
 

 

Tájékoztató rendszer 
Különös közzétételi lista 

Bábolnai Általános Iskola 2019-20 
 
1. Felvételi lehetőség  
 
Elsős osztályos beiskolázás  
Az elsős beiskolázás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. és 51. §-a 
alapján történik. Iskolánkba azokat az iskolaérettséget bizonyító óvodai nyilatkozatokkal 
rendelkező tanulókat vesszük fel, akiknek szülei iskolánkat választották.  
A beiratkozás előtt a tanév során nyílt napon és iskolahívogató rendezvényeken ismerhetik meg 
a leendő szülők tanítóink munkáját.  
A kormányhivatal minden év február utolsó napjáig tájékoztatja az iskolákat a kijelölt körzetről. 
Az OH és a fenntartó meghatározzák intézményünk körzethatárait, a körzetből iskolánkba 
felvehető tanulók létszámát. Ezeknek a tanulóknak az iskola helyet biztosít.  
A felvételről és az osztályba sorolásról az iskola intézményvezetője dönt az alábbi 
szempontok figyelembe: az osztályok létszáma, fiú – lány aránya; - az osztályok irányultsága; 
- a tanult idegen nyelv; - az osztályba járó hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, 
valamint sajátos nevelési igényű tanulók száma. 
 
Az iskola felvételi kötelezettségével kapcsolatos egyéb szabályok  

Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 
kérelmeket is teljesíteni tud, először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét kell 
teljesíteni a jogszabályban foglalt arányok figyelembevételével. A további felvételi 
lehetőségről szóló tájékoztatót 15 nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására 
rendelkezésre álló időszak első napja előtt az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. 
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek 
a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén található. 
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek 
elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén található.  
Amennyiben az iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány 
miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra 
a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolást az intézményvezető által 
kijelölt három főből álló bizottság végzi a sorsoláson résztvevők jelenlétében. A sorsolásról, 
annak eredményéről jegyzőkönyvet kell vezetni.  
 
Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 
 
Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai:  
A tanuló joga, hogy kérje átvételét másik nevelés-oktatási intézménybe (Nkt.50.-53§). 
Az átvételről az intézmény vezetője dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. 
Ha az iskola a felvételi kötelezettségén túl további kérelmeket is tud teljesíteni, előnyben kell 
részesíteni a hátrányos helyzetű gyermekeket. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül 
előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az 
iskola feladatellátási helyén található. 
Megszűnik a tanulói jogviszony, ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján. Az 
általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján. 



 

 

Az iskola intézmény vezetője az átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító 
döntést hoz. A döntést írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel, továbbá 
átvétel esetén a döntésről értesíti az előző iskola intézményvezetőjét. 
Átvétel további szabályai: 
• szükség esetén különbözeti vizsga letétele 
• egyéni segítségnyújtás 
• türelmi idő biztosítása 
• évfolyamismétlés. 

2. A fenntartó által engedélyezett osztályok száma 
Intézményünkben évfolyamonként 2 osztály működtetésére van lehetőség. 
(Banai feladatellátási helyünkön 1.-2. évfolyamon és 3.-4. évfolyamon összevont 

tanulócsoportok indítására van fenntartói engedélyünk a 2019/2020-as tanévre.) 

3. Térítési díjakkal kapcsolatos szabályozás 
Az oktatással összefüggő térítési díjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről 
tanévenként – a fenntartóval való egyeztetést követően – az iskola intézményvezetője dönt. A 
döntés előtt az intézményvezető kikéri a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét. 
Az erről szóló tájékoztatást a tanév megkezdésekor az iskola a honlapján is közzéteszi. 
Az étkezési térítési díjak megfizetésének egyes szabályai 
Iskolai étkeztetés 
 

1. Bábolna Város Önkormányzatánál, mint üzemeltetőnél, érvényben lévő rendelkezése 
alapján történik. 

a. A szülő/gondviselő kérheti gyermeke étkezését. 
Nyilatkozik az egy háztartásban élő kiskorú gyermekek számáról, a tartósan 
beteg vagy fogyatékos gyermekről, kedvezményre jogosultságról, amelyet 
hivatalos iratokkal igazolnia kell. 

b. Az étkezéssel összefüggő kedvezmények köre törvényileg szabályozott. 
2. Befizetés, visszafizetés, lemondás:  

a. Befizetés: mindig előre történik, tehát tárgyhónapban a következő havi étkezést 
kell kifizetni. 

b. Túlfizetéskor a következő hónapban jóváírás történik. 
c. A tanuló jogviszonya megszűnésekor a túlfizetést a szülő készpénzben az étkező 

gazdasági irodájában átveheti, fizetési elmaradás esetén a szülő köteles a 
hátralékot befizetni, rendezni. 

d. Lemondás: a lemondásra megjelölt nap előtti napon reggel 9 óráig, írásban vagy 
telefonon történhet az élelmezésvezetőnél (önkormányzat). 

e.   Az étkezési hátralékfizetést a szülő/dolgozó köteles rendezni. 
3. Fizetési elmaradás esetén a szülő/gondviselő/dolgozó felszólítás kap Bábolna Város 

Önkormányzatától a hátralékfizetésről. 
4. Az a szülő/dolgozó, akinél fizetési elmaradás van, a hátralékfizetés rendezéséig nem 

veheti igénybe az étkeztetési szolgáltatást. 
 
