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_______________________________________________________________________________ 

 

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 
 

 

1./ Fenntartó által engedélyezett osztályok száma 

 

16 osztály, maximum 320 tanuló. 

 

 

2./ A felvétel és átvétel helyi szabályai 

 
Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetében bejelentett lakóhellyel rendelkező minden 

tanköteles tanuló felvételét biztosítja. 

 

a./ Adminisztratív feltételek: 

 

 életkor törvényben előírva: az első osztályba történő beiratkozás feltétele, 

hogy a tanuló az adott naptári évben augusztus 31-ig a hatodik életévét 

betöltse, 

 dokumentumok: szülő személyi igazolványa 

 gyermek személyi lapja, személyi azonosítója, lakcímkártyája,  

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, 

 az okmányiroda által készített NEK azonosító,  

 esetenként Nevelési Tanácsadó Szakvéleménye, 

 szakértői bizottság véleménye, 

 TAJ szám, biztosítás, 

 

b./ Teljesítmény-képesség: 

 A gyermek testi fejlettsége korának megfelelő legyen, hogy fizikailag, 

idegrendszerileg alkalmazkodni tudjon az új környezethez, új szituációkhoz. 

 Tudjon uralkodni mozgásigényén, tudja szabályozni mozgását, (a 

finommozgásokat is.). 

 Tudjon osztálytársaihoz alkalmazkodni, legalább 20 percig tudja figyelmét 

összpontosítani. 

 Rendelkezzen alapvető szociális szokásrendszerrel. 



 Képes legyen önálló munkavégzésre is. Legyen képes játékot befejezni, ha 

leckét kell írni. 

 

c./ A belépési követelmény megállapításának módszerei: 

 konzultáció az óvónőkkel, 

 megfigyelés az óvodában foglalkozás közben 

 

d./ Az óvoda és az iskola közötti átmenetet segítik: 

 a leendő 1. osztályok tanítói által tartott tájékoztató szülői értekezlet a 

beiratkozás előtt. (az óvodában) 

 iskola előkészítő délelőttök tartása augusztus végén 

 

e./ Élő idegen nyelv tanulásának feltételei: 

 igény felmérése szülők körében 

 igény felmérése tanulók körében 

 a 2. osztály februárjában 

 két idegen nyelvből választhatnak: (angol – német) 

(a jelentkezők létszámának függvénye, tárgyi-személyi feltétel adott) 

 

f./ A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni: 

 a szülő személyi igazolványát, 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

g./Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről: 

 a szülő kérésének, 

 a tanuló magatartás és szorgalom jegyének 

 az adott évfolyamra járó tanuló létszámának figyelembevételével az igazgató 

dönt. 

 

Ha más iskolából fegyelmi során eltanácsolt tanuló kéri felvételét, az igazgató kikéri 

az alsós vagy az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének, az igazgatóhelyettesnek, 

az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. Az iskola igazgatója e vélemények 

figyelembevételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait 

iskolánkban. A döntésről a szülőt értesíteni kell. 

 

 

3./ Étkezési térítési díjak mértéke 

 

 Menza: 327 Ft 

 Menza 50 %-os: 164 Ft 

 3X-i étkezés: 447 Ft 

 3X-i étkezés 50 %-os: 224 Ft 

Az étkezési térítési díjak befizetése minden hónap 15. napjáig történik. 



 

 

4./ Éves munkaterv /Lásd külön fájlként a Dokumentumok között!/ 

 

 

5./ A pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítők végzettsége, szakképzettsége, 

száma /Lásd Honlapunk „Tanáraink” címkéjét!/ 

 

 

6./ Az Országos kompetenciamérés eredményei  

/Lásd külön fájlként a „Dokumentumok” között!/ 

 

 

7./ Továbbtanulási mutatók 

 

a./ 2012/2013-as tanév 

Gimnáziumban tanul tovább: 19 fő 

Szakközépiskolában tanul tovább: 11 fő 

Szakiskolában tanul tovább: 15 fő 

Az első helyen megjelölt iskolába felvettek aránya: 93% 

 

b./ 2014/2015-ös tanév 

Gimnáziumban tanul tovább: 19 fő 

Szakközépiskolában tanul tovább: 18 fő 

Szakiskolában tanul tovább: 6 fő 

Az első helyen megjelölt iskolába felvettek aránya: 83% 

 

c./ 2015/2016-os tanév 

Gimnáziumban tanul tovább: 11 fő 

Szakközépiskolában tanul tovább: 16 fő 

Szakiskolában tanul tovább: 13 fő 

Az első helyen megjelölt iskolába felvettek aránya: 85% 

 

d./ 2016/2017-es tanév 

Gimnáziumban tanul tovább: 17 fő 

Szakgimnáziumban tanul tovább: 10 fő 

Szakközépiskolában tanul tovább: 17 fő 

Az első helyen megjelölt iskolába felvettek aránya: 84% 

 

e./ 2017/2018-as tanév 

Gimnáziumban tanul tovább: 14 fő 

Szakgimnáziumban tanul tovább: 12 fő 

Szakközépiskolában tanul tovább: 11 fő 

Az első helyen megjelölt iskolába felvettek aránya: 89% 

 



