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1.  A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége  

Pedagógus Iskolai 
végzettsége 

Szakképzettsége 

1. 
főiskola,     
egyetem 

szociálpedagógus; etika, ember-és társadalomismeret szakos 
tanár 

2. főiskola 
tanító, olasz nyelv tanító, gyógypedagógus (tanulásban 
akadályozottak gyógypedagógiája) 

3. főiskola nyomdaipari üzemmérnök műszaki tanár; rajztanár 

4. főiskola 
orosz és magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 
drámapedagógus szakvizsga 

5. főiskola testnevelés, biológia 

6. főiskola tanító (ének-zene műveltségi terület)  

7. egyetem testnevelés, környezettan 

8. főiskola 
matematika-földrajz szakos tanár, közoktatás vezetői 
szakvizsga 

9. főiskola angol szakos nyelvtanár 

10. főiskola tanító (természetismeret műveltségi terület)) 

11. főiskola tanító (dőlt betűs írástanítás szakkollégium) 

12. egyetem történelem és magyar szakos tanár 

13. főiskola tanító (technika szakkollégium) 

14. főiskola tanító (vizuális nevelés műveltségi terület), ének szakos tanár 

15. főiskola tanító (magyar műveltségi terület) 

16. főiskola tanító (honismereti szakkollégium), földrajz szakos tanár 

 

 

 

 

 

 

 



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

szakképzettsége 

 

 Iskolai végzettség Szakképzettsége Feladatköre 

1. gimnázium kereskedő-boltvezető iskolatitkár 

2. szakközépiskola pedagógiai asszisztens pedagógiai asszisztens 

3. szakmunkásképző férfiszabó takarítónő 

4. szakmunkásképző bolti eladó takarítónő 

5. szakmunkásképző géplakatos karbantartó 

 
 
 
3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 5 évre visszamenőleg 
 

                                                2012 Országos kompetenciamérés 
 

 Országos  Községi  Iskolai 

 

6. osztály: matematika      1486              1437        1395   

 

      szövegértés      1465     1408    1519 

    

 

8. osztály: matematika      1601         1550      1670 

 

      szövegértés      1577      1513    1603 

 

  

2013 Országos kompetenciamérés 
 

 Országos  Községi  Iskolai 

 

6. osztály: matematika      1489              1436        1512   

 

       szövegértés      1497     1428    1533 

    

 

8. osztály: matematika      1620         1558      1581 

 

       szövegértés      1555      1493    1483 

                                               



                                                2014 Országos kompetenciamérés 

 

 Országos  Községi  Iskolai 

 

6. osztály: matematika      1491              1456        1542   

 

      szövegértés      1481     1430    1497 

    

 

8. osztály: matematika      1617         1570      1597 

 

      szövegértés      1557      1497    1478 

 

 

 

2015 Országos kompetenciamérés 
 

 Országos  Községi  Iskolai 

 

6. osztály: matematika      1497              1448        1561   

 

      szövegértés      1488     1424    1469 

    

 

8. osztály: matematika      1618         1555      1596 

 

      szövegértés      1567      1494    1521 

 

 

 

 

2016 Országos kompetenciamérés 
 

 Országos  Községi  Iskolai 

 

6. osztály: matematika      1486              1432       1490   

 

      szövegértés      1494     1425    1447 

    

 

8. osztály: matematika      1597         1537      1529 

 

      szövegértés      1568      1499    1492 

 

 

 

 

 



2017 Országos kompetenciamérés 

 

 Országos  Községi  Iskolai 

 

6. osztály: matematika      1486              1432       1490   

 

      szövegértés      1494     1425    1447 

    

 

8. osztály: matematika      1597         1537      1529 

 

      szövegértés      1568      1499    1492 

 

 

 

2018 Országos kompetenciamérés 
 

 Országos  Községi  Iskolai 

 

6. osztály: matematika   1499                1446               1463    

 

      szövegértés   1492                1429               1466 

    

 

8. osztály: matematika   1614                1548               1594 

 

      szövegértés   1602                1530               1593    

 

 

2019 Országos kompetenciamérés 
 

 Országos  Községi  Iskolai 

 

6. osztály: matematika   1495                1450              1491    

 

      szövegértés   1499                1439              1493 

    

 

8. osztály: matematika   1624                1563              1592 

 

      szövegértés   1608                1542              1564   

 

 

 

 

 

4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok  
 



Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói az október 1-i statisztika alapján 

                                 2020/2021  2019/2020  2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016  
Tanulók létszáma       163                147             141              125           119             135              
Osztályok száma          8                   8                  8                  8               8                 8                 
Évismétlők száma         2                  1                  2              1               1                 1                 

 

 

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Tanulók 

létszáma 
135 119 125 141 147 163 

Osztályok 

száma 
8 8 8 8 8 8 

Évismétlők 

száma 
1 1 1 2 1 2 

 

Lemorzsolódás aránya az intézményben 

 Évfolyamismétlők 

aránya (%) 
 Az előző tanévben 250 

óránál többet hiányzó 

tanulók aránya (%) 

