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A közzétételi listánkat a 229/2012 (VII. 28) törvény alapján készítettük el. 

 

1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 
A Kispesti Vass Lajos Iskolában a közlönyben megjelentek szerint, 2021. április 15-16. a 

beiratkozás napja. Reggel 8 órától este 19 óráig. 

Megtalálható az iskola honlapján, ami elérhető az alábbi linken. 

https://vassl.hu/modulok/w3doktar/doc/Dokumentumtar/Iskolai_dokumentumok/Ha

zirend_2019_teljes.pdf 

2. A beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által 

engedélyezett osztályok, csoportok számát 
A fenntartó által engedélyezett csoportok, osztályok száma nem ismert. 

Minden tanévben a fenntartó adja meg. 

 

3. A köznevelési alapfeladatot ellátó intézményegységenként a 

térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség. 
 

Megtalálható az iskola honlapján az ebédbefizetés menüpontban, ami elérhető az 

alábbi linken. 

https://vassl.hu/?f0=Ebedbefizetes 

 

4. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves 

munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett 

jelentősebb rendezvények, események időpontjait. 
 

A rendezvények, jelentősebb események időrendi felsorolása megtalálható az iskola 

éves munkatervében, ami elérhető az alábbi linken. 

https://vassl.hu/letolt/Doc/Kispesti_Vass_Lajos_Altalanos_Iskola_2020_2021_munkaterv_Rovi

d.pdf 

Nyitva tartási rendünk: 

Az iskola munkanapokon reggel 630 és 18 óra között tart gyermekfelügyeletet.  

A porta reggel 6-tól 20 óráig üzemel. 

https://vassl.hu/modulok/w3doktar/doc/Dokumentumtar/Iskolai_dokumentumok/Hazirend_2019_teljes.pdf
https://vassl.hu/modulok/w3doktar/doc/Dokumentumtar/Iskolai_dokumentumok/Hazirend_2019_teljes.pdf
https://vassl.hu/?f0=Ebedbefizetes
https://vassl.hu/letolt/Doc/Kispesti_Vass_Lajos_Altalanos_Iskola_2020_2021_munkaterv_Rovid.pdf
https://vassl.hu/letolt/Doc/Kispesti_Vass_Lajos_Altalanos_Iskola_2020_2021_munkaterv_Rovid.pdf


 

5. A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a 

pedagógiai programot tartalmazza.  
 

A szervezeti és működési szabályzat megtalálható az iskola honlapján, elérhető az 

alábbi linken. 

https://vassl.hu/letolt/Doc/szmsz.pdf 

A házirend megtalálható az iskola honlapján, elérhető az alábbi linken. 

https://vassl.hu/modulok/w3doktar/doc/Dokumentumtar/Iskolai_dokumentumok/Ha

zirend_2019_teljes.pdf 

 

A Pedagógiai program megtalálható az iskola honlapján, elérhető az alábbi linken. 

https://vassl.hu/letolt/Doc/Kispesti_Vass_Lajos_Altalanos_Iskola_PedProgram_2020_j

ovahagyott.pdf 

 

6. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai 

végzettségét és szakképzettségét. 
 

Megtalálható az iskola honlapján a dokumentumok menüpont alatt. 

https://vassl.hu/modulok/w3doktar/doc/Dokumentumtar/Iskolai_dokumentumok/kulonos_ko

zzeteteli__2020_2021.pdf 

 

7. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát 

segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét. 
 

Megtalálható az iskola honlapján a dokumentumok menüpont alatt. 

https://vassl.hu/modulok/w3doktar/doc/Dokumentumtar/Iskolai_dokumentumok/kulonos_ko

zzeteteli__2020_2021.pdf 
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8. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit. 
 

A mérések és értékelések eredménye megtalálható az iskola honlapján a mérések 

menüpontban, elérhető az alábbi linken. 

 

https://vassl.hu/?f0=MeresekMutatok 

 

9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével 

kapcsolatos adatokat. 
 

A 2019-20-as tanévben nem volt évismétlő tanulónk. 

Kimaradt az oktatásból 1 tanulónk, ebben a tanévben. 

 

10. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének 

lehetőségét. 
 

A házirendben megtalálható részletesen, az iskola honlapján elérhető az alábbi linken. 

https://vassl.hu/modulok/w3doktar/doc/Dokumentumtar/Iskolai_dokumentumok/Ha

zirend_2019_teljes.pdf 

 

11. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait. 
 

A házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait az iskola helyi tanterve tartalmazza ami 

elérhető az alábbi linken. 

https://vassl.hu/letolt/Doc/Kispesti_Vass_Lajos_Altalanos_Iskola_Helyi_tanterv_2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://vassl.hu/?f0=MeresekMutatok
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12.Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét. 
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti minimum követelményei 

megtalálható az iskola honlapján, elérhető az alábbi linken. 

Alsó tagozat: 

https://vassl.hu/modulok/w3doktar/doc/Dokumentumtar/Iskolai_dokumentumok/minimum_

kovetelmenyek_also.pdf 

Felső tagozat: 

https://vassl.hu/modulok/w3doktar/doc/Dokumentumtar/Iskolai_dokumentumok/felsos_mini

mum_osztalyozora.pdf 

 

 

A tanulmányi vizsgák szabályozása megtalálható a házirendben az iskola honlapján, 

elérhető az alábbi linken. 

https://vassl.hu/modulok/w3doktar/doc/Dokumentumtar/Iskolai_dokumentumok/Ha

zirend_2019_teljes.pdf 

 

 

A tanulmányok alatti vizsgák ideje megtalálható az iskola honlapján az éves 

munkatervben, elérhető az alábbi linken. 

https://vassl.hu/letolt/Doc/Kispesti_Vass_Lajos_Altalanos_Iskola_2020_2021_munkaterv_Rovi

d.pdf 

 

 

13. Az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók 

létszámát.  
 

évfolyam osztályok száma 

1.a 28fő 

1.b 29fő 

2.a 26fő 

2.b. 20fő 

2.c 23 fő 

3.a 25 fő 

3.b 22 fő 

https://vassl.hu/modulok/w3doktar/doc/Dokumentumtar/Iskolai_dokumentumok/minimum_kovetelmenyek_also.pdf
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3.c 21 fő 

4.a 29 fő 

4.b 28 fő 

5.a 28 fő 

5.b 29 fő 

6.a 26 fő 

6.b 24 

6.c 18 

7.a 22 

7.b 23 

7.c 26 

8.a 28 

8.b 26 

8.c 25 

 

 

 