 

8./ Évismétlési mutatók 

 

 

2015/2016-es tanév 

 

Osztályok 

Évismétlésre 

kötelezett, vagy 

szülői kérésre 

ismétel /fő/ 

Javító/osztályozó 

vizsgára 

kötelezett, azt 

nem teljesítette 

/fő/ 

Összes évismétlő 

osztályonként /fő/ 

1.a 0 0 0 

1.b 1 0 1 

2.a 0 1 1 

2.b 0 0 0 

3.a 0 0 0 

3.b 0 0 0 

4.a 0 0 1 

4.b 0 0 1 

5.a 1 0 1 

5.b 0 0 0 

6.a 1 0 1 

6.b 0 0 0 

7.a 1 0 1 

7.b 2 0 0 

8.a 1 1 2 

8.b 0 0 0 

Összesen: 9 

 

 

2016/2017-es tanév 

 

Osztályok 

Évismétlésre 

kötelezett, vagy 

szülői kérésre 

ismétel /fő/ 

Javító/osztályozó 

vizsgára 

kötelezett, azt 

nem teljesítette 

/fő/ 

Összes évismétlő 

osztályonként /fő/ 

1.a 0 0 0 

1.b 0 0 0 

2.a 0 0 0 

2.b 0 0 0 

3.a 0 2 2 

3.b 0 0 0 

4.a 1 0 1 



4.b 1 0 1 

5.a 1 0 1 

5.b 0 0 0 

6.a 2 0 2 

6.b 1 0 1 

7.a 1 0 1 

7.b 0 0 0 

8.a 0 0 0 

8.b 0 0 0 

Összesen: 9 

 

 

2017/2018-as tanév 

 

Osztályok 

Évismétlésre 

kötelezett, vagy 

szülői kérésre 

ismétel /fő/ 

Javító/osztályozó 

vizsgára 

kötelezett, azt 

nem teljesítette 

/fő/ 

Összes évismétlő 

osztályonként /fő/ 

1.a 1 0 1 

1.b 2 0 2 

2.a 0 0 0 

2.b 0 0 0 

3.a 0 0 0 

3.b 0 0 0 

4.a 0 0 0 

4.b 0 0 0 

5.a 0 0 0 

5.b 2 0 2 

6.a 0 0 0 

6.b 1 0 1 

7.a 1 0 1 

7.b 0 0 0 

8.a 0 0 0 

8.b 0 0 0 

Összesen: 7 

 

 

9./ A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei  

/ Lásd Honlapunk „Szakkörök” címkéjét!/ 

 

 

 

 



 

10. Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

 
a./ Az iskola írásbeli beszámoltatás formái 

Formák Rendje Korlátok Szerepe, súlya Ellenőrzés 

Értékelés 

Javítási 

lehetőség 

 

 

Röpdol-

gozat 

Bármelyik órán 1 

tananyagból 

Nem íratható, 

ha aznap 2 

témazáró, 

vagy 

nagydolgozat 

van 

A tanuló órára 

való 

felkészülését 

ellenőrzi.1 

felelet értékű 

Következő órára 

kijavítani. Értékelni 

%-osan, osztályzattal 

 

 

 

Témazáró 

dolgozat 

1 tanítási egység, 

téma zárásakor 

Minden 

évfolyamon. 

Egy napon 

csak 2 

dolgozat 

íratható. 

Felmérés a 

tanuló 

tudásszintjéről 

az adott témából. 

Jelentősen 

befolyásolja a 

félév, évvége 

osztályzatát 

Egy héten belül 

javítani, 

Értékelés %-osan, 

pontozással, átváltó 

kulcs alkalmazásával, 

szövegesen, 

számjeggyel 

1 esetén újra kell 

íratni 

2,3 

érdemjegynél, ha 

a tanuló kéri 

  

 

 

 

Nagydol-

gozat 

1 vagy több téma 

zárásakor, 

nagyobb tanítási 

egység zárásakor 

Csak 5-8. 

évfolyamon, 

napi 1 

íratható 

Felmérés a 

tanuló tárgyi 

tudásáról az 

adott témákból 

Döntő súlya van 

a félév, tanév 

zárásánál 

Egy héten belül 

javítani.  

Értékelés % -osan, 

pontozással átváltó 

kulcs alkalmazásával, 

globálisan, 

szövegesen, 

számjeggyel 

1 esetén újra kell 

íratni,  

2,3 

érdemjegynél, ha 

a tanuló kéri 

Tudáspró-

ba 

Témazárás előtt 

íratható 

Osztályoz-

ható 

Tájékoztatást ad 

a téma 

ismeretéről, a 

hiányosságokról 

Tájékoztatni a tanulót 

a tananyag tudás 

szintjéről 

 

 

 

 

Házi 

dolgozat 

Bizonyos témáról 

egyéni 

gyűjtőmunka 

alapján íratható 

Csak 7.8. 