Tankönyvtámogatás  
 

1. Az ingyenes tankönyvellátás a törvényi előírások szerint 1-8. évfolyamon bevezetésre 
került. 



 

 

2. 3-8. évfolyamon a kiadott, felvett könyvtári / tartós tankönyvek visszaszolgáltatása 
kötelező. A megrongált, elvesztett könyvekért fizetési kötelezettséggel tartozik a szülő. 

3. A szülők tájékoztatása a tankönyvekről, taneszközökről (intézményi honlapon és a 
titkárságon) a megelőző tanév során és a tanév végén történik.  

A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 

1. A tanulók részére biztosított szociális támogatás módjai: kirándulás támogatása. 
(„Iskolánkért” Közhasznú Alapítványon keresztül).  

2. Kezdeményezése az intézményvezető által az önkormányzatnál történik, illetve a 
Gyermekjóléti Szolgálathoz nyújtott információk, kérések alapján a döntést a Polgármesteri 
Hivatal hozza meg. Az iskolának - a szülők kérésére - csak javaslattevő joga van. 
 
4. Intézmény nyitvatartási rendje (Bábolna és Banai feladatellátási helyre is érvényes.) 
Az iskola nyitvatartási ideje: 6.30-16.30  
Az iskola épületében szorgalmi időben pedagógus hétfőtől péntekig 7:30 órától 16.30 óráig 
tartózkodik.  
Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 6:30 órától a tanítás végéig, 
illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. 
 
 
5. A tanév jelentősebb rendezvényei, eseményei  
 

HÓNAP PROGRAM / FELADAT 
Augusztus 
 

 

22. Nevelőtestületi alakuló értekezlet 
27. Munkaközösségek alakuló ülése. 
28.-29. Javító vizsga 
30. Tájékoztató szülői értekezlet a 4.a osztályban. /Ismerkedés a 

szülőkkel, taneszközök beszedése/ 
 Levelezős versenyek fordulóinak figyelemmel kísérése 
Szeptember 
 

 

2. Tanévnyitó ünnepség (8.00) 
2. Első tanítási nap 

  - házirend ismertetése 
 - tanulók munka-, tűz- és balesetvédelemi oktatása 
  - napközis csoportok kialakítása 
 - tankönyvosztás 

4. Gyümölcsprogram elindítása 
4.-5. Szülői értekezletek -alsó tagozat 
10. Tanévnyitó értekezlet-15.00 
09-11. Szülői értekezletek a felső tagozaton-17.00 
11. Arany János Tehetséggondozó Program 

Arany János Kollégiumi Program 
Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program-pályázatok 
ismertetése, megismerése 

15-ig Szakkörök meghirdetése, beindítása 
24.  
 

SZM alakuló értekezlete-16.00 

27. Őszköszöntő 
(esőnap október 04. péntek) 

27. EFOP-3.9.2-16 -Természetbarát csoport őszi túrája 



 

 

 Tisztasági és faliújság verseny beindítása (az igényes 
környezetért) 

 Színház szervezése  
 Bozsik Egyesületi program U-11, U-13  
 Bozsik Egyesületi program U-7, U-9 Bábolna 
28. Magyar Diáksport Napja  
10. 17. 24. 
október 2.  

Úszás 3.-4. évfolyam 

4. Szülői értekezlet-Bana 1.-2. osztály 
5. Szülői értekezlet-Bana 3.-4. osztály 
19. Munkaközösségi értekezlet: őszi programok előkészítése                               
 Mihály napi vásár az óvodában  
 Papírgyűjtés  
Október  
( 4.) Őszköszöntő-esőnapja 

