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1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége 

 Munkakör Végzettség Szakképzettség 

1. pedagógus Tanító Főiskola Tanító - orosz szakkollégium 

2. pedagógus Tanító Főiskola Tanító - technika műveltségi terület 

3. pedagógus Tanár 

Főiskola Matematika - Földrajz 

Egyetem Földrajz 

Főiskola Tanító - magyar műveltségi terület 

Szakvizsgázott pedagógus - Közoktatási vezető 

4. pedagógus 
Tanár, 

Tagintézmény-ve-
zető 

Főiskola Biológia - Földrajz 

Főiskola Számítástechnika 

Főiskola Mozgókép- és médiakultúra 

Szakvizsgázott pedagógus - Közoktatási vezető 

5. pedagógus Tanár 
Főiskola 

Magyar nyelv és irodalom - Ukrán nyelv 
és irodalom 

Főiskola Informatikus könyvtáros 

6. pedagógus Tanár 
Főiskola Történelem - Német nyelv és irodalom 

Főiskola Angol nyelv és irodalom 

7. pedagógus 
Tanár, 

Felsős munkakö-
zösség vezető 

Főiskola Biológia - Technika 

Főiskola Kémia 

8. pedagógus 
Tanító, 

DÖK patronáló 
Főiskola Tanító - matematika műveltségi terület 

9. pedagógus Tanító 
Főiskola Tanító - matematika szakkollégium 

Szakvizsgázott pedagógus - integrációs-inkluziv nevelő 

10. pedagógus Tanár Főiskola  Testnevelés - edző 

11. pedagógus Tanító Főiskola Tanító - informatika műveltségi terület 

12. pedagógus 
Tanító, 

Alsós munkakö-
zösség vezető 

Főiskola 
 Tanító - rajz szakkollégium, könyvtár 
szakkollégium 

 

  



2. A nevelő és oktató munkát segítők száma 

Feladatkör Végzettség Szakképzettség 

Iskolatitkár Egyetem Történelem szakos tanár 

Karbantartó Szakmunkásképző kőműves 

Takarító Általános iskola   

 

  



3. Az országos kompetenciamérés eredményei 

Az Országos kompetencia mérés eredményei a 6. évfolyamon 

  Telephely Országos  

  Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés 

2008 521 525 499 519 

2009 519 573 489 513 

2010 1507 1514 1498 1483 

2011 1722 1683 1486 1465 

2012 1686 1452 1489 1472 

2013 1550 1443 1489 1497 

2014 1519 1659 1491 1481 

2015 1433 1431 1497 1488 

2016 1413 1452 1486 1494 

 

Az Országos kompetencia mérés eredményei a 8. évfolyamon 

  
Telephely 

  
Országos 

  

  Mat. Szöv. Mat. Szöv. 

2008 563 509 497 506 

2009 540 463 484 502 

2010 1589 1570 1622 1583 

2011 1714 1573 1601 1577 

2012 1714 1731 1612 1567 

2013 1727 1565 1620 1555 

2014 1686 1388 1617 1557 

2015 1454 1403 1618 1567 

2016 1500 1620 1597 1568 

 

  



4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 

 

  



5. Továbbtanulási mutatók 

 

A felvételt nyert tanulók továbbtanulási iránya 

 2016/ 

2017 

2015/ 

2016 

2014/ 

2015 

2013/ 

2014 

2012/ 

2013 

2011/ 

2012 

Gimnáziumba jelentke-

zett 
1 fő 2 fő 4 fő 1 fő 4 fő 4 fő 

Szakközépiskolába/ 

Szakgimnáziumba je-

lentkezett 

1 fő 5 fő 7 fő 4 fő 5 fő 4 fő 

Szakiskolai/Szakközép-

iskolai képzésre jelent-

kezett 

9 fő 7 fő 8 fő 13 fő 7 fő 14 fő 

Speciális 0 fő 0 fő 2 fő 0 fő 0 fő 1 

 

  



6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, 

mindennapos testedzés lehetősége 

Mindennapos testnevelés: a nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) a következőt tartal-
mazza: 

(11) *  Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyek-
ben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy 
szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi 
egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendel-
kező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a 
tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birto-
kában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel, 

d) *  egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme 
alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvé-
nyes, az egyesület által kiállított igazolással váltható ki. 

