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K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A 

   2017 – 2018. tanév 

Jogszabályi alap: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
 

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 

http://www.radyg.hu/index.php/intezmeny/beiskolazas 

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 

- osztályok száma: 15 

- beiratkozás: 2017 júniusában – a pontos időpontot a felvételi értesítőben kapják meg 

az érintettek 

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá 

tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó 

által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is: 

http://www.radyg.hu/index.php/menza 

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - 

nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, 

az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb 

ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: 

 
 

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

http://www.radyg.hu/images/HaZIREND.pdf 

éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények,események időpontjai: 

http://www.radyg.hu/index.php/eves-program-2017-18 

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával, 

g) Intézményi dokumentumok: 

Szervezeti és működési szabályzat: 

http://www.radyg.hu/images/RADYG_SZMSZ.pdf 

  Házirend: http://www.radyg.hu/images/HaZIREND.pdf 

Pedagógiai program: http://www.radyg.hu/images/pedprog.pdf 
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h) Országos Kompetenciamérések eredményei: 

http://www.radyg.hu/images/Kompetenciam%C3%A9r%C3%A9s_eredm%C3%A9ny 

ei_int%C3%A9zm%C3%A9ny%C3%BCnkben.pdf 

i) Pedagógusok végzettsége a munkakörök alapján 

 
 

Angol nyelv 6 fő, egyetemi 

Biológia 3 fő, egyetemi 

Ének-zene 1 fő, egyetemi 

Fizika 3 fő, egyetemi 

Földrajz 1 fő, egyetemi 

Francia nyelv 1 fő, egyetemi 

Informatika 4 fő, egyetemi 

Kémia 4 fő, egyetemi 

Magyar nyelv és irodalom 5 fő, egyetemi 

Matematika 6 fő, egyetemi 

Német nyelv 4 fő, egyetemi 

Orosz nyelv 2 fő, egyetemi 

Rajz, vizuális kultúra 2 fő, egyetemi 

Tánc és dráma 1 fő, egyetemi 

Testnevelés 3 fő, egyetemi 

Történelem 5 fő, egyetemi 
 

j) A nevelő-oktató munkát segítők létszáma, iskolai végzettsége, szakképzettsége: 
 

Iskolatitkár 1 fő, középiskolai 

Könyvtáros 1 fő, egyetemi 

Gyermekvédelmi felelős 
(részállásban) 

1 fő, egyetemi 

Gazdasági ügyintéző, 
laboráns 

1 fő, középiskolai 

Oktatástechnikus 
(részállásban) 

1 fő, egyetemi 

Rendszergazda 
(részállásban) 

1 fő, középiskolai 

Műszaki segítő, gondnok 1 fő, középiskolai 

Takarító 5 fő, szakmunkás, 
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