6. hétfő 
Ünnepi megemlékezés -13 Aradi vértanú emléknapja. 4.-5. óra 

 Bemutató óra a felső tagozaton 
 

8,15,22 (nov.5) Úszás-3. évfolyam 
11.  Nevelési értekezlet 

Tanítás nélküli nap 
14. Fogadó óra.   15.00-17.00 
15. Intézményvezetői tanfelügyelet 
17. Őszi teadélután a felsősöknek 
17. Halloween-i felvonulás megszervezése, lebonyolítása 
18. Papírgyűjtés 12.00-17.00 
18. Mini B –B futóverseny 
20. Nyolcadik évfolyamos tanulók tájékoztatása a felvételi eljárás 

rendjéről. 
22. Nyílt nap- Bemutató az 1. osztályban 
23. Október 23.-Nemzeti ünnep. Városi ünnepség 
27. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
28. Őszi szünet kezdete 
 Faliújság téma: „Aradi vértanúk”, értékelés 
 Népzene világnapja 
1. Úszás 3.-4. évfolyam 
6. Október 6.-i megemlékezés helyben. 
14. Fogadóóra- 15.00-17.00 
23. Október 23-i községi ünnepély 
November  
1. Őszi szünet vége 
4. Őszi szünet utáni első tanítási nap 
12, 19, 26, dec.3 Úszás-4. évfolyam 
11.-15. Egészségnevelési hét 
14. Egészségnap- témanap szervezése a felsőben 

Egészségnap, sportfoglalkozások, házi versenyek 
 Egészségnevelési hónap – felsős osztályfőnöki órákon téma az 

egészségmegőrzés 
 Bemutató óra az 5. a osztályban az alsós munkaközösség 

számára 
12. Nyílt órák: felső tagozat-5.a osztály 

 
8. Pályaorientációs nap szervezése 

Tanítás nélküli munkanap 
6.-7. Nyílt napok /1.o.,2.o./ 
 Nyílt napok /3.o.,4.o./ 
21. Intézményi tanfelügyelet 



 

 

29. Sulibörze- szervezése a pályaválasztás segítése céljából 7-8. 
évfolyamosok számára 

 Tatai Vadlúd Sokadalom 
29. Advent Adventi gyertyagyújtás /1./ 

 
 Faliújság téma: „Élj egészségesen!” 
Banai 
feladatellátási 
hely: 

 

6.-7. Nyílt órák 
 Látogatás a győri Ugri Parkba 

 Egészségnevelési nap   
29. Ádventi gyertyagyújtás   
December 
 

 

2. Pályaválasztási szülői értekezlet 
Jelentkezési lapok kitöltése az írásbeli felvételi vizsgára 

10.17 jan.7.14. Úszás-5. évfolyam 
6. Mikulás ünnepség- Ajándékkészítés a kicsiknek 

Testvérosztályok megajándékozása 
6. Mikulás- buli, délután-osztályonként 
5.-6. Mikulás Foci Kupa fiúk - Ács, Nagyigmánd, Császár iskolái  

4. szombat 
Ádventi gyertyagyújtás 2  
Munkanap (dec.24-keddet dolgozzuk le) 

7. Nyolcadik évfolyamos tanulók jelentkezése a központi írásbeli 
felvételi vizsgára 

7. Adventi gyertyagyújtás /2./ 
11-ig Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok 

benyújtása. 
13. Lucázás 
13.  Adventi gyertyagyújtás 3. 
14. szombat  Nevelési értekezlet 

Tanítás nélküli munkanap  
16. Karácsonyi ötlettár- Karácsonyi kiállítás 

Szülői munkaközösség tárgyainak értékesítése a városi 
karácsonyon 

16. Karácsonyi játszóház 
16.-19. Ádventi cserebere – árusítás a diákok között 
20. Adventi gyertyagyújtás 4. 
 Városi Karácsony 
20. „Iskolai Karácsony” Közös rendezvény: irodalmi, zenei, nyelvi 

műsor  
 

  
 Karácsony várás- „Szent karácsony beköszöntött, pompázatos 

ruhát öltött…”faliújság készítése- értékelése 
 Karácsonyi Rohanás Futóverseny, Győr  
20. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 
23. Téli szünet kezdete 
Banai telephely:  
2.   Adventi gyertyagyújtás   
6. Mikulás 
13. Luca nap- ovisok fogadása   
14. Karácsonyi játszóház helyben   
14. Karácsonyi műsor a nyugdíjas otthonban 
20. Adventi gyertyagyújtás   
22. Községi karácsonyi műsor 
Január  



 

 

 
 Téli szünet vége 
6. Téli szünet utáni első tanítási nap 
8. NETFITT mérések: január 8. - április 24. 
18. Az általános felvételi eljárás kezdete. 
18.  
(szombat 10.00) 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban, a kilencedik évfolyamra és az Arany János 
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára. 

21.28.febr.4.11. Úszás 6. évfolyam 
21. Nevelési értekezlet-Félévi osztályozó értekezlet alsó tagozat 

(Bana részvételével.) 
23. 14.00 Pótló felvételi vizsga 
24. Szorgalmi időszak első félévének vége 
31-ig Félévi értesítők kiosztása gondviselőnek, eddig az időpontig.  