(11a) *  Amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infra-
strukturális feltételei a nevelési-oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, ak-
kor heti egy alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon összevonva 
lehet megszervezni. 

Kivonat az intézmény pedagógiai programjából: 

 2017/2018-as tanév 

  

  1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Testnevelés órák 

száma 
5 5 5 5 5 5 5 5 

M
eg

v
a
ló

-

sí
tá

s 

tánc 2 2 3 0 0 0 0 0 

testne-

velés 
3 3 2 5 5 5 5 5 

 

Szakkörök igénybevételének lehetősége 

A tanulók igényének megfelelően, egyéni és közösségi tevékenységből eredő szakirányú ér-

deklődésének kielégítése, képességeik fejlesztése, pályaválasztásuk előkészítése céljából - az 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV#lbj139idfce1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV#lbj140idfce1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV#lbj141idfce1


iskola költségvetési előirányzatának terhére, vagy társadalmi erőforrásból - szakkörök, tanfo-

lyamok szervezhetők.  

A szakkörök legfeljebb heti két órában működhetnek.  

A szakkörök létszáma - a szakkör jellegétől függően - általában 8-20 fő. Az egyes szakköröknek 

az átlagosnál kisebb, vagy nagyobb létszámmal való működéséről, továbbá a tanév közben 

bekövetkezett létszámcsökkenés miatti megszüntetéséről - az igazgató dönt.  

A szakkörbe való jelentkezés önkéntes. Tagja lehet valamennyi tanuló, akit osztályfőnöke, 

szaktanára alkalmasnak tart a szakköri tagságra. A jelentkezés egy tanévre szól, felvétel esetén 

a szakkör munkájában való részvétel kötelező.  

A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A szakkörök foglalkozási tervét a szakkörvezető 

állítja össze - a munkaközösség-vezető véleménye alapján -, és az igazgató hagyja jóvá. A szak-

kör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.  

A szakkörök meghirdetése, szervezése szeptember első hetében történik; működése szeptem-

ber második hetétől a tanév végéig tart.  

A 2017/2018-as tanévben a következő tanórán kívüli foglalkozások működnek: 

Szakkör Évfolyam Foglalkozás vezetője 

   

   

   
 

Felkészítő foglalkozás Évfolyam Foglalkozás vezetője 

   

   

   
 

Korrepetálás Évfolyam Foglalkozás vezetője 

   

   

   
 

  



7. A hétvégi házi feladatok, a dolgozatírás szabályai 

Hétvégi házi feladat szabályai 

A házi feladat (szóbeli, írásbeli) szükségszerű részét képezi a tanulási folyamatnak, hiszen a 

tanórán elsajátított tanagyag rögzítését, elmélyítését szolgálja. 

A házi feladat mennyiségét és nehézségi fokát a tanító és a tanár a tanuló életkori sajátossá-

gainak, képességének és tantervi követelményeknek figyelembevételével határozza meg. 

A házi feladatot a nevelő óráról órára kijelöli. 

Külön házi feladatot hétvégére és szünetekre nem adunk, csak szorgalmi feladatokat, amelyek 

alkalmasak lehetnek a hiányok pótlására, vagy ismeretek erősítésére. 

Nem számít külön házi feladatnak a hétvége, illetve a szünet előtti utolsó tanítási órán felada-

tott soros házi feladat. 

Az iskola dolgozatok szabályai: 

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, 

történelem, természetismeret, fizika, kémia, biológia és egészségtan, földünk és környezetünk 

ellenőrzésénél: 

- az l.-4. évfolyamon az év végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli 

dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek (év végi felmérés), 

- a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrzik. 

