
034858 

Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Áltános Iskola 

1036 Budapest, Tímár utca 10-16. 

 

 

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 

végrehajtásáról 

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 
 

I.  
1. Intézmény adatai 

 

OM azonosító szám: 034858  

Intézmény neve: Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda  

Székhely címe: 1036 Budapest III. kerület, Tímár utca 10-16. 

Telephely címe:   

Intézményvezető neve: Lux Ambrus 

Telefonszáma:  20/423-8334 

E-mail címe:  igazgato@peterpaliskola.hu 

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2021. 12. 06.  

 

Ellátott feladatok: óvodai nevelés,  

általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat),  

általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)  

  

2. Fenntartó adatai 
 

Fenntartó azonosító: 39012020 

Fenntartó:  Szalézi Intézmény Fenntartó 

Fenntartó típusa: egyházi jogi személy 

Székhely:  1032 Budapest III. kerület, Bécsi út 173. 



Ideiglenes telephely:  1074 Budapest, (Külső) Váci út 73. 

Képviselő neve:  Koblencz Attila 

Telefonszáma:  20/958-6731 

E-mail címe:  koblencz.attila@szaleziiskolak.hu 

 

3. Az Intézmény működő feladatellátási helyei: 
 

002: Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda  

(1036 Budapest III. kerület, Tímár utca 10-16.) 

003: Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda 

(1034 Budapest, Tímár utca 13/b)  

 

Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda Tagóvodájának közzétételi listája 

külön dokumentumban szerepel 

  



II.   

 
1. Tantermek és csoportlétszámok 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 13 általános iskolai 

osztály. 

     

Tantermek: 

Osztály Terem száma Terem mérete 
Tényleges 

osztálylétszám 
Számított 

osztálylétszám 

     

2. Emelet: 

1. a osztály 24  41m2 19 27 

1.b osztály 25   41m2 18 27 

2. a osztály 37   41m2 21 27 

2. b osztály 33   41m2 23 27 

3.a osztály 34   41m2 21 27 

3. b osztály 36   41m2 20 27 

4.a osztály 35   41m2 23 27 

4. b osztály 31   41m2 23 27 

          

1. emelet  

5. osztály 20  41m2  27 27 

6.a osztály 11  41m2  17 27 

6. b osztály 19  41m2  18 27 

7. osztály 23  41m2  26 27 

8. osztály 18  41m2  17 27 

     
Földszint  

     

Német nyelvi terem 2  30 m2   12 18 

          

     

  Összesen 273   

     

Szaktantermek: 

     

Neve Terem száma Terem mérete   Megjegyzés 

Számítástechnikai 
terem 29     16 

Angol nyelvi terem 21     20 

Német nyelvi terem 2   12  18 

Természettudományi- 
művészeti, biológia-
fizika szaktanterem 27     27 

Egyéni fejlesztő 
szoba 32       

Szertár 26     0 

Könyvtár 12     27 



 

 

2. Az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskolában nincs tandíj, adományt 

meghatározott célra szívesen fogadunk. 

Tanulóink étkezési lehetősége és díjai: 

Tanulóink szülei napi háromszori étkezést kérhetnek, amelyek 100%-os térítési díja a következő: 

o étkezési térítési díj 
o reggeli     125 Ft,  
o ebéd     510 Ft,  
o uzsonna     120 Ft  
o Összes étkező:    260 fő 
o térítésmentesen étkező:  1 fő 
o 50°-os térítéssel étkező:  144 fő 

 

A tanulónkénti étkezési díjak megállapításakor iskolánkban – hasonlóan más intézményekhez – 

érvényesítjük a jogszabályban előírt kedvezményeket: normatív, - illetve rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény alapján megítélt támogatás. 

Az étkezési díjak befizetése átutalással, (az éves munkatervben megadott napokon) a gyermek 

hiányzása esetén az étkezés lemondása a következő naptól pedig sms-ben a 06 20 265 5901-es 

telefonszámon vagy e-mailen az ebedlemondas@peterpaliskola.hu címen történik. 

 

3. Az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola a fenntartó nevelési-oktatási 

intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai, és ideje.  

A Fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat 

tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejére vonatkozó adatok: 

A Fenntartó az intézmény/iskola értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett.  

 

4. Az iskola nyitvatartási rendje: 

 
Az iskola diákjaink részére 7-17 óráig van nyitva. 

o Az iskola épülete tanítási időben hétfőtől péntekig 6:00 órától 19:00 óráig tart nyitva. 
o A tanulók felügyeletét az iskola a 7:00 – 17:00 óráig biztosítja. 
o A tanulók iskolában tartózkodására vonatkozó szabályokat a házirend rögzíti. 

 

5. Az iskola felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatója 

Az aktuális tanévet megelőzően szeptember végén tartunk először tájékoztatót óvodánk 

nagycsoportos szülőinek iskolánkról. Februárban már minden érdeklődő családot meghívjuk szülői 

értekezletre, amelyen iskolánk küldetését, hagyományait, adottságait és eddigi eredményeit 
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ismertetjük. Ezekről az időpontokról a honlapunkon, illetve az óvodánk faliújságján adunk 

tájékoztatást.  