Félévi statisztika elkészítése. 
 Nyolcadik évfolyamosok központi felvételi lapjainak kitöltése.. 
 Sakkverseny 
 Együtt szaval a nemzet – a magyar kultúra napja 
 Téli játékok (hó esetén) 
 Fehér Miklós Emléktorna, Győr Szabadhegyi Iskola 1. 

korcsoportos tanulók  
Banai 
feladatellátási 
hely: 
  
 Félévzáró munkaközösségi értekezlet 
 Farsang előkészítése 
Február  
1-ig Tanulók és szüleik értesítése az I. félévben elért eredményekről 
3.-7. Szülői értekezletek-alsó tagozat 
10.-14. Szülői értekezletek- felső tagozat  
 Farsangi faliújság – értékelése 
6. Farsang bál az alsó tagozat 
7. Félévi tantestületi értekezlet 

Tanítás nélküli munkanap 
10. „Színes hét”-ráhangolódás a farsangra 
13. Farsangi bál szervezése – zene, tombola, beöltözés, tánc és 

humoros műsorok 
19-ig Nyolcadik évfolyamosok központi felvételi lapjainak kitöltése, 

továbbítása. Jelentkezés a középfokú oktatási 
intézményekbe. 

22. Szülők- Nevelők Bálja 
25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 

25.)- osztályszintű megemlékezés 
 Iskolánk 150 éves 

Kiállítás szervezése  
 Foci Farsang Komárom, Petőfi Iskola 1.-4. Korcsoport  
 Bozsik Intézményi Program  
 Diákolimpia Játékos Sportverseny selejtező  
3.-6. Szülői értekezlet 
6. Farsangi bál-Bábolna 
27. Iskolába hívogató- Sportdélután az ovisokkal 
Március  
4. Hívogató 1. (Etika- hit és erkölcstan tájékoztató)  

 
10. Beiskolázási szülői értekezlet az óvodákban (Bábolna, Bana) 
13. Nemzeti ünnepünk március 15. 

Emlékműsor – iskolai szintű rendezvény 



 

 

15. vasárnap Városi ünnepség 
19.-20. Nyolcadik évfolyamos módosító tanulói adatlapok kitöltése, 

postázása 
22. Víz Világnapja 
22. A Víz világnapja alkalmából irodalmi és rajzpályázat és kiállítás az 

iskolában 
23.-27. Digitális Témahét 
Óvoda Óvodai bemutató foglalkozások megtekintése 
18. Hívogató 2. (Etika- hit és erkölcstan tájékoztató) 
 Tavaszváró Focitorna Iskolák között 2010-2009-2008-2007-2006-

2005 korosztály  
Banai 
feladatellátási 
hely:  
12. Gergely járás – iskolások „toborzása” az óvodában 
13. Munkaközösségi értekezlet: Tavaszi programok 
13. Március 15-i ünnepély- helyben 
15. Községi március 15-i ünnepély 
18. Bemutató óra az ovisoknak 
22. Víz világnapja 
25. Húsvéti játszóház az ovisokkal 
31. Tavaszi versenyek- Bábolna 
Április  
 150 éves az iskolánk – programsorozat szervezése 
6. Fogadó óra 15.00-17.00 
8. Hívogató 
8. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
11. Költészet napja 
 Első osztályos tanulók beiratkozása 
9.-14. Tavaszi szünet 
15. Szünet utáni első tanítási nap  
16. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) 

osztályszintű megemlékezés 
16  Tavaszi papírgyűjtés 
17. Nevelési értekezlet 

Tanítás nélküli munkanap 
20.-24. Fenntarthatósági Témahét 
22. Föld napja- április 22. Témanap 

Szakmai nap a környezeti nevelés fontosságáról 
 Természetbarát csoport tavaszi túrája 
25. Környezetvédelmi faliújság  
30. A felvételi eredményéről április 30-ig tájékoztatják a középiskolák 

a jelentkezőket. 
 Rózsavölgyi István Emlékverseny Futóverseny, Tata  
Banai 
feladatellátási 
hely:   
6. Nyílt óra a leendő elsősök szüleinek 
6. Fogadóóra 
7. Húsvéti műsor a nyugdíjas otthonban 
16. Versmondó verseny helyben 
 Papírgyűjtés helyben 
 Kirándulás a győri Ugri Parkba (szülők fizetik) 
Május  
1. Munka Ünnepe 
 150 éves az iskolánk – programsorozat szervezése 
15. Emléktábla avató ünnepség ;Gála műsor 
 Anyák napja-május 5. 



 

 

Anyák napi ünnepségek 
 Alsó tagozat- Tavaszi versenysorozat / olvasás/ 
 Bemutató tanítás a 4. osztályban 
 Sportverseny 
20. Idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon 
27. Országos kompetenciamérés matematikából és szövegértésből 
május 25-28 
és június 3.-7. 

