
10. Az iskolai közzétételi lista a fent meghatározottakon kívül tartalmazza a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával: 

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

Fenntartó 

elnök-lelkész, református lelkész, művészettörténész 

Tagintézményvezető  

igazgató, tanító, református hitoktató, közoktatás vezető  

Vezetőség 

tagintézményvezető-helyettes, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető, tanító-könyvtár szakkollégium 

gazdaságvezető, andragógus 

Pedagógusok 

tanító- szociálpedagógus, műveltségterülete: ének-zene, kántor, inkluzív nevelés tanára, osztályfőnök 

matematika- testnevelés szakos tanár 

földrajz-környezetvédelem szakos tanár-osztályfőnök 

hitoktató-GYAKORNOK 

környezetvédelem-biológia tanár, angol nyelvtanár 

ének-zene  és könyvtár- pedagógiai szakos tanár, kántor, kórusvezető 

kézilabdaedző, tornacsarnok udvari felelőse, tűz- és balesetvédelmi felelős 

tanító, műveltségterülete: angol nyelv, szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztési szakértő, DÖK vezető 

tanító, műveltségterülete: ember és társadalom, matematika, osztályfőnök munkaközösség vezető 

tanító, műveltségterülete: ember és társadalom, református hitoktató, GYES 

hitoktató-GYAKORNOK 

testnevelés szakos tanár, labdarugó edző, osztályfőnök 

matematika-fizika szakos tanár 

tanító, műveltségterülete: ember és társadalom, szakvizsgázott drámapedagógus, osztályfőnök 

testnevelés szakos középiskolai tanár, középiskolai gyógytestnevelő tanár, atlétikaedző, osztályfőnök 

tanító, óvodapedagógus, testnevelés és matematika műveltségterület, osztályfőnök  

földrajz-rajz szakos tanár 

tanító, népművelő szakkollégium, osztályfőnök 

német-történelem szakos középiskolai tanár 

tanító, magyar nyelv-irodalom műveltségterület, osztályfőnök, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős 

tanító, műveltségterülete: informatika, szakvizsgázott tánc-és drámapedagógus, osztályfőnök 

óvodapedagógus, napközis nevelő 

tanító, népművelés szakkollégium 

földrajz-testnevelés szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, tehetségfejlesztési szakértő, osztályfőnök, munkaközösség vezető 

igazgatóhelyettes, református lelkész, vallástanár,osztályfőnök 

angol-történelem szakos tanár, osztályfőnök 

angol szakos tanár, magyar nyelv-és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, osztályfőnök, munkaközösség vezető, 

mentorpedagógus (mester fokozat) 

fizika-technika szakos tanár, számítástechnikai szoftverüzemeltető, általános iskolai matematika tanár 

tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus-tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos, osztályfőnök 

magyar-történelem szakos tanár, magyar szakos középiskolai tanár, osztályfőnök 

ének-zene alapszakos tanító 

magyar-könyvtár szakos tanár, osztályfőnök, tehetségfejlesztési szakértő 

angol nyelvi lektor 



tanító, gyógypedagógus, tehetségfejlesztő szakértő 

kémia szakos tanár 

biológia-földrajz szakos tanár 

néptánc oktató 

néptánc oktató 

magyar szakos középiskolai tanár 

kertész üzemmérnök, pedagógiai asszisztens  

 

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége, 

pedagógiai asszisztens/középiskola- egyetemi hallgató 

pedagógiai asszisztens/középiskola 

gyógypedagógiai asszisztens/ középiskola 

pedagógiai asszisztens/ középiskola 

gazdasági ügyintéző, iskolatitkár/középfokú végzettség 

gazdasági ügyintéző/középfokú végzettség 

 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei, 

A 2021. év országos kompetenciamérésének eredményei matematikából és szövegértésből, 6. és 8. évfolyamon. 

 

 

 

 

 

 



A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

A 2021/2022. tanév végén lemorzsolódásban érintett 3 tanuló (tantárgyi átlaga 1,1-et romlott), 2 tanuló eredményes 

javítóvizsgát tett, 1 tanuló magas óraszámú igazolt hiányzás miatt eredményes osztályozó vizsgát tett, 1 egyéni 

munkarendű tanuló is sikeres osztályozóvizsgát tett. Évfolyamismétlésre kötelezett tanuló nem volt. 

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

Szakkörök Alsó 
tagozat 

fő Felső 
tagozat 

fő 

Rajz 1-2. évf. 14 
5-6.évf. 23 

3-4.évf. 31 

Énekkar 3-4.évf. 14 5-8.évf. 10 

Focisuli 2-4.évf. 13 5-6.évf. 10 

Szivacskézilabda/ 
kézilabda 

2-4.évf. 42 5-8.évf. 10 

Vívás 1-4. évf. 7 5-8. évf. 16 

Hittan   5-8. évf. 5 

Felvételi ek. 
matemat. 

