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Különös közzétételi lista  

2021-2022.  

  

  

Az intézmény alapdokumentumai  

  

Az iskola alapdokumentumai az iskola honlapján (http://mindszenty-bors.sulinet.hu/) 

találhatók meg.   

  

Pedagógiai program 2020.  http://mindszenty-bors.sulinet.hu/dokumentumok/  
  

Házirend – iskolai intézményegység 2021.  

http://mindszenty-bors.sulinet.hu/dokumentumok/  

  

Házirend – óvodai intézményegység 2021. http://mindszenty-
bors.sulinet.hu/ovoda/dokumentumok/  

  

Szervezeti és működési szabályzat 2020.   http://mindszenty-bors.sulinet.hu/dokumentumok/  
  

Felvételi  

  

Az óvodai és az iskolai felvétel rendjéről az intézményegységek Házirendjében olvashatnak.  

  

http://mindszenty-bors.sulinet.hu/dokumentumok/ 
http://mindszenty-bors.sulinet.hu/ovoda/dokumentumok/  

  

Tanulmányi eredmények  

  

Az iskola érettségi és kompetenciamérési eredményeit, valamint a tanulmányi eredményeket 

az iskola honlapján találják meg.  

http://mindszenty-bors.sulinet.hu/dokumentumok/orszagos-meres-eredmenyei/  

  

  

Az iskola tanárai és a pedagógiai munkát segítők végzettsége   

  

  

A 2021-22-es tanévben az alábbi képesítéssel rendelkező pedagógusok és a pedagógiai munkát 

segítő alkalmazottak dolgoznak:  
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Óvodai intézményegység-Budaörs: 

  

Sorszám  Beosztás  Végzettség  

1.   óvodapedagógus főiskola 

2.   óvodapedagógus, tanító, logopédus-
gyógypedagógus, közoktatás vezető 

főiskola, egyetem, pedagógus 
szakvizsga 

3.   óvodapedagógus főiskola 

4.   óvodapedagógus főiskola 

5.   óvodapedagógus főiskola, pedagógus 
szakvizsga 

6.   óvodapedagógus-tanító, konduktor főiskola, pedagógus 
szakvizsga 

7.   óvodapedagógus főiskola, pedagógus 
szakvizsga 

8.   óvodapedagógus főiskola 

9.   óvodapedagógus főiskola 

10.   óvodapedagógus főiskola, pedagógus 
szakvizsga 

11.   óvodapedagógus főiskola 

12.   logpédus-gyógypedagógus egyetem, mentorpedagógus 

13.   óvodapedagógus főiskola 

14.   óvodapedagógus-pszichológus főiskola, BA egyetem 

15.   óvodapedagógus főiskola. pedagógus 
szakvizsga 

16.   óvodapedagógus főiskola, pedagógus 
szakvizsga 

17.   pedagógiai asszisztens érettségi, OKJ 

18.   pedagógiai asszisztens üzemmérnök, főiskola-
pedagógia szak, OKJ 

19.   dajka érettségi, OKJ 

20.   dajka középfokú iskola, OKJ 

21.   dajka érettségi, OKJ 

22.   dajka érettségi, OKJ 

23.   dajka felsőfokú szakképzés, OKJ 

24.   dajka alapfokú iskola, OKJ 
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Óvodai intézményegység-Martonvásár: 

 

 

Sorszám  Beosztás  Végzettség  

1.   óvodapedagógus főiskola 

2.   óvodapedagógus főiskola, pedagógus 

szakvizsga 

3.   óvodapedagógus főiskola 

4.   óvodapedagógus főiskola, pedagógus 

szakvizsga 

5.   irodai adminisztrátor érettségi, ügyintéző titkár 

6.   dajka dajkaképző 

7.   dajka dajkaképző, főiskola 

8.   konyhai alkalmazott és takarító érettségi,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolai intézményegység:  

  

Sorszám  Beosztás/szak  Végzettség  Tanított tantárgy  

1.   tanító főiskola, pedagógus 

szakvizsga 
tanító 

2.   tanár főiskola hittan 

3.   tanító főiskola Napközi, úszás 

4.   tanító főiskola, pedagógus 

szakvizsga 
tanító 

5.   tanár egyetem, pedagógus 

szakvizsga 
német 

6.   tanító főiskola dráma, napközi 

7.   tanár egyetem Hittan, napközi 

8. tanár egyetem Rajz, technika-életvitel, 

tanulószoba 
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9. Pedagógiai asszisztens középfok napközi 

10.   Nemzetiségi óvónő, tanító főiskola német 

11.   tanár főiskola Informatika, matematika 

12.   fejlesztőpedagógus Főiskola, pedagógus 

szakvizsga 
 

13.   tanár főiskola német 

14.   Nemzetiségi óvónő, tanító főiskola Tanító, német 

15.   tanár főiskola ének 

16.   tanár Főiskola, pedagógus 

szakvizsga 
Földrajz, nép-és 

honismeret, 

természetismeret, 

tanulószoba 

17.   tanár főiskola Testnevelés, 

gyógytestnevelés 

18.   Nemzetiségi tanító főiskola Tanító, német, napközi 

19.   tanár egyetem német 

20.   tanító főiskola tanító 

21.   tanító főiskola napközi 

22.   tanár Főiskola, pedagógus 

szakvizsga 
német 

23.   tanár egyetem német 

24.   tanár főiskola Fizika, matematika 

25.   tanító Főiskola, pedagógus 

szakvizsga 
Tanító, tanulószoba 

26.   tanító főiskola napközi 

27.   tanár egyetem Biológia, 

természetismeret 

28.   tanár Egyetem, pedagógus 

szakvizsga 
Kémia, matematika 

29.   tanító főiskola Tanító, napközi 

30. tanár főiskola Magyar, történelem 

31.   tanár egyetem történelem 

32.   tanító főiskola Tanító, napközi 

33.   tanár Főiskola, pedagógus 

szakvizsga 

magyar 

34.   tanár főiskola Testnevelés, napközi 
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Budaörs, 2021. szeptember 01. 

  

Pintér Anasztázia      

igazgató  