Osztálykirándulások szervezése (alsó) (felső), lebonyolítása 

29 Gyermeknap -Tanítás nélküli munkanap-DÖK  
29. Netfit rendszerbe adatok feltöltése 
Banai 
feladatellátási 
hely:  
8. Anyák napi műsorok 
29. Gyereknap- Bábolna 
Június  
1. Pünkösd hétfő 
4. Nemzeti Összetartozás Napja – megemlékezés osztályfőnöki 

órákon 
4. Óvodás gyerekek látogatása az iskolában 
9. Osztályozó értekezlet-felső tagozat 
10. Sport délelőtt -nap szervezése  
11. Ballagási főpróba 8.00 
11. Vidámballagás, szerenád 10.00 (Ea) 
15. Utolsó tanítási nap 
12. Ballagás 12.00 péntek 
17. Tanévzáró ünnepély (péntek) 8.00 
15.-27. EFOP 

Nyári táborok szervezése-sport2, kézműves2. helytörténeti, 
bentlakásos 

 Bozsik Intézményi Program Tanévzáró  
Banai 
feladatellátási 
hely: 

 

2.-5. Osztálykirándulás 
 

5. Alapdokumentumaink – pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, 
házirend – honlapunkon külön menüpontban olvashatók. 

6. A pedagógusok, a NOKS és technikai dolgozók iskolai végzettsége és szakképzettsége 
a betöltött munkakör alapján (hozzárendelve a tantárgyfelosztáshoz a 
pedagógusoknál) 

 
 Végzettség Végzettség 

szintje 
Pedagógus 
munkakör 

Tanított tantárgy 

1. tanár, angol nyelv, 
magyar nyelv és 
irodalom 

főiskola tanár angol, osztályfőnöki 

2. tanár, 
természetismeret, 
földrajz, informatika 
közoktatásvezetői 
szakvizsga 

egyetem tanár földrajz, informatika,  



 

 

3. tanító, fejlesztési 
szakiránnyal 

főiskola tanító tanító-munkaközösség vezető, 
osztályfőnök, matematika, 
magyar, etika 
technika, napközis 
fogl. 
fejlesztő fogl. 

4.  technika és 
pedagógia 
szakkolégium 

főiskola tanító tanító-matematika, 
vizuális kultúra 
technika, életvitel és gyakorlat, etika 
ének 
önálló óra, 
szabadidő óra, 
tanórán kívüli foglalkozás 

5. tanító, testnevelés 
műv.ter. 

főiskola tanító testnevelés, intézményvezető-
helyettes, munkaközösség vezető 

6. tanító, magyar 
műv.ter. 

főiskola tanító tanító-osztályfőnök, magyar 
környezet 
testnevelés 
technika, életvitel és gyakorlat 
vizuális kultúra 
matematika 
ének, 
tanórán kívüli foglalkozás, 

7. biológia, kémia, 
matematika szakos 
tanár 
közoktatásvezetői 
szakvizsga 

főiskola tanár tanár-osztályfőnök, kémia, 
természetismeret, 
matematika, tanórán kívüli 
foglakozás 

8. tanító, német 
nemzetiségi 
műveltségi terület 

főiskola tanító német 
osztályfőnök, 
tanórán kívüli foglalkozás, 
DÖK segítő 

9. tanító főiskola tanító tanító-osztályfőnök, magyar 
matematika 
környezetismeret 
technika 
testnevelés 
rajz 

10. tanító, könyvtár 
szakkolégium, 
angol szakos  

főiskola tanító, tanár angol, osztályfőnök,  

11. német nyelv és 
irodalom szakos 
tanár, tanító német 
nyelv műveltségi 
területen 

főiskola tanító, tanár tartós távollét 

12. tanító, matematika 
szakos tanár és 
okleveles kémia 
tanár 

egyetem  tanító, tanár  matematika 
környezetismeret 
életvitel és gyakorlat 
testnevelés 

13. biológia, technika 
szakos tanár, 
gyógypedagógus 
tanulásban 
akadályozottak 
pedagógiája szakos 
tanár 

főiskola tanár biológia-intézményvezető helyettes, 
egészségtan,  
tanórán kívüli foglalkozás 



 

 

14. biológia, 
testnevelés szakos 
tanár 

főiskola tanár testnevelés, természetismeret, 
tanórán kívüli foglalkozás 

15. tanító, vizuális 
kultúra műv.ter. 

főiskola tanító tartós távollét 

16. Érettségi 
Pedagógiai 
asszisztens 

érettségi  NOKS 
pedagógiai asszisztens 

17. tanító 
közművelődés 
szakkollégium, 
gyógypedagógus, 
tanulásban 
akadályozottak 
pedagógiája 
szakirányon, 

főiskola tanító tanító-osztályfőnök, magyar, 
környezetismeret, 
etika, matematika,  
fejlesztő foglalkozás 

18. testnevelés 
szakkolégium 

főiskola tanító tanító- osztályfőnök, magyar, 
környezetismeret, 
matematika, 
testnevelés, 
tanórán kívüli foglalkozás, 

