
Közzétételi lista 2019. október 
 

 

Általános adatok 

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

 

Az iskolába való felvétel és átvétel helyi szabályai  

 

Felvétel  

 

Tanulói jogviszony az Nkt. 50.§ alapján felvétellel vagy átvétellel jön létre.  

A felvételről vagy átvételről az igazgató dönt. Azokat a tanköteles tanulókat kötelező jelleggel 

fel/átvesszük, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében laknak (akiknek lakóhelye, 

illetve tartózkodási helye Pétfürdőn található.) További felvételi kérelmek teljesítésénél 

előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket.  

 

Átvétel:  

 

Az iskolarendszer átjárható, az átjárhatóságot a Nemzeti Alaptanterv biztosítja. A fogadó 

intézménynek az Nkt.-ban foglalt keretek között megállapított követelmények alapján más 

iskolába, vagy iskolatípusba akár tanév közben is át lehet lépni.  

 

Általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető, így emelt szintű nyelvi/informatikai 

csoportba való felvétel a tanuló tanulmányi eredményei alapján történik.  

Emelt szintű oktatásra való áttérés esetén egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával 

járulunk hozzá az adott évfolyam követelményeinek elsajátításához. Átvétel esetén a 

tudásszintet mérő feladatlap 80%-át el kell érnie a tanulónak. 

 

 

A beiratkozásra meghatározott idő 

 

Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi 

központ véleményének kikérésével – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által 

meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben 

szokásos módon közzé kell tenni. (Honlap, helyi televízió, iskola-óvoda épülete) 

 

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma a 2019/20. tanévre vonatkozóan  

 

Engedélyezett osztályok száma: 16  

Engedélyezett csoportok száma:  

(délutáni foglalkozások keretében)  

• szakkör, sportkör, felkészítő foglalkozás, énekkar: 11 

• korrepetálás, felzárkóztatás: 15 

• kiscsoportos fejlesztő foglalkozás: 9 

• napközis csoport: 11 

Összesen: 46 



 

Étkezési térítési díjak 2019-ben 

 

 

Egyszeri étkező: 370 Ft 50% kedvezmény: 185 Ft  

Háromszori étkező: 580 Ft 50% kedvezmény: 290 Ft 

 

50% kedvezményre jogosult: SNI tanuló, tartós beteg tanuló illetve 3 vagy több gyermekes 

család. 

 

Ingyenes étkezésre jogosult: rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők és 

halmozottan hátrányos helyzetűek. 

 

Az étkezést a szülők igénylik. 

  

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és időpontjai 

 

KLIK Várpalotai Tankerülete 2014. március 17-én végzett tanügy-igazgatási ellenőrzést. 

Ennek tárgy a Horváth István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat ellenőrzése 

volt. Főbb megállapításai:  

Az SZMSZ tartalmazza a jogszabályban előírtakat, megfogalmazása érthető, világos, 

részletekre kiterjedő, de nem túlszabályozott. Egyéb észrevételek:  

• fenntartó címének javítása  

• Vagyon feletti rendelkezésre vonatkozó pont javítása, az önkormányzat jogait nem kell 

részletezni, mivel erről külön megállapodás van  

• az intézmény honlapja nem az aktuális szabályzatot tartalmazza  

• a könyvtár nyitvatartása a tanulói igényekhez alkalmazkodjon  

• kiegészíteni, hogy a tanulmányi kirándulások a szülők beleegyezésével és költségén 

történjenek  

A fenntartó által jóváhagyott többletköltségek: év végi jutalomkönyvek, koszorú és virág 

ünnepi alkalmakkor  

 

KLIK Várpalotai Tankerülete 2015. március 30-án végzett tanügy-igazgatási ellenőrzést. 

Ennek tárgya Horváth István Általános Iskolában tartott egyéb foglalkozások naplóinak 

ellenőrzése volt. Főbb megállapításai:  

• A napközis csoportok magas létszáma miatt jövőben indokolt több csoport indítását tervezni  

• A nem fejlesztésre és korrepetálásra létrehozott csoportok esetén felül kell vizsgálni a 

csoportok jövőbeni indítását  

• Hiányzások vezetésének pótlása  

• A vezetők rendszeresen ellenőrzik a naplókat, melyet dokumentálnak is  

• Jövőben felül kell vizsgálni a magántanulók foglalkozásainak kialakítását 

 

Hatósági ellenőrzések 

2017. november 7. Veszprém Megyei Kormányhivatal (ÁNTSZ) ellenőrzése mindent rendben 

talált. 

2018. október 25. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi hatósági 

ellenőrzése mindent rendben talált. 

