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Különös közzétételi lista 2018-2019-es tanév 

 
I. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

 

Házirend 3.11 fejezet 

 

II. A beiratkozásra meghatározott idő 

 
Házirend 3.11 fejezet 

 
III. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 

 
évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. össz. 

osztályok 

száma 
2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 
IV. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá 

tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenn-

tartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket 

is. 
 

Házirend 3.4 fejezet 

 

V. A fenntartónak az intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és időpontjai 

 
2011-ben fenntartói törvényességi, tanügy-igazgatási, informatikai ellenőrzésre került sor. Megállapí-

tották az intézmény szabályszerű működését. 

 

VI. Az intézmény nyitva tartásának rendje 
 

SZMSZ 4. fejezet 

 

VII. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai 

 
2015-2018 között 2 pedagógus pedagógiai szakmai ellenőrzésére, illetve vezetői tanfelügyeleti ellenőr-

zésre került sor. 

A tanfelügyelet mindegyik esetben megállapította, hogy a kollégák magas szakmai színvonalon végzik 

munkájukat. 

 

VIII. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok végzettsége és szakképzettsége  

 
 Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás szerinti feladat 

1. 

Magyar-történelem szakos általános iskolai ta-

nár, történelem szakos középiskolai tanár  

Közoktatás vezető szak  

6.7. évfolyam: történelem, társadalmi ismeretek  

tagintézmény vezető 

2. Matematika-rajz szakos általános iskolai tanár  
5-8. évfolyam: rajz   

Magántanulók: matematika 

3. 

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár történe-

lem szakos általános iskolai tanár, okleveles ma-

gyartanár  

5.évfolyam:  magyar nyelv és irodalom, történelem, 

társadalmi ismeretek, hon- és népismeret 

 6. 8. évfolyam: etika 
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18. 

Biológia-mezőgazdasági ismeretek , háztartás-

ökonómia-életvitel szakos általános iskolai tanár 

Tanügy igazgatási, nevelési-oktatási, intézményi 

ismeretek  

 

6. évfolyam: természetismeret,   

7-8. évfolyam: biológia egészségtan 

napközis foglalkozás 

osztályfőnök 

19. 

Általános iskolai tanító testnevelés-közművelő-

dés  szakkollégium 

Közoktatás vezető szak 

Pedagógia szakos középiskolai tanár    

3. évfolyam: matematika,  

tanulószoba 

tagintézmény vezető helyettes 

20. 

Általános iskolai tanító 

magyar műveltségterület 

informatika szakos tanár 

3. évfolyam: matematika, testnevelés, vizuális kultúra, 

technika, életvitel és gyakorlat,   napközis foglalkozás 

3. évfolyam: informatika 

21. 

Angol nyelv és irodalom szakos tanár   

Matematika szakos általános iskolai tanár  

Okleveles matematikatanár 

6. évfolyam: matematika 

6. 8. évfolyam: angol nyelv 

osztályfőnök     munkacsoport vezető 

5. évfolyam: hon-és népismeret  

osztályfőnök   

4. 
Magyar-orosz-olasz  nyelv szakos általános isko-

lai tanár  

5. 6. 7. évfolyam: magyar nyelv és irodalom  

tanulószoba 

osztályfőnök 

5. 
Matematika, informatika szakos általános isko-

lai tanár  

7. évfolyam: matematika 

5. 6. 7. évfolyam:  technika és életvitel   

6. 
Magyar nyelv és irodalom szakos általános isko-

lai tanár 

7. 8. évfolyam: magyar nyelv és irodalom 

osztályfőnök 

7. Általános iskolai tanító 

4. évfolyam magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, 

ének-zene, technika, életvitel és gyakorlat, etika, nap-

közis foglalkozás, osztályfőnök,  

8. 
Általános iskolai tanító  ember és társadalom 

műveltségterületen 

1. évfolyam: matematika, környezetismeret, ének-zene, 

testnevelés és sport      

9. Testnevelés szakos középiskolai tanár 
5-8. évfolyam: testnevelés  

 

10. 

Matematika-technika szakos általános iskolai 

tanár  

Okleveles matematikatanár 

5. évfolyam: matematika 

napközis foglalkozás 

11. 
Általános iskolai tanító 

magyar szakos általános iskolai tanár  

1 .évfolyam: magyar nyelv és irodalom, vizuális kul-

túra, etika, ének, napközis foglalkozás,  

munkaközösség vezető 

12. 

Általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollé-

gium 

Tanulási zavarok preventív pedagógusa  

1-5. évfolyam: Fejlesztő foglalkozás  

 

13. 
Általános iskolai tanító, ének-zene népművelés 

szakkollégium 

2. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, vizuális kul-

túra, technika, életvitel és gyakorlat, etika, napközis 

foglalkozás 

 

14. 

Általános iskolai tanító ember és társadalom 

műveltségterületen 

Kommunikáció szakos bölcsész 

1. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, technika, élet-

vitel és gyakorlat. etika, vizuális kultúra, napközis fog-

lalkozás Osztályfőnök 

15. 

Testnevelés-biológia sz. általános iskolai tanár 

Testnevelés, gyógy-testnevelés sz. középiskolai 

tanár  

4-8. évfolyam: testnevelés 

 

16. 
Általános iskolai tanító angol nyelv speciális kol-

légiummal 

4. évfolyam: matematika, technika, életvitel és gyakor-

lat, testnevelés, napközis foglalkozás,  

2. 4. évfolyam: angol nyelv 

17. 
Általános iskolai tanító testnevelés szakkollégi-

umi képzéssel 

3. évfolyam: : magyar nyelv és irodalom, környezetis-

meret, ének-zene, etika, vizuális kultúra, napközis fog-

lalkozás Osztályfőnök  
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22. 
Óvodapedagógus 

Általános iskolai tanító   

4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, környezetis-

meret, etika, vizuális kultúra, ének-zene, napközis fog-

lalkozás, osztályfőnök, munkacsoport vezető 

23. 
Általános iskolai tanító 

Alapfokú gyermektánc oktató 

2. évfolyam: matematika, környezetismeret, testneve-

lés, vizuális kultúra, napközis foglalkozás  

24. 

Okleveles történelem szakos bölcsész és tanár 

Okleveles magyar nyelv és irodalom szakos böl-

csész és tanár 

7. 8. évfolyam: történelem, társadalmi ismeretek 

5-8. évfolyam: etika         

napközis foglalkozás 

25. 

Általános iskolai tanító  

Testnevelés-pedagógia spec. kollégium 

Közoktatás vezető  

2. évfolyam: matematika, környezetismeret, testneve-

lés, ének-zene, napközis foglalkozás, osztályfőnök  

26. 
Óvónő 

Általános iskolai tanító  

2. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, ének-zene, 

etika, technika, életvitel és gyakorlat, napközis foglal-

kozás, osztályfőnök  

27. 
Magyar-angol szakos általános iskolai tanár 

Drámapedagógus  

5. 6. 7. évfolyam: angol nyelv 

6. évfolyam: magyar nyelv és irodalom 

munkaközösség vezető 

28. Általános iskolai tanító – angol műveltségterület 

1. 3. évfolyam: angol nyelv 

4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, etika, napkö-

zis foglalkozás  osztályfőnök 

29. 

Matematika-pedagógia szakos általános iskolai 

tanár 

Okleveles informatika tanár   

8. évfolyam: matematika 

6.7.8. évfolyam: informatika 

osztályfőnök 

munkacsoport vezető 

30. Általános iskolai tanító  

2. évf: matematika, környezetismeret, testnevelés, 

technika, életvitel és gyakorlat, napközis foglalkozás,  

munkacsoport vezető 

31. 

Technika-számítástechnika szakos általános is-

kolai tanár 

Okleveles informatika tanár 

1-4. 5.8. évfolyam: informatika 

osztályfőnök 

32. 

Földrajz – biológia szakos általános iskolai ta-

nár, háztartásökonómia-életvitel szakos tanár 

Inkluzív nevelés okleveles tanára  

5. évfolyam: természetismeret 

7. 8. évfolyam: földrajz  

tanulószobai foglalkozás, osztályfőnök 

33. 