19. ének-zene 
alapműveltség 
terület 

főiskola tanító ének-zene, tanórán kívüli 
foglalkozás 

20. tanító 
közművelődés 
szakkolégium, 
tanító fejlesztési 
szakirány, 
pedagógus 
szakvizsga 

főiskola tanító tanító- magyar, 
matematika, 
életvitel és gyakorlat, 
testnevelés, 
etika, 
környezetismeret, 
tanórán kívüli foglalkozás, 
osztályfőnök 

21. könyvtár 
szakkolégium 

főiskola tanító tanító- osztályfőnök, magyar,  
testnevelés,  
környezet, tanórán kívüli foglalkozás 
osztályfőnök 

22. gyógypedagógus 
tanulásban 
akadályozottak 
pedagógiája 
szakirány, nyelv és 
beszédfejlesztő 
pedagógus, magyar 
történelem szakos 
tanár 

főiskola tanár tanár- fejlesztő foglakozás, 
történelem 
magyar osztályfőnök 

23. tanító, vizuális 
nevelés műveltségi 
területen 

főiskola tanító tanító- matematika, 
etika, rajz, ének 
környezetismeret, 
technika 

24. tanító matematika 
műveltségi terület 
fizika szakos tanár, 
mérésmetodika 
minőségirányítás 
szakértői szak, 
pedagógus 
szakvizsga 

főiskola tanító, fizika 
szakos 
tanár 

fizika, 
matematika, 
tanórán kívüli foglalkozás, 
munkaközöség vezető 
 
 



 

 

25. tanító, vizuális 
nevelés műveltségi 
területen 

főiskola tanító tartós távollét 

26. Érettségi 
Európai üzleti 
asszisztens, 
számítógép - 
kezelő, 

érettségi  NOKS 
iskolatitkár 

27. tanító-vizuális 
kultúra műveltségi 
terület 

  
 

testnevelés 
vizuális kultúra 
ének 
környezetismeret 

28. tanító könyvtár és 
rajz szakkolégium, 
rajz szakos tanár 

főiskola tanító, tanár tanár-osztályfőnök, etika, hit- és 
erkölcstan, 
tanórán kívüli foglakozás, 
 

29. tanító testnevelés 
szakkolégium, 
segédedző 
(kézilabda) 

főiskola tanító tanító- osztályfőnök, magyar 
matematika 
környezetismeret 
testnevelés 

30. magyar, történelem 
szakos tanár, 

főiskola tanár tanár-munkaközösség vezető, 
magyar irodalom, 
magyar nyelv, 
tanórán kívüli foglakozás, 
történelem- társadalom és 
állampolgári ismeretek, osztályfőnök 

31. magyar, történelem 
szakos tanár, 
dráma pedagógia 
szakirány 
pedagógus 
szakvizsga 

főiskola tanár tanár- dráma és tánc, 
magyar irodalom, 
magyar nyelv, 
osztályfőnöki, 
tanórán kívüli foglalkozás, 
történelem- társadalom és 
állampolgári ismeretek, 
osztályfőnök, munkaközösség 
vezető 

32. szakmunkásképző középiskola 
villanyszerelő 

n. a karbantartó 

33.  felsőfokú n. a NOKS rendszergazda 

34. általános iskola alapfokú n. a takarítónő 

35. általános iskola alapfokú n. a takarítónő 

36. általános iskola alapfokú n. a takarítónő 

37. általános iskola alapfokú n. a takarítónő 

38. tanító, fejlesztő - 
differenciáló 
szakpedagógus 

főiskola tanító tanító- vizuális kultúra, 
technika ,életvitel és gyakorlat, 
környezetismeret, 
ének-zene 
etika, fejlesztő foglalkozás 
 

39. tanító, könyvtár 
szakkolégium  

főiskola tanító tanító- ének-zene 
magyar 
matematika 
technika ,életvitel és gyakorlat 
környezet 
testnevelés, 



 

 

tanórán kívüli foglakozás-napközi,  
osztályfőnök 

40. tanító főiskola tanító tanító- magyar 
matematika 
testnevelés 
osztályfőnök, munkaközösség 
vezető 

41. mozgásterapeuta 

 

főiskola n.a szomatopedagógiai fejlesztés 

42. érettségi középiskolai n.a NOKS 
iskolatitkár 

43. szakmunkásképző középiskola 
hegesztő-
lakatos 
 

n.a karbantartó 

44. általános iskola alapfokú n.a takarítónő 

7. Az országos kompetenciamérés elért eredményeink 2012 és 2018 között 
A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben* 
 

Mérési 
terület 

Évf.  Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

20181 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Matematika 6. 1504 
(1456;1550) 

1504 
(1461;1549) 

1441 
(1351;1528) 

1422 
(1373;1478) 

1484 
(1438;1535) 

1499 
(1456;1537) 

1476 
(1439;1523) 