- az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

Annak érdekében, hogy a témazáró, ill. felmérő dolgozatokra való felkészülés és felkészítés 

eredményes legyen, illetve biztosítsuk a tanulók egyenletes terhelését, egy tanítási napon 2-nél 

több témazáró vagy felmérő dolgozat nem íratható. 

  



8. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, 

a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításá-

hoz, ha: 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanév-

ben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 

órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a 

tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, valamint 

az igazolatlan mulasztásainak a száma nem haladta meg a húsz tanórai foglalkozást és 

a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

A tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 

előtt tesz vizsgát. 

  

A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai:  

Különbözeti vizsga időpontjai intézményünkben: október vége és április vége  

Osztályozó vizsga: első félév és a második félév zárását megelőzően, január, ill. június 15-ig 

Javító vizsga: az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tartható. 

  

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a pedagógiai program 

melléklete tartalmazza. 

 

  



9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók száma 

Évfolyamok 
Lét-

szám 
Osztályfőnök 

Egyéb információ 

SNI  Gyvk HH HHH 

1. évfolyam 16 fő Szotákné Ujvári Erika  0 fő 16 fő 9 fő 7 fő 

 

2. évfolyam 15 fő Baráthné Filep Erzsébet 0 fő 15 fő 9 fő 6 fő 

 

3. évfolyam 15 fő Vitális Istvánné  0 fő 12 fő 4 fő 8 fő 

 

4. évfolyam 16 fő Baráthné Kalmár Éva 0 fő 16 fő 8 fő 6 fő 

 

Alsó összesen: 62 fő Átlaglétszám: 15,5 fő/osztály 

 

5. évfolyam 17 fő Dr. Nagyné Baráth Enikő  2 fő 16 fő 9 fő 7 fő 

 

6. évfolyam 18 fő Jónás Ferenc 1 fő 14 fő 8 fő 5 fő 

 

7. évfolyam 15 fő Lengyel Erzsébet 1 fő 15 fő 5 fő 10 fő 

 

8. évfolyam 19 fő Diák Anett 2 fő 17 fő 9 fő 6 fő 

 

Felső összesen: 69 fő Átlaglétszám: 17,25 fő/osztály 

 

Összesen: 
131 
fő 

8 fő 6 fő 121 fő 61 fő 55 fő 

10.   

  



11. Az iskolai tanév helyi rendje 

A szorgalmi idő 

(a 14/2017. (VI. 14. EMMI. rendelet alapján) 

Az intézményünkben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk.  

A 2017/2018. tanévben a szorgalmi idő  

 első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és 

 utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). 

A tanítási napok száma 180 nap. 

A szorgalmi idő első féléve 2018. január 26-ig tart. 

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2018. február 02-ig (péntek) kapják 

kézhez a tanulók. 

A szorgalmi idő második féléve, a szorgalmi idő utolsó napjáig, azaz 2018. június 15-ig (péntek) tart. 

A 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdése alapján: 

„Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi 

értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgála-

tát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az is-

kolaszéknek, az intézményi tanácsnak es a fenntartónak.” 

Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása  

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai célra öt mun-

kanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap prog-

ramjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása: 

Diákönkormányzat szervezésében 1 nap (Gyermeknap) 

Továbbképzés 2 nap 

Tanév végi feladatok 2 nap 

A szünetek időtartama 

Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 03-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 06. (hétfő). 

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. 

december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

A tavaszi szünet 2018. március 29-tól 2018. április 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. 

március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 04. (szerda). 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 



(a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet és a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelt alapján) 

A nevelőtestületi értekezletek terve: 

Értekezlet 

dátuma 
Az értekezlet célja, főbb napirend Felelős 

2017. augusztus 22. 

A következő tanév előkészítése, elkezdésével kapcso-

latos feladatok, tájékoztatás  

Tanévnyitó értekezlet 

Tagintézmény-ve-

zető 

2017. szeptember 11-

22. 
Szakmai értekezlet 

Tagintézmény-ve-

zető 

2017. december Időszerű feladatok 
Tagintézmény-ve-

zető 

2018. január 26. Félévi osztályozó értekezlet 
Tagintézmény-ve-

zető  

2018. január 29 – feb-

ruár 9. 

