
Közzétételi lista 

 

Pedagógusok és a nevelést és oktatást közvetlenül segítők iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

Pedagógusok 

munkakör ped. fokozat végzettség szakvizsga 

fejlesztő 

pedagógus 

Pedagógus II. főiskola gyógypedagógus, 

nyelv- és 

beszédfejlesztő 

pedagógus. 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógus Pedagógus I. főiskola gyógypedagógus  

tanár Pedagógus II. egyetem német, orosz szakos 

középiskolai tanár 

 

tanár Pedagógus II. főiskola történelem, magyar 

szakos ált. isk. tanár 

 

tanár Pedagógus I. egyetem általános iskolai 

német nyelvtanár 

 

tanár Pedagógus I. egyetem biológia, földrajz 

szakos középisk. 

tanár 

 

tanár Pedagógus I. főiskola, 

egyetem 

angol tanár, 

művészettörténet 

szakos bölcsész és 

középisk. tanár 

 

tanár Pedagógus I. egyetem matematika, fizika 

szakos középiskolai 

tanár 

 

tanár Pedagógus I. főiskola német szakos tanár  

tanár Pedagógus I. egyetem okleveles német 

nemzetiségi 

bölcsész és tanár 

 

tanár Pedagógus II. egyetem okleveles 

kémiatanár 

 

tanár - egyetem rekreációszervező és 

egészségfejlesztő 

 

tanár Pedagógus I. főiskola magyar szakos 

tanár, könyvtári 

szakember 

 

tanár Pedagógus I. egyetem magyar és  

történelem szakos 

középisk. tanár 

 

tanórán kívüli 

foglalkozást tartó 

- érettségi   

tanár Pedagógus I. főiskola általános iskolai 

tanító 

 



tanár Pedagógus II. főiskola 

egyetem 

matematika, rajz, 

informatika szakos 

tanár 

 

 

tanár (AMI) Pedagógus II. főiskola Jazz-zongora 

előadóművész, tanár 

 

tanár (AMI) Pedagógus II. főiskola okleveles 

harsonatanár 

 

tanár (AMI) Pedagógus II. főiskola klarinéttanár, 

kamaraművész 

közoktatási 

vezető 

tanár (AMI) Pedagógus II. főiskola ütőhangszertanár, 

kamaraművész 

 

tanár (AMI) Gyakornok egyetem okleveles 

gordonkatanár 

 

tanár (AMI) Pedagógus II. egyetem fuvolatanár, 

kamaraművész 

 

tanár (AMI) Pedagógus II. egyetem fuvolatanár, 

fuvolaművész 

 

tanár (AMI) Gyakornok főiskola gitártanár  

tanár (AMI) Pedagógus II. egyetem hegedűtanár, 

kamaraművész 

 

tanár (AMI) Pedagógus I. egyetem okleveles 

zongoraművész, 

tanár 

 

tanár (AMI) Pedagógus II. főiskola, 

egyetem 

zongoratanár, 

kamaraművész 

okleveles ének-zene 

tanár 

 

tanár, (AMI) Pedagógus II. főiskola ének-zene tanár  

tanár, tanító Pedagógus I. főiskola angol szakos 

nyelvtanár, tanító 

speciális 

képesítéssel 

 

tanító Pedagógus I. főiskola tanító speciális 

képesítéssel 

 

tanító Pedagógus I. egyetem spanyol, olasz 

bölcsész, tanár 

 

tanító Pedagógus II. főiskola tanító speciális 

képesítéssel 

 

tanító Pedagógus I. főiskola gyógypedagógus, 

nemzetiségi tanító, 

tanító speciális 

képesítéssel 

 

tanító Pedagógus I. főiskola tanító német idegen 

nyelvi területen 

 

tanító Mesterpedagógus főiskola tanító speciális  

képesítéssel 

közoktatási 

vezető 

tanító Mesterpedagógus főiskola tanító, olasz szakos 

nyelvtanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 



tanító Pedagógus II. főiskola tanító speciális 

képesítéssel 

közoktatási 

vezető 

tanító Pedagógus I. főiskola általános iskolai 

tanító 

 

tanító Pedagógus I. főiskola történelem, orosz 

szakos ált. isk. tanár 

 

tanító Pedagógus I. főiskola rajz és vizuális 

kommunikáció 

szakos tanár 

 

tanító Pedagógus I. főiskola tanító speciális 

képesítéssel, 

óvópedagógus 

 

tanító Pedagógus II. főiskola tanító speciális 

képesítéssel 

 

tanító Pedagógus I. főiskola általános iskolai 

tanító 

 

tanító Pedagógus I. főiskola földrajz szakos tanár  

tanító Gyakornok egyetem történelemtanár, 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret tanár 

 

tanító Pedagógus II. főiskola tanító speciális 

képesítéssel 

 

tanító, tanár Pedagógus I. főiskola tanító speciális 

képesítéssel 

 

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők 

iskolatitkár - főiskola közgazdász  

ped. asszisztens - érettségi   

ped. asszisztens - érettségi   

ped. asszisztens - érettségi   

pszichopedagógus ped.II egyetem okleveles 

pszichológus 

tanácsadó 

szakpszichológus 

 

Felvételi lehetőségek: 

A fenntartó által a 2020/2021 tanévre engedélyezett osztályok száma: 15. 

Iskolánkba Pilisborosjenő község területén lakó gyerekek iratkozhatnak be. 

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma: 0 

Évfolyamismétlők száma: 0 

 

Az iskola nyitva tartásának rendje: 

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.30-tól este 19.30-ig tart nyitva. 

Felmérés után, igény szerint reggel 7.00 órától ügyeletet tartunk. 



Középiskolai felvételi 

A középfokú iskoláknak 2020. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi 

tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a 

felvételi eljárásról. 

November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek 

központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2020. december 4-

ig jelentkezhetnek a diákok. 

A központi írásbeli felvételit 2021. január 23-án tartják az érintett középiskolák, a pótló 

írásbeli vizsgát pedig január 28-án. A diákok február 8-ig megtudják az eredményüket. 

A középfokú iskolákba 2021. február 19-ig lehet jelentkezni. 

A szóbeli meghallgatásokat február 23. és március 13. között szervezik meg az érintett 

középiskolák. A diákok április 30-ig megtudják, hová kerültek be. 

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, lebonyolításának ütemezése a 

2020/2021. tanévben 

2020. október 20. 

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi 

tájékoztatójukat. 

2020. november 16. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát 

szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi 

vizsgát szervező intézmények jegyzékét. 

2020. december 4. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli 

felvételi vizsgát szervező – intézménybe (Szülő feladata) 

2021. január 23., 10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. 

2021. január 28., 14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban 

2021. február 8. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott 

módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 



2021. február 19. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a 

tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba 

történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a 

gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.) 

2021. február 23. – március 12. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében 

2021. március 16. 

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 

jegyzékét. 

2021. március 22–23. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

2021. március 24. 

A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak. 

2021. április 9. 

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját 

2021. április 23. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése 

alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 

2021. április 30. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról 

szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2021. május 10–21. 

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető 

létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

2021. május 10. – augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

  



2021. május 21. 

A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt 

a felvételi kérelmekről. 

2021. június 1. 

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. 

2021. június 22–24. 

Beiratkozás a középfokú iskolákba. 