Gyógytornász 

Inkluzív nevelés okleveles tanára 

Gyógypedagógus tanulásban akadályozottak 

szakirányon 

1-8. évfolyam: Gyógytorna, habilitációs, rehabilitációs 

foglalkozás, fejlesztő foglalkozás 

 

34. Általános iskolai tanító 

3. évfolyam: környezetismeret, vizuális kultúra, tech-

nika, életvitel és gyakorlat, ének, testnevelés, napközis 

foglalkozás 

35. Konduktor (óvodapedagógus) 1.8. évfolyam: Konduktív fejlesztés 

36. Matematika-kémia szakos tanár 7-8. évfolyam kémia, tanulószobai foglalkozás 

37. 
Általános iskolai tanító – testnevelés műveltség-

terület 

4. évfolyam: matematika, környezetismeret, testneve-

lés 

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

szakképzettsége 

 
 Végzettség, szakképzettség Feladatkör 

1. Főiskola Pedagógiai  asszisztens 

2. Gimnázium Iskolatitkár 

3. Középiskola Rendszergazda 

 
X. Az országos mérés-értékelés eredményei (2016.) 
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XI. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

 

A 2017-2018-es tanévet a tanulók 99,9 %-a zárta eredményesen. 

 

  
XII.     Volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei 

 
Információink alapján végzett nyolcadikosaink általános iskolai eredményeiket megközelítően teljesítenek 

a középiskolákban. 

Továbbtanulási mutatók 

 
Gimnázium 33% 

Szakgimnázium 41% 

Szakközépiskola 26% 

 
XIII. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, mindenna-

pos testedzés  megvalósítása 

 

Szakkörök: 

 
- tantárgyi tehetséggondozó szakkörök   - informatika szakkör 

  (magyar, matematika)    - sakk szakkör  

- képzőművészeti szakkör    -  tánc szakkör 

- középiskolára felkészítő (magyar,       

matematika, angol nyelv) 

 

A mindennapos testmozgás megvalósulása érdekében az alábbi tevékenységeket valósítjuk 

meg: 

 - Minden évfolyamon heti öt testnevelés óra 
 -  Az 4. és 6. évfolyamos tanulóink testnevelés óra keretében úszás oktatásban részesülnek. 

 - A tanítási órák keretében pihentetésként gyakran alkalmazzuk a tanult mozgásformákat. 

 -  A tanórán kívüli foglalkozások keretében választhatja a gyermek az 

 atlétikát 

 focit 

 szivacskézilabdát 

- Éves munkaterv alapján szervezünk játékos sportversenyeket, családi napokat. 

 

XIV. A hétvégi házi feladat, az iskolai dolgozatok szabályai 

 Szövegértés Matematika 

Évfolyam Országos átlag  Iskolai átlag Országos átlag Iskolai átlag 

6. évfolyam 1503 1418 1497 1461 

8. évfolyam 1571 1541 1612 1522 
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 A tanulók a napközis foglalkozások és tanulószoba keretében végzik el a házi feladatot. A felső tagozaton 

a hétvégi házi feladatként előírt szóbeli és írásbeli feladatok az órán feldolgozott tananyag begyakorlását 

segítik elő. Arra törekszünk, hogy mind időben, mind nehézségi fokban ez a felkészülés ne jelentsen túlzott 

megterhelést a tanulók számára. 

A dolgozatok, témazárók ütemezésénél kérheti az osztály, hogy kettőnél több dolgozat ne legyen egy na-

pon. 

 

XV. Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti, tantárgyankénti követelményei, a tanul-

mányok alatti vizsgák tervezett ideje 

 
Házirend 3.10 fejezet 

 

XVI.  Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma 
 

 

XVII. Éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, esemé-

nyek időpontjai 

 
Az iskolai Rendezvényterv részletesen tartalmazza. 

 

    A tanév helyi rendje 
 

A tanév rendjét a nemzeti erőforrás miniszter 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete 

a 2018/2019. tanév rendjéről szabályozza.  
- Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő)      

- Utolsó tanítási nap: 2018. június 14. (péntek).  

A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.  

 

- Az első félév 2018. január 25-ig tart.  

- 2019. február 1-ig értesítjük a tanulókat és szüleiket az első félévben elért tanulmányi   

eredményekről.  

Tanítási szünetek: 
 

 Őszi szünet: 2018. október 27. – november 4. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap október. 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

november. 5. (hétfő).  

- Téli szünet: 2018. december 22. – 2019. január 2.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. dec. 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2019. Jan.  3.(csütörtök).  

- Tavaszi szünet: 2019. április 18- április 23.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap március 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

április 24.  (szerda).  

  

A szorgalmi idő alatt hat tanítás nélküli munkanapot az alábbi célokra használunk fel: 
2 nap szakmai továbbképzés 

osztály 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 

létszám 16 18 20 17 20 18 20 21 28 28 26 28 20 25 26 27 
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2 nap nevelési értekezlet 

1 DÖK nap 

1 Pályaorientációs nap 
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