évfolyamon  

A téma iránt 

érdeklődőkkel 

íratható, főként 

választható 

foglalkozáso-

kon 

Szövegesen, 

globálisan, értékelés 

számjeggyel, vagy 

szövegesen. Kiemelve 

a dolgozat pozitív 

részeit 

 

Mérések a 

tanév 

folyamán 

Előre 

meghatározott 

céllal, 

meghatározott 

időben, egész 

tanéves 

tananyagból vagy 

nagyobb 

időszakot átfogó 

anyagból 

Csak a 

munkaterv-

ben, 

ellenőrzési 

tervben 

meghatáro-

zott kört, 

meghatáro-

zott módon 

lehet mérni 

Tájékozódás a 

tanulócsoportok 

tudás-, 

készségszint-

jéről, a 

továbbhaladás 

miatt 

Értékelés %-osan, 

szövegesen, 

tájékoztatva az érintett 

feleket 

 

 

 



 

b./ Az otthoni felkészülés szóbeli, írásbeli feladatok 

formák elvek korlátok ellenőrzés értékelés 

Szóbeli feladatok: 

 Versek  

 Vers részletek 

 Idézetek 

 Szabályok 

 Memoriterek 

 Tanórai 

tananyag 

Korosztályi 

sajátosságokat 

figyelembe véve 

kell meghatározni 

a megtanulandó 

szöveg 

mennyiséget. A 

mennyiség nem 

lehet fegyelmező, 

vagy 

büntetőeszköz. 

Alsó tagozaton 

hét végére nem 

adható fel.  

Felső tagozaton 

figyelemmel kell 

lenni a hét 

végére, 

munkaszüneti-, 

és pihenő 

napokra. 

A megadott 

határidőben, 

tanórán 

kikérdezve. 

Az előzetesen 

meghatározottak 

alapján. Szóban, 

szövegesen, 5-8. 

évfolyamon 

számjeggyel is.  

Írásbeli feladatok 

 Gyakorló 

feladatok  

 Házi 

dolgozatok 

 Otthoni rajzok 

 Gyűjtőmunka 

 

Korosztályhoz 

illeszkedő 

mennyiségben, a 

tanulók 

képességeit 

figyelembe véve 

kell meghatározni. 

Nem lehet 

büntetés a feladat 

mennyisége. 

Hét végére csak 

javaslatként lehet 

megadni 

gyakorló 

feladatokat.  

Az elkészítés 

határidejének 

napján az 

adott tanórán 

frontálisan, 

egyénileg, 

beszedve a 

munkát 

tartalmi 

ellenőrzés. 

Az előzetes 

meghatározás 

alapján szóban, 

szövegesen 5-8. 

évfolyamon 

számjeggyel. 

Előadás, kiselőadás, 

bemutató készítése. 

A tanulói 

képességekhez 

igazodva, előre 

kijelölt témában. 

A témában 

kiemelkedő 

tudású 

tanulókkal 

elvégeztethető, 

csak önkéntes 

vállalással. 

A bemutatás 

napján 

Tartalmi 

ellenőrzés. 

A pozitív oldal 

kiemelésével, 

szóban, 

számjeggyel 

értékelhető. 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatokat a tanórákon megfelelően elő kell 

készíteni. Megoldásuk és számonkérésük sikerélményt nyújtson a tanulóknak. Az otthoni 

felkészüléshez előírt feladatok mennyisége legyen összhangban a tananyag mennyiségével és a 

tanulók életkori sajátosságaival.  

Sem a szünetekre (tavaszi, nyári, őszi, téli), sem a hétvégékre nem adunk több házi feladatot, mint az 

egyik tanóráról a másik tanórára adott házi feladatok mennyisége.  

Figyelembe vesszük tanulóink eltérő képességeit, különösen a sajátos nevelési igényű gyermekekét: 

élünk a differenciált házi feladat adásának lehetőségével. 

 

 

11. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 

/Lásd Házirendünk 1. számú mellékletét!/ 

 

 



 

12./ Tanulók és osztályok száma 

 

 

2018-2019-es tanév /október 1./ 

 

 

Sorszám Osztály Létszám Osztályfőnök 

1.  1.a 15 Tóth Tünde 

2.  1.b 16 
Czakóné Püspöki 

Ilona 

3.  2.a 18 Ötvösné Perge Edit 

4.  2.b 15 Poczok Erzsébet 

5.  3.a 17 Jacsó Emilné 

6.  3.b 17 
Gregusné 

Szentgyörgyi Éva 

7.  4.a 14 Dr. Szűcs Attiláné 

8.  4.b 14 Krizsán Tiborné 

Alsós összesen: 125  

9.  5.a 24 Nagy Zsolt 

10.  5.b 23 
Nagyné Deli 

Mónika 

11.  6.a 21 
Bocsiné Bálint 

Ágnes 

12.  6.b 16 
Ivánné Rédei 

Marianna 

13.  7.a 19 Nagy Péter 

14.  7.b 18 
Lovászné Szűcs 

Mária 

15.  8.a 18 
Tóthné Sőrés 

Julianna 

16.  8.b 18 Farkas Fruzsina 

Felsős összesen: 155  

Mindösszesen: 283  

 

 

Füzesabony, 2018. október 01. 

 

 

 

Nagy István 

   Igazgató 