 

Összlétszámon 

belül 

HHH 

tanulók 

körében 

  Összlétszámon 

belül 

HHH 

tanulók 

körében 

2003/2004 
1% 

-   - - 

 

2004/2005 
1% 

-   0,4 % - 

 

2005/2006 
1% 

-   - - 

 

2006/2007 
2% 

-   - - 

 

2007/2008 

 
0% 

-   - - 

2008/2009 

 
1% 

-   0,5 % - 

 

2009/2010 0% -   - - 

2010/2011 0% -   - - 

2011/2012 0% -   - - 

2012/2013 0% -   - - 

2013/2014 0% -   - - 

2014/2015 2% -   - - 

2015/2016 1% 5%   - - 

2016/2017 1% 5%   1% - 



2017/2018 1% 5%   - - 

2018/2019 2% 5%   - - 

2019/2020 1% 5%   - - 

2020/2021 1% 5%   1% - 

 
 
 
 
 
5. Érettségi vizsgák eredményei 

Intézményünkben nem releváns 

 
 
Továbbtanulási mutatók 
 

Tanév 
Végzős 

tanulók száma 
(fő) 

Ebből nem tanult 
tovább (fő) 

Ebből továbbtanult (fő) 

Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola 

2013/2014 17 0 2 9 6 

2014/2015 20 0 5 9 6 

2015/2016 16 0 2 6 8 

2016/2017 15 0 3 6 6 

2017/2018 11 0 2 6 6 

2018/2019 15 0 1 5 9 

2020/2021 16 0 3 8 5 

 
 
6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 
 

Angol szakkör: kedd-csütörtök 7. órában 

Rajz szakkör alsós: hétfő 8. órában 

Rajz szakkör felsős: hétfő 9. órában 

 

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei, korlátai 

Elvek: 



 Figyelembe vesszük 

o a tanulók életkori sajátosságait, 

o egy átlagos felkészültségű és képességű tanuló napi iskolai terhelését, heti 

órarendjét, 

o az átlagostól eltérő képességeket (differenciált házi feladat), 

o a szóbeli és írásbeli feladatok megfelelő mennyiségi arányát. 

 A házi feladat az elsajátított ismeretek elmélyítését szolgálja. 

 A házi feladatot rendszeresen ellenőrizzük, alkalmanként értékelhetjük. 

 Visszajelző szerepe van a pedagógus számára; szükség esetén további 

elmélyítésre kerül sor a tanórán. 

 Az újonnan belépő tantárgyak esetében hangsúlyt fektetünk a megfelelő tanulási 

módszerek kialakítására, így biztosítva a hatékony felkészülést. 

 Az egy osztályban tanítók konzultálnak a házi feladat mennyiségéről. 

Korlátok: 

 A szóbeli és írásbeli házi feladatra fordított idő (a napköziben, a tanulószobán) 

összességében nem haladhatja meg egy átlagos képességű tanuló esetében:  

o 1-2. évfolyamon a 45 percet 

o 3-4. évfolyamon a 60 percet 

o 5-8. évfolyamon a 90 percet 

 Az egy tantárgyból a másnapra adott írásbeli házi feladat elkészíthető legyen 15-

20 perc alatt. 

 A házi feladatot lehet érdemjeggyel értékelni. 

 A házi feladat az osztály közös minimumán alapuljon, differenciált legyen. Kutató 

vagy gyűjtő jellegű feladatot, csak az iskolai könyvtár állományára alapozva lehet 

adni, ellenkező esetben, csak szorgalmi feladat lehet. 

 A házi feladat a gyermekhez szóljon, érthető legyen, amelyet önállóan tud 

elvégezni. 

 A tanítási szünetek idejére házi feladatot nem lehet adni, pihenő napokra, péntekről 

hétfőre pedig csak csökkentett mennyiségűt. 



 A szóban feladott házi feladathoz a tanulónak joga van felelettervet készíteni, 

amelyet szóbeli számonkéréskor használhat is. Kivétel, ha a megtanulandó 

tananyag fogalom vagy szabály. 

 Hosszabb memoriter szövegek számonkérésének időpontját legalább két héttel a 

számonkérés előtt közölni kell. 

 A hiányzásból visszatérő tanuló kapjon haladékot a tananyag pótlására, távolléte 

miatt hátrányt ne szenvedjen. 

 

Az iskolai dolgozatok íratásának, értékelésének részletes szabályozása az iskolai 

Házirendben található. 

 A tanulónak joga van:  

 A témazáró dolgozatok időpontját a nevelők legalább 2 szakórával előbb közlik. 

Alsó tagozaton 1 nap csak 1 témazárót, felső tagozaton 1 nap legfeljebb kettőt 

írathatnak a nevelők. Az írásbeli feleleteket és a témazáró dolgozatokat kijavítva 

10 tanítási napon belül a tanulók megkapják. Ha nem, akkor az érdemjegyet csak 

a tanuló egyetértésével lehet beírni. 