  
7-8.évf. 33 

Felvételi ek. magyar   7-8.évf. 26 

Német nyelv   5-6. évf. 8 

  7-8. évf. 8 
 

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

A tanulók tanulási folyamatának szerves része az otthoni önálló tanulás, a házi feladatok elvégzése. Alapelv, hogy 
a házi feladat a tanítási órán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó: 

- gyakorlás, írásban vagy szóban, 
- a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása, bevésése, mélyítése, rendszerezése, ismétlése, 
- önálló a tananyaghoz tartozó kutatómunka, előadás, portfólió készítése, 
- a tantervben meghatározott definíciók, memoriterek megtanulása, 
- az év végi vizsgákra való felkészülés tanári iránymutatás alapján, 
- házi olvasmányok, rövid cikkek irányított feldolgozása 
- önálló könyvtári, vagy elektronikus gyűjtőmunka. 
 
A feladatok kijelölésénél törekednünk kell arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama átlagos képességű, 
rendszeresen tanuló diákok esetén az életkoruknak megfelelő legyen. 

- A házi feladat tantárgyanként nem haladhatja meg alsó tagozatban a 20 percet, felső tagozatban a 30 percet. 
Ez magában foglalja az írásbeli és szóbeli feladatokat is. A jobb képességű tanulóknak differenciált feladatokkal 
biztosítjuk a fejlődést, az önmaguk képességeihez mért előrehaladást. Ez szorgalmi feladatként jelentkezik. 

- A napközis nevelőknek biztosítaniuk kell a másnapi felkészülést a délutáni tanulás keretei között. 

- Az átlagosnál több időt igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére hosszabb határidőt kell adnunk. 

- Az órarend összeállításánál – objektív lehetőségek figyelembe vételével – a nagyobb és kisebb otthoni 
felkészülést igénylő tantárgyak tanítási napok közötti egyenletes elosztására törekszünk. 

- Tanév elején az osztályfőnökök javaslatot tesznek a tanulóknak otthoni felkészülésük egyenletes heti 
elosztására. Javaslatukat a szülőkkel is egyeztetik. 



- A hétvége pihenésre fordíthatósága érdekében, pénteken csak annyi feladatot adunk, amelynek mennyisége 
nem haladja meg egy átlagos hétköznap terhelését. Ugyanígy járunk el hosszabb tanítási szünet esetén is. 

- A szünetre adott feladatok önálló ismeretszerzésre ösztönözzenek, adjanak lehetőséget a megszerzett tudás 
alkalmazásár 

- A házi feladat mennyisége a tanuló életkorának és a tantárgy jellegének megfelelő. 

A témazáró dolgozatok szabályai 

- Témazáró dolgozat, egy nagyobb témakör tárgyalása után 
- Témazáró dolgozat témáját, idejét 5 munkanappal korábban közölni kell. A naplóba az egyeztetés miatt,  

bejegyzésre kerül. 
- Egy tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat nem íratható. 
- A kijavított témazáró dolgozatot, annak érdemjegyét két héten belül közölni kell a tanulóval. Amennyiben 

határidőre ez nem történik meg, a tanuló eldöntheti, hogy a dolgozatra kapott osztályzatot elfogadja-e. 
- A témazáró dolgozat jegye kétszeres súllyal számít az év végi elbírálás során. 

- A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli 
dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre 
történő átváltását a tantárgynak megfelelő  arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők. 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási miniszter 
által kiadott kerettantervekben "A továbbhaladás feltételei" c. fejezetekben meghatározott követelményeket az 
adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból teljesítette.  

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján 
bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az "elégséges" év végi osztályzatot kell 
megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon tanév végén egy vagy két tantárgyból szerez elégtelen érdemjegyet, 
a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát tehet.  

A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat 
megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

-  az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

-  az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál 
rövidebb idő alatt teljesítse; 

-  egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 

-  az adott tantárgy éves óraszámának a 30%-át meghaladta a hiányzása 

-  egyéni tanrendű tanuló volt. 

Az első évfolyamon a közoktatási törvény előírásának megfelelően a tanuló csak abban az esetben nem léphet 
magasabb évfolyamba, ha 

-  az adott tanév során 250 óránál többet mulasztott. 

-  a szülő a szorgalmai időszak vége előtt (legkésőbb az osztályozó értekezletet megelőző napon) írásban kérte 
az évismétlést 

A helyi tantervben nem szabályozott esetekben a köznevelési törvény és a kerettantervek kiadásáról, 
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló rendelet előírásait kell alkalmazni. 

Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a vizsgáztató intézmény 
a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő bejegyzés céljából három napon belül írásban értesíti azt az iskolát, 



amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről – figyelembe véve a 
független vizsgabizottság által adott vagy a vendégtanulóként szerzett osztályzatot – az az iskola dönt, amellyel 
a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a felkészülést segítő egyéb tudnivalókat 
az érintett tanuló és szülő június 30-ig írásban kapja meg a szaktanároktól 

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje (8. évfolyam) 

 

Iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. 

 

  

 

Alsó tagozat 

 

 

Felső tagozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a 22 fő 5.a 24 fő 

1.b 21 fő 5.b  29 fő 

2.a 26 fő 6.a  16 fő 

2.b 25 fő 6.b  24 fő 

3.a 26 fő 7.a  25 fő 

3.b 21 fő 7.b  22 fő 

4.a 25 fő 8.a  24 fő 

4.b 22 fő 8.b  23 fő 

Össz: 188 fő Össz: 187 fő 

A TANULÓK 

ÖSSZLÉTSZÁMA: 
375 fő 

 