 



A Horváth István Általános iskola nyitvatartási rendje 

 

A tanév során az iskola hétfőtől péntekig 6.00 -20. 00-ig tart nyitva. 

20 óráig történik a működtetéssel kapcsolatos teendők elvégzése.  

6.00-8.00 óra között a pedagógiai asszisztens reggeli ügyeletet biztosít a Hősök terei 

épületünkben.   

7.30-8.00 óra között pedagógus is tart reggeli ügyeletet mindkét épületben.  

A tanítási nap 8.00 órakor kezdődik, és 16.00-kor ér véget. 

16.00-17.00-ig ügyeletet biztosítunk, amennyiben a szülők ezt igénylik. 

A tanórák napi és heti elosztását az órarend tartalmazza. 

A tanulók legkésőbb ¾ 8-ra érkeznek az iskolába, tanítás illetve a foglalkozások után 

kötelesek elhagyni az iskolát. A napi háromszor étkezőknek 7.30-ra kell az iskolába érniük. 

 

Csengetési rend 

 

A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. 

Az óraközi szünetek 15, illetve 10 percesek, a házirendben meghatározott csengetési rend 

szerint. A tanítási órák 45 percesek. 

A tanítás kezdete: 8 óra. 

A tanítási órák végét és kezdetét csengő jelzi. 

 

 1-3.évfolyam, Hősök tere 1. 

 

Tanóra kezdete  vége szünet hossza 

1. óra 8:00 8:45 utána 15 perc 

2. óra 9:00 9:45 utána 15 perc 

(tízórai szünet) 

3. óra 10:00 10:45 utána 15 perc 

4. óra 11:00 11:45 utána 15 perc 

5. óra 12:00 12:45 utána 15 perc 

6. óra 13:00 13:45  

 

4-8. évfolyam, Berhidai út 54. 

 

Tanóra kezdete  vége szünet hossza 

1. óra 8:00 08:45 utána 15 perc 

(tízórai szünet) 

2. óra 9:00 09:45 utána 15 perc  

3. óra 10:00 10:45 utána 15 perc 

4. óra 11:00 11:45 utána 15 perc 

5. óra 12:00 12:45 utána 15 perc 

6. óra 13:00 13:45 utána 10 perc 

7. óra 13:55 14:40  

 

 

 

 

 

 



HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

  
A 2019/20. tanév programterve 

(180 tanítási nap) 

 

 

Alakuló értekezlet      augusztus 22. csütörtök 

Munkavédelmi oktatás     augusztus 26. hétfő 

Munkaközösségi munkatervek elkészítése  augusztus 26. hétfő 

Javítóvizsgák       augusztus 27. kedd 9 óra 

Tanévnyitó értekezlet     augusztus 27. kedd 11.15 óra 

  

Elsősök előkészítő foglalkozása                               augusztus 27-28. kedd-szerda 

Elsős szülői értekezlet                                              augusztus 28. szerda 16 óra 

Udvartakarítás Felhívás alapján szülői segítséggel augusztus 29. 15-17 óráig,  

Szakkörök szervezése     augusztus 30. péntek 

Tanévnyitó ünnepély                                                augusztus 30. péntek 17 óra 

Első tanítási nap, Tankönyvosztás    szeptember 2. hétfő 

Iskolai DÖK-delegált és segítő tanár választás  szeptember 9. hétfő 

Tanmenetek, szakköri munkatervek   szeptember 13. péntek 

Mesevetélkedő (4-5. évf.)                szeptember 27., péntek 14 óra  

Udvartakarítás      havonta of. irányításával, 

minden hónap 1. hétfője 

Függetlenség napja – települési műsor   október 1., kedd 

Alsós levelezős feladatmegoldó versenyek  (2-3.o. magyar, matematika 4 fordulós)  

októbertől folyamatosan 

Aradi Vértanúk megemlékezés     október 4., péntek 12 óra 

Papírgyűjtés       október 7., hétfő 

Feketedió ünnep      október 19., szombat 

Könyvtárhasználati verseny 7-8.évf.   október 15. kedd 14 óra 

Október 23-i ünnepély iskolai    október 22. kedd 12 óra 

Október 23-i ünnepély települési    október 23. szerda 

Nevelési értekezlet - Tehetségpont    október 25., péntek (tanítás 

nélküli munkanap) 

DIFER-mérésben érintettek felmérése   október 11-ig  

DIFER-létszám jelentése OH-nak     október 25-ig   

DIFER-mérés elvégzése     november 29-ig 



Őszi szünet       október 28-november 1. (u: 

okt.25., e: november 4.) 