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat 

meghatározó értekezlet 

- pedagógiai munka elemzése, értékelése, 

- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata 

Igazgató, 

Tagintézmény-ve-

zető 

2018. március Időszerű feladatok 
Tagintézmény-ve-

zető 

2018. május Felkészülés a tanulmányi tanévzárásra 
Tagintézmény-ve-

zető 

2018. június 15. Év végi osztályozó értekezlet 
Tagintézmény-ve-

zető 

2018. június 16-31. 
tanévzáró értekezlet 

- szakmai munka értékelése 

Tagintézmény-ve-

zető 

 

  



12. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osz-

tályok, csoportok száma 

 

A felvételi lehetőségről 

Az intézmény felvételi körzete Ilk község területe. 

Beiratkozásra minden év áprilisában 2 nap áll rendelkezésre, a fenntartó által meghatározott 

időpontban. 

Az iskolába külön felvételi nincs. 

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 8 

13.   

  



14. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke 

Az étkezéséért a szülő külön jogszabályban megállapított térítési díjat fizet. Az étkezési térí-

tési díjat mindig előre kell befizetni, minden hónap 15. napjáig. 

Étkezés Térítési díj (ÁFA-val) 
Tanulói  

Tízórai  

Ebéd  

Uzsonna  

Napi étkezés  

  

Felnőtt  

Alkalmazottak számára  

Vendégek számára  

 

  



15. Iskolai rendezvények 

A nemzeti, iskolai ünnepek megünneplésének időpontja 

Ünnep, megemlékezés megneve-

zése 

Az ünnepség 

(ünnep) 

megtartásának 

időpontja 

A szervezésért 

felelős 

pedagógus(ok) 

A megemlékezés-

ben résztvevő osz-

tályok, csoportok 

Tanévnyitó ünnepély 2017. szept. 1. 
Vitális Istvánné 

Jónás Ferenc 
1 – 8. osztály 

Aradi vértanúk (október 6.) Október 6. Jónás Ferenc 1 – 8. osztály 

Nemzeti ünnep (október 23.) Október 20. 

Jónás Ferenc, 

Molnárné Bacskai 

Ilona 

1 – 8. osztály 

A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai (február 25.) 

Február 23. Lengyel Erzsébet 1 – 8. osztály 

Nemzeti ünnep (március 15.) Március14. Jónás Ferenc, 

Molnárné Bacskai 

Ilona, Szotákné U. 

E. 

1 – 8. osztály 

A holokauszt áldozatai (április 16.) Április 16. Lengyel Erzsébet 1 – 8. osztály 

Nemzeti Összetartozás Napja (jú-

nius 4.) 

Június 4. Lengyel Erzsébet 1 – 8. osztály 

Ballagás és Tanévzáró ünnepély (jú-

nius) 

Június 16. 7 – 8. of., 

Lengyel Erzsébet, 

Diák Anett, 

Jónás Ferenc, 

Molnárné Bacskai 

Ilona, 

Vitális Istváné 

5 – 8. osztály 

 

Az október 23-ai és március 15-ei ünnepnapot a megelőző munkanapon tartjuk. Az aradi vér-

tanúkról (október 6.) és a nemzeti összetartozás napjáról (június 4.) szóló megemlékezésünket 

az adott napon (ha hétvégre esik, akkor az előző tanítási napon) tartjuk 

Szeptember 29-én tanítás nélküli munkanapon emlékezünk meg a pákozdi csatáról, akadály-

versennyel egybekötve. 

Minden év novemberében névadónk tiszteletére Bethlen hetet szervezünk. 



Tanórai foglalkozások keretében emlékezünk meg a kommunista és egyéb diktatúrák áldozata-

iról (február 25.), a holokauszt áldozatairól (április 16.). 

A Mikulás napi és az anyák napi ünnepséget a hagyományoknak megfelelően tartjuk meg (alsó 

tagozat, illetve DÖK szervezésben). 

 