 Írásbeli munkái javítás utáni megtekintéséhez, tájékoztatást kapni a szóbeli és 

írásbeli munkájának értékeléséről. Szüleinek joga, hogy fogadó órán dolgozatába 

betekinthessenek. 

 

8. Vizsgaszabályzat 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 
Osztályozó vizsgát tehet: 

•ha felmentést kapott a tanórai foglalkozások alól; 

•ha tanulmányi kötelezettségeinek az előírtnál rövidebb idő alatt tesz eleget; 

•ha igazolt és igazolatlan hiányzása több 250 óránál 

•ha felkészültségről független vizsgabizottság előtt ad számot. 

Az osztályozó vizsga időpontját az intézményvezető jelöli ki 

Az osztályozóvizsga előírásai: 

•Az osztályozó vizsgát bizottság előtt kell tenni 



•Tagjai: szaktanár, munkaközösség-vezető, intézményvezető, illetve intézményvezető-

helyettes. 

•Az osztályozóvizsgákat a tanítási év utolsó napjáig meg kell szervezni. 

•A sikertelen osztályozóvizsgát a tanuló a javítóvizsgán a továbbhaladás érdekében 

kijavíthatja. 

•Jellegétől függően írásbeli, szóbeli illetve gyakorlati részből áll. 

•Az osztályzatot a bizottság állapítja meg 

 
Az iskolánk Pedagógiai Programja szerint. 

 

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

    2020/2021-es tanév (szeptember 1-i állapot szerint) 

 
     Évfolyam    Osztálylétszám 

1.     31 fő 
2.     18 fő 
3.     20 fő 
4.     25 fő 
5.               21 fő 
6.     21 fő 
7.     14 fő 
8.      13 fő 

 

10. A tanév helyi rendje, tanév rendje 

A tanítási napok száma 179 nap. Az első tanítási nap 2020. szeptember 01. kedd.  A 

tanév utolsó tanítási napja 2021. június 15. kedd. Tanévzáró ünnepély és ballagás 2021. 

június 19. szombat. 

A szorgalmi idő első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik 

a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről. 

 

Tanítási szünetek: 

- őszi szünet: 2020. október 26. – október 30. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 

november 02. (hétfő). 

- téli szünet: 2020. december 21. – december 31.  



A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. január 04. (hétfő). 

- tavaszi szünet: 2021. április 01. - április 7. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2021. április 08. (csütörtök).  

 

Országos mérés, értékelés: 

Az első osztályos tanulók diagnosztikus fejlődésének felmérése: 2020. december 4. 

Az Oktatási Hivatal 2021. május 26-án szervezi meg szakértők bevonásával az 

anyanyelvi és a matematikai alapkészségek vizsgálatát a hatodik, és a nyolcadik 

évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. 

Az Oktatási Hivatal 2021. május 19-én szervezi meg az iskolák hatodik és nyolcadik 

évfolyamán szervezi meg az angolt első idegen nyelvként tanulók körében a nyelvi 

felmérést.  

Fizikai állapot felmérése: 2021. január 11. és április 23. között tartják meg az iskola 5.  6. 

7.  8. osztályában. 

Diákönkormányzati nap: 2021. május 29. szombat, projektzáró gyereknap 

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 
rendezvények, események időpontjai: 
 
09.01. Tanévnyitó ünnepély 
09.25. Magyar Diáksport Nap 
10.06. Emlékezés az aradi vértanúkra 
10.12. Pályaorientációs nap 
10.22. Nemzeti ünnep- ünnepi megemlékezés 
11.11. Márton napi felvonulás a templomba 
11.23. Nevelési értekezlet 
11.30– 12.18. Adventi készülődés: adventi gyertyagyújtások 
12.12. Adventi játszóház 
12.18. Karácsonyi ünnepély osztálykeretben 
01.22. Magyar Kultúra Napja - Szépkiejtési verseny felső tagozat 
02.01. Félévi értekezlet 
02.12. Alsós farsang 
02.19. Felsős farsang 
02.25. Kommunizmus áldozatainak emléknapja 
03.01.-05. Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 
03.09. Nevelési értekezlet 
03.12. Nemzeti ünnep- ünnepi megemlékezés 



03.13. Tavaszköszöntő Bál 
03.31. Tavaszi játszóház 
04.16. Holokauszt áldozatainak emléknapja 
04.19.-23. Fenntarthatósági témahét 
05.03.-05.29. Projekt hetek 
05.07. Nevelési értekezlet 
05.13. Kulturális Tavaszi Fesztivál 
05.19. Országos Nyelvi Mérés- angol 
05.26. Országos Kompetencia Mérés 
05.29. Iskolai Gyermeknap 
06.04. Nemzeti Összetartozás Napja 
06.11. Nevelési értekezlet 
06.19. Tanévzáró ünnepély és ballagás 

 

11. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, 

csoportok száma- fenntartói engedély alapján 

 

12. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával 

 

13. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános 

megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami 

Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, 

vizsgálatok nyilvános megállapításai 

 

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

intézményünkben nem releváns 
 

  

   