 8. 1557 
(1467;1673) 

1524 
(1458;1578) 

1476 
(1439;1523) 

1615 
(1543;1685 

1601 
(1542;1663)  
 

1509 
(1460;1570) 

1529 
(1474;1583) 

Szövegértés 6. 1588 
(1531;1631) 

1574 
(1520;1624) 

1418 
(1300;1502) 

1478 
(1418;1555) 

1511 
(1457;1577) 

1547 
(1483;1599 

1491 
(1449;1548) 

 8. 1583 
(1495;1669) 

1556 
(1506;1607) 

1538 
(1509;1581) 

1600 
(1536;1665) 

1586 
(1526;1649) 

1482 
(1432;1547) 

1536 
(1477;1597) 

 
 A 2018. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb 
 A telephely 2018. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év eredményétől 
 A 2018. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb 
 
Iskolánk az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján az 
Országos kompetenciamérést az Oktatási Hivatallal közösen szervezi meg miden tanévben. 

 Iskolánk 2018. évi szövegértés 6. évfolyam eredménye szignifikánsan magasabb az 
országos értéknél.  

 Iskolánk 2018. évi matematika- 6. évfolyam eredménye nem különbözik 
szignifikánsan az országos értéktől  és a 2017. évi eredménytől. 

 Iskolánk 2018. évi matematika- 8. évfolyam eredménye nem különbözik 
szignifikánsan az országos értéktől , a 2017. évi eredményhez képest viszont jobb. 

 Iskolánk 2018. évi szövegértés- 8. évfolyam eredménye nem különbözik 

                                                           
1 A 2018-as oszlop jelei (emotikonjai) az országos értékhez való eltérést mutatják. A többi a 2018-as mérési 

eredmény viszonyát a korábbi évek eredményeihez. 



 

 

szignifikánsan a 2017.évi eredménytől és az országos értéktől.  
 

 
 
Az országos idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamos teljesítménye is megfelel az országos 
átlagnak és a tanulmányi eredményeknek.  
Az idegen nyelvi mérés részletes eredményei iskolai honlapon elérhetőek. 
 
8. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam-ismétlésével kapcsolatos adatok 
2018-19-es tanév: Kitűnők - bukások 

Szöveges értékelés alapján kiválóan megfelelt és kitűnő 
(minden tantárgyból jeles) tanulók száma és aránya az 
összes tanuló %-ában: 

45 fő 14 % 

 Elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma és az összes 
tanuló %-ában:  

3 fő 0,9 % 

Évfolyamismétlő:  0fő 
 

% 

2017-18-as tanév: Kitűnők - bukások 

Szöveges értékelés alapján kiválóan megfelelt és kitűnő 
(minden tantárgyból jeles) tanulók száma és aránya az 
összes tanuló %- ában: 

43 fő 14 % 

 Elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma és az összes 
tanuló %-ában:  

12 fő 4 % 

Évfolyamismétlő:  4 fő 
(ebből 

1 fő szülői 
kérésre) 

1,3 % 

2016-17-es tanév: Kitűnők - bukások 
Szöveges értékelés (1-3. évf.) alapján kiválóan megfelelt és 
kitűnő (minden tantárgyból jeles) tanulók száma és aránya az 
összes tanuló %-ában: 

42 fő 13,1 % 

 Elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma és az összes 
tanuló %-ában:  

7 fő 2,1 % 

Évfolyamismétlő:  7 fő 2,1 % 
 
A tanulmányi átlageredmény változása  

  
(változás két 

év alatt) 

Tanulmányi átlageredmény 2018/2019-es tanévben: 4,20 +0,11 

Tanulmányi átlageredmény 2017/2018-as tanévben: 4,24 +0,195 

Tanulmányi átlageredmény 2016/2017-es tanévben: 4,09 +0,04 

Tanulmányi átlageredmény 2015/2016-os tanévben: 4,05 n.a 
 

8. évfolyamos tanulók továbbtanulása 

 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 



 

 

 37 fő 21 fő  36 fő2 43 fő 

gimnáziumban 13 fő 35% 3 fő 14,2% gimnáziumban 8 22,2% 11 24,0% 

szakgimnázium 16 fő 43% 8 fő 38% szakgimnázium 15 41,6% 18 40,0% 

szakközépiskola 7 fő 19% 9 fő 42,80% szakközépiskola 7 19,4% 14 31,0% 

szakiskola (SNI tanuló) 1 fő 3% 1 fő 4,70%        
 
 

9. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

Az egyéb foglalkozások rendje 
Az egyéb foglalkozásokon (szakkör, sportkör) való tanulói részvétel: Az egyéb foglalkozásokra 
a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. Az egyéb 
foglalkozások között minimum 10 perc szünetet kell tartani. 
A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében bevezetésre került az egész 
napos iskolai oktatás. A kötelező tanítási órákon túl úgy szervezzük meg az egyéb 
foglalkozásokat (napközis, ill. tanulószobai foglalkozások) az általános iskola valamennyi 
évfolyamán, hogy azok 16 óráig tartsanak és ezeken a tanulók részt vegyenek. Ugyanakkor a 
törvény (Nkt. 55§(1)) lehetőséget ad arra is, hogy a szülő kérelmére az intézményvezető saját 
hatásköre alapján ez alól felmentést adhasson. 
A napközis/tanulószobai foglalkozás igénybevétele nem zárja ki a szakkörökön való részvételt. 
Az a tanuló, aki a szakszolgálatok szakvéleményében vagy szakértői véleményében 
foglaltak szerint fejlesztő foglalkozáson való részvételre kötelezett, e foglalkozásokról 
történő távolmaradását igazolnia kell. A mulasztás a kötelező tanórai foglalkozásokkal esik 
azonos megítélés alá. 
 
10. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

Hétvége előtt, péntekről hétfőre, kevesebb házi feladatot adunk, legyen idő a pihenésre 
és kikapcsolódásra.  
Az őszi, téli, tavaszi szünet a kikapcsolódást szolgálja, erre az időszakra csak szorgalmi 
feladat adható. 

Dolgozatok szabályai: 
Érdemjegyek-ponthatárok: 
Teljesítmény  Pontszám Érdemjegy 
0 - 32% 0-5 elégtelen (1) 
33 -49% 6-8 elégséges (2) 
50 - 74% 9-11 közepes (3) 
75 - 89% 12-14 jó (4) 
90 - 100% 15-16 jeles (5) 

 
Az írásbeli feleltetésnél a tanulóknak önállóan kell gondolkodni, a hibára nem figyelmeztet 
azonnal a tanár.  
A témazáró dolgozatra való felkészülés komoly erőfeszítést jelent, akkor is, ha a tanár 
összefoglaló órán súlypontoz, és eligazítást ad, ezért lehetőleg egy nap legfeljebb két 
témazáróra kerüljön sor.  
Pedagógusaink főbb tevékenységei közé tartoznak az alábbi kiemeltek: 

                                                           
2 Évfolyamismétlők miatt adódik az eltérés. 



 

 

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 osztályzatot 
(de legalább félévi 3 osztályzatot) ad minden tanítványának,  

 összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a 
témazáró dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt 
időpont előtt tájékoztatja, 

 a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a 
kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal, 

 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy szóbeli 
feleletére csak egyetlen osztályzat adható (kivételt képez a magyar nyelv és irodalom 
dolgozatok értékelése), 

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előre haladásuk 
mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról, 

 
11. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
 
Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási 
intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll.  
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni.  
Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga.  
 
A vizsgaszabályzat hatálya 
A vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozik: 

 osztályozó vizsgákra 
 javítóvizsgákra 
 pótló vizsgákra 
 különbözeti vizsgákra 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 
 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény vezetője 

különbözeti vizsga letételét írja elő.  
 
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 
megállapításához, ha 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri a 

250 tanítási órát, és emiatt a tanuló teljesítménye a tanév végén érdemjeggyel nem 
értékelhető, a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 
  az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 



 

 

A vizsgázó javítóvizsgát az intézmény vezetője által meghatározott időpontban, augusztus 
15-31-ig terjedő időszakban tehet.  

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha  
 a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról 

engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné 
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 
kívánja. 
A tanulmányok alatti vizsga követelményeit az egyes tantárgyak részletes helyi tanterve 
tartalmazza. 
 
Országos mérések:  
Idegen nyelvi, célnyelvi mérés: az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol 
nyelvből és német nyelvből:  
• 2020. május 20. 
 
Kompetenciamérés: Az alapkészségek, képességek (szövegértés és matematika) országos 
mérés hatodik és nyolcadik évfolyamon 
•  2020. május 27. 
 
NETFIT mérés: A diákok fizikai állapotának és edzettségének felmérése 
• 2020. január 8. - április 24. között  
  



 

 

12. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma: 
 

 Tanuló csoport  
jele 

Tanulói létszám 
tényleges 

 

1. 1.a 23 
2. 1.b 20  
3. 2.a 17  
4. 2.b 15 
5. 3.a 17 
6. 3.b 17 
7. 4.a 16 
8. 4.b 16  
9. 5.a 18 
10. 5.b 19 (18+1) 
11. 6.a 22 
12. 6.b 21 
13. 7.a 19 
14. 7.b 21  
15. 8.a 22 
16. 8.b 17 
Összesen:  300 
Banai 
feladatellátási hely 
16. 1.-2. összevont 

tanulócsoport 
14 (13+1) 

17. 3.-4. összevont 
tanulócsoport 

6 

Összes: 320 
Tanulói jogviszonyt 
szüneteltető tanulók:  

2 fő 