Ismerkedő foglalkozásokat tartunk óvodásoknak: 2022. február 5. 12., 19., 26.  a munkatervben 

meghatározott időpontokban, 

Iskolánk egyházi köznevelési intézmény, nincs beiskolázási kötelezettségű körzethatára. A szülő 

Jelentkezési lap kitöltésével jelezheti felvételi szándékát gyermeke számára, amelyet megtalálhat az 

iskola portáján, vagy letölthet a honlapunkról. A szülőkkel folytatott, 2011. évi CXC törvény 31. § (2) 

a) pont tartalma szerinti felvételi beszélgetés előzi meg az igazgató döntését. 

 

6. A beiratkozásra vonatkozó eljárás és a felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:  

Minden év tavaszán a Fenntartóval történt egyeztetés alapján kerül meghatározásra a következő 

tanévben engedélyezett osztályok, csoportok, és a pedagógus státuszhelyek száma. Ugyancsak a 

Fenntartó jelöli ki minden évben a beiratkozás időpontját a Kormányhivatal által meghatározott 

időintervallum alapján, amelyről a jelentkezett családokat időben értesítjük. 

Iskolánknak nincsen beiskolázási körzete, a szabad iskolaválasztás elve alapján bárki jelentkezését 

fogadjuk. 

 

Az iskolai felvételről a februári iskola előkészítő foglalkozások után, a családokkal való személyes 

találkozások alapján dönt az igazgató. 

Az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda óvoda tagintézményéből érkező 

gyermekek elsőbbséget élveznek. 

Iskolánkba szívesen fogadjuk nem csak a katolikus, hanem a hitüket őrző és gyakorló keresztyén 

családok gyermekeit is. 

A felvételi laphoz kérünk plébánosi/lelkészi ajánlást csatolni. 

 

Az átvétel – a felvételhez hasonlóan – jelentkezés alapján történik.  

Átvételre vonatkozó kérelem esetén megvizsgáljuk a jelentkező iskolájának helyi tantervét, majd 

ennek alapján egyes tantárgyakból különbözeti vizsga letételét írhatjuk elő. Az év közben jelentkező 

egy próbanapot tölt leendő osztályában. 

A különbözeti vizsgákra vonatkozó szabályok általánosságban az osztályozóvizsgákra vonatkozó 

szabályokkal egyeznek meg. Az átvételi kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról – a kérelmező 

korábbi tanulmányi előmenetele, az esetlegesen előírt különbözeti vizsgák eredményei, valamint a 

kérelmezővel és gondviselőjével folytatott személyes beszélgetés és a próbanapok alapján – az 

iskola igazgatója dönt.  

Tanítási év közben történő átvételkor türelmi időt adunk (egyéni egyeztetés után 2-4 hét) a tanulói 

számonkérésben a hiányok pótlására, és az új környezethez való alkalmazkodásra. Fel,- és átvételkor 

a prioritások sorrendje: hitüket gyakorló katolikus (keresztyén) család gyermeke, óvodánkba járt, 

testvérek iskolánkba járnak, megismerik, elfogadják a keresztény hitigazságokat és az erkölcsi 

tanítást, és támogatják az ebből fakadó iskolai nevelési elveket 



 

 

Tankötelessé váló gyermek iskolai beíratása a 2022/2023-as tanévre  

Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

tankötelessé válik. (Nkt. 45. § (2)) A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.  

 
7. Az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskolában a betöltött munkakörök alapján a 
pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége 
 

 

  

létszám 

Végzettség 

Tantárgy Főiskola egyetem 

Angol nyelv  2   2 

Osztályfőnök 13 9 4 

Német nyelv 2 2   

Informatika 2 1 1 

Földrajz 2 1 1 

Testnevelés 1   1 

Rajz és Műalkotások elemzése 1   1 

Tanító 14 14   

Biológia 2 2   

Hittan 4 4   

Magyar nyelv és irodalom 2 1 1 

Fizika 1 1   

Ének-zene 1   1 

Matematika 2   2 

 

A több tantárgyat tanító pedagógusokat minden tantárgynál beszámítottuk. A tartósan távollévő 

pedagógusok nincsenek feltüntetve. 

