vezető személyéről. A 
tanuló ezek közül a lehetőségek 
közül választhat. 
Az intézményben a tanulók 
számára az alábbi tanórán kívüli 
rendszeres foglalkozásokat 
szervezzük: 

- egész napos nevelés – 
napközi 

- differenciált 
képességfejlesztés 

- szakkörök 
- angol nyelvvizsgára 

felkészítés 
- ECDL vizsgára felkészítés 
- felvételi előkészítő 

magyarból és matematikából 
- iskolai és sportversenyek 
- versenyekre való felkészítés 
- fitness, futsal 
- iskolai tömegsport 
- színház- és 

múzeumlátogatás 
- DŐK napi rendezvények 
- természetvédelmi 

kirándulások 
- erdei iskola 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035139
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035139
https://eotvos19-bpeo.edu.hu/szakkor/
https://eotvos19-bpeo.edu.hu/fittnes-showtanc/
https://eotvos19-bpeo.edu.hu/futsal/
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- nyári tábor 
 

A hétvégi házi feladatok és iskolai 
dolgozatok szabályai 

Pedagógiai program 

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

Pedagógiai program 

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma 
 

1.a 28 

2.a 23 

2.b 23 

3.a 21 

3.b 23 

4.a 26 

4.b 23 

5.a 23 

5.b 25 

5.c 26 

6.a 25 

6.b 26 

6.c 24 

7.a 22 

7.b 19 

8.a 21 

https://eotvos19-bpeo.edu.hu/wp-content/uploads/2021/06/Kispesti-Eotvos-Jozsef-Altalanos-Iskola_Pedagogiai-Program_20200922_elfogadott11_04.pdf
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8.b 23 

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

 

01 pedagógus intézményvezető egyetem 

01 pedagógus intézményvezető-helyettes főiskola 

02 pedagógus intézményvezető-helyettes főiskola 

01 pedagógus matematika tanár főiskola 

01 pedagógus tanító főiskola 

01 pedagógus tanító főiskola 

02 pedagógus tanító főiskola 

02 pedagógus informatika tanár főiskola 

03 pedagógus tanító főiskola 

04 pedagógus tanító főiskola 

05 pedagógus angol tanár főiskola 

06 pedagógus tanító főiskola 

07 pedagógus angol tanár főiskola 

08 pedagógus kémia tanár főiskola 

09 pedagógus napközis tanár egyetem 

10 pedagógus biológia-földrajz tanár főiskola 

11 pedagógus angol tanár egyetem 

12 pedagógus ének-napközis tanár főiskola 

13 pedagógus rajz tanár főiskola 

14 pedagógus tanító főiskola 

15 pedagógus testnevelés tanár egyetem 

16 pedagógus pszichológus egyetem 

17 pedagógus tanító főiskola 

18 pedagógus történelem tanár egyetem 

19 pedagógus magyar-történelem tanár egyetem 

20 pedagógus tanító főiskola 

21 pedagógus testnevelés tanár érettségi 
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22 pedagógus tanító egyetem 

23 pedagógus testnevelés tanár főiskola 

24 pedagógus matematika tanár főiskola 

25 pedagógus fizika-informatika tanár főiskola 

26 pedagógus rajz-napközis tanár egyetem 

27 pedagógus magyar tanár főiskola 

28 pedagógus napközis tanár főiskola 

29 pedagógus tanító főiskola 

30 pedagógus biológia-földrajz tanár főiskola 

31 pedagógus tanító főiskola 

32 pedagógus magyar- könyvtáros tanár főiskola 

33 pedagógus tanító főiskola 

34 pedagógus tanító főiskola 

35 pedagógus tanító főiskola 

36 pedagógus matematika tanár főiskola 

 

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők 

iskolai végzettsége és szakképzettsége 
 

01 NOKS pedagógiai asszisztens érettségi 

02 NOKS rendszergazda főiskola 

01 NOKS iskolatitkár főiskola 

02 NOKS napközis tanár érettségi 

01 NOKS testnevelés tanár érettségi 

01 NOKS iskolatitkár érettségi 

01 NOKS pedagógiai asszisztens érettségi 

 

Utolsó frissítés dátuma: 2021. 10. 28. 