 

8. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége, szakképzettsége 

 Létszám Főiskolai végzettség Egyetemi végzettség 

Gazdasági vezető 1  1 

Iskolatitkár 1 1  

Könyvtáros 1  1 

Pedagógiai 
asszisztens 

2 1 folyamatban 

 
 
9. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai: 

- Veni Sancte –tanévnyitó szentmise  

- október 6. az aradi vértanúk ünnepe  

- október 23. az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe  



- november 1., 2. megemlékezés mindenszentek ünnepéről és a halottak napjáról  

- november Krisztus Király ünnepe, iskolanap, szentmise  

- december 6. Szent Miklós ünnepe  

- december adventi gyertyagyújtás 

- lelki nap a tanulóknak 

- a karácsonyi szünet előtti utolsó nap délelőttjén az iskola tanulóinak karácsonyi műsora,  

- lelki nap dolgozóknak  

- január 6. Vízkereszt  

- január 22. a magyar kultúra napja  

- február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja  

- február farsang, busójárás  

- február-március hamvazószerda, bűnbánati liturgia, a nagyböjt kezdete  

- március 15. az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe  

- húsvét előtt a nagyhéten lelkigyakorlatos nap az iskola diákjainak  

- ősszel, tavasszal lelkigyakorlatos nap a tanároknak  

- április 16. a holokauszt áldozatainak emléknapja  

- április 22. a Föld napja, a teremtett világ ünnepe 

- május pünkösd ű 

- június 4. a nemzeti összetartozás napja  

- június Te Deum – tanévzáró  

- egyéb 

 
10. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogszabályok megtartásával: 
 
Intézményvezetői és intézményi tanfelügyelet: elmaradt a COVID-járvány miatt. 
 
 
 
11. 2020-ban az Országos Kompetenciamérés elmaradt. Az előző évi mérések eredményei 
mellékelve. 
 
https:/ www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=034858&th=2 

 
 
12. Az iskolában a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

o 1 fő távozott a 8. évfolyamot másik iskolában kezdte. 
 

 
13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei: 
 

o korrepetálás,  
o tehetséggondozó szakkörök (magyar, rajz, természettudományos)  
o sportkörök: foci, kosár, természetjáró, néptánc, röplabda, Vitalitás tánc, 

gyógytestnevelés, kajak-kenu  



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

o az adott évfolyam adott tantárgya, tananyag ismerete  
 

 
 
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:  

Kötelező házi feladatot alsó tagozaton nem adunk, de gyakorló feladatot kaphatnak a tanulók, melyet 

vagy a délutáni időszakban az iskolában, vagy otthon kell megoldaniuk. A házi feladat mennyiségének 

meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a tanulóknak naponta több órájuk van, és 

minden órán tűznek ki a számukra kötelezően megoldandó feladatot. Csak olyan feladat adható 

kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló képes. (Ha ez a csoport heterogén 

tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak mindig legyen olyan része, amelynek 

elvégzésére/elkészítésére/megtanulására mindenki képes.)  

A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes 

kutatómunka, modellkészítés, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése, forráselemzés, 

hosszabb memoriter) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire 

tekintettel kell megállapítani. Hétvégére és iskolai szünetekre nem adunk kötelező házi feladatot.  

 

Célok  

- újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat;  

- készségszintig gyakorolni a tanultakat;  

- önálló kutatómunkát végezni valamely témában;  

- alkotómunkát végezni valamely témában.  

A fenti célok egyikét sem szolgáló feladatot nem tűzünk ki.  

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti 

vizsgák tervezett ideje:  

 

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA  

Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló, aki:  

- valamely tantárgyból tanulmányi kötelezettségeinek az iskola helyi tantervében foglaltaknál rövidebb 

idő alatt kíván eleget tenni; - a nevelőtestület döntése alapján –mulasztásai miatt –osztályozó vizsgát 

tehet;  

- átvételét kérte más iskolából, és számára az igazgató egyes tantárgyakból különbözeti (osztályozó) 

vizsga letételét írta elő.  

 

PÓTLÓ VIZSGA  

Pótló vizsgát tesz az a tanuló, aki osztályozó vizsgájáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, illetve a megkezdett vizsgáról annak befejezése előtt engedéllyel eltávozik.  



 

JAVÍTÓVIZSGA  

Javítóvizsgát tesz az a tanuló, aki: - aki osztályozó vizsgájáról neki felróható okból elkésik, távol 

marad, illetve a megkezdett vizsgáról annak befejezése előtt engedéllyel eltávozik; - aki a tanév végén 

–legfeljebb három tantárgyból –elégtelen osztályzatot kapott.  

 

A VIZSGÁK SZABÁLYAI  

A javító-és pótló vizsgák időpontját az iskola minden tanévben az augusztus 15-31. közötti 

időszakban, az osztályozó vizsgák időpontjait április hónapban jelöli ki. A javító-, pótló-és 

osztályozóvizsgák követelményei minden évfolyamon megegyeznek az adott tantárgy helyi 

tantervében meghatározott, az adott évfolyamra vonatkozó kimeneti követelményekkel. A vizsgák 

minden esetben írásbeli és szóbeli vizsgarészből állnak. Kivétel ez alól a hittan, melyből csak szóbeli, 

valamint a testnevelés, a művészetek és az informatika, melyekből csak gyakorlati vizsgát 

szervezünk. A vizsgázók értékelését az igazgató által megbízott vizsgabizottság végzi, mely döntéseit 

egyszerű szótöbbséggel hozza. A vizsgázók teljesítményét tantárgyanként és évfolyamonként 

egyetlen osztályzattal kell értékelni. 

 

 