Kompetencia és nyelvi méréshez adatküldés az OH-nak november 22. péntek 

Mesemondó verseny      november 26. kedd 

Magyar Vöröskereszt Ünnepe    november 28. szerda 

DÖK-nap Mikulás délelőtt     december 7. szombat (tanítás 

nélküli munkanap) 

Pályaorientációs nap      december 14. szombat (tanítás 

nélküli munkanap) 

Adventi gyertyagyújtás (énekkari fellépés)   december 12. 

Adventi koncert (énekkari fellépés)    december 15. 

Falukarácsony       december 13. 

Iskolai karácsonyi ünnepség     december 20. péntek 10 óra 

alsó, felső 

Téli szünet       december 23. - január 3. (u: 

dec.20, e: jan.6.) 

London Bridge Országos Angol 3 fordulós verseny folyamatosan januártól 

Tanulók fizikai állapotának mérése    január 8.- április 24. 

Magyar Kultúra Napja      január 22. szerda 

Félév vége       január 24. péntek 

Osztályozó értekezlet      január 27. hétfő 14 óra felső 

        január 28. kedd 14 óra alsó 

Félévi értesítő kiosztása     január 31. péntek 

Félévi értekezlet       február 3., hétfő, 14 óra 

Nyílt napok   (alsó, felső 1-1 nap)  február 18. kedd felső tagozat, 

19. szerda alsó tagozat 

Farsang alsó tagozat      február 14. péntek 15 óra 

Farsang felső tagozat      február 14. péntek 17 óra 

Népdaléneklési verseny Öskü    február  

Tiszán innen, Dunán túl verseny    február  

Angol szépkiejtési verseny helyi    március  

Területi Mezei futóverseny      március    

  

Felsős versmondó verseny, iskolai    március 3. kedd 

Alsós versmondó verseny, iskolai    március 4. szerda 

Versmondó verseny, területi, Várpalota      

 március 

Március 15-i ünnepély iskolai    március 13. péntek, 12 óra 

Március 15-i ünnepély települési    március 15.  

Horváth István Napok      ápr. 1-8. 

Alsós iskolai tanulmányi versenyek:       

szépírás, helyesírás, olvasás, matematika   ápr. 1-6. szerda-hétfő 

Felsős tanulmányi versenyek:  

angol, történelem, magyar, matematika:    ápr. 1-6. szerda-hétfő 

Te is lehetsz „sirály”! Egyéni és csoportos vetélkedők, benne: Uniós Vetélkedő ápr. 3. 

péntek (tanítás nélküli munkanap) 

Daléneklési verseny      ápr. 6. hétfő, 11 óra felsős, 13 

óra alsó 

Angol szépkiejtési verseny területi    ápr. 6. hétfő, 14 óra 

Ünnepi megemlék. Horváth István névadóról  ápr. 8. szerda 14 óra 



Tavaszi szünet      ápr. 9-14. (u: ápr. 8. szerda - e: 

ápr. 15. szerda) 

Nevelési értekezlet – Boldog iskola    április 15., szerda (tanítás 

nélküli munkanap) 

Tanulmányi kirándulás Angliába    április-május 

Rádiós megemlékezés a Holocaust áldozatairól  április 16. csütörtök 

Megyei angol szépkiejtési verseny    április    

Tasner Antal napi matematika, angol verseny  április 

Ney Dávid kórushangverseny    április 

Anyák napja       május 1. hete  

Nyugdíjas Anyák napja (Közösségi Ház)    május   

Országos London Bridge angol verseny   ápr.- máj. 

Diákparlament      május 4. hétfő 14 óra 

Madarak, fák napja (faültetések)    május 11. 

Népszavazás évfordulója     május 16. szombat 

Idegen nyelvi mérés       május 20. szerda 

Diákolimpia atlétika körzeti megyei, országos döntő április, május  

Országos kompetenciamérések    május 27. szerda 

NETFIT eredmények feltöltése    május 29. péntek 

Diákolimpia kosárlabda körzetei, megyei döntő  június 

Nemzeti Összetartozás Napja     június 4. csütörtök 

Pedagógus nap – tanulmányi kirándulás   június 5. péntek (tanítás 

nélküli munkanap) 

Idegen ny. mérésről adatküldés    június 10. péntek 

Idegen ny. mérés eredményei honlapon   június 10. péntek 

Osztályozó értekezlet     június 10. szerda 14 óra 

alsójúnius 11. csütörtök 14 óra felső 

Utolsó tanítási nap      június 15. hétfő 

Tanévzáró; ballagás      június 20. szombat 9 óra 

Tanévzáró értekezlet      június 26., péntek 9 óra 

 

 

Hat tanítás nélküli munkanap pedagógiai célra való felhasználása: 

 

➢ 1. nap: 2019. okt. 215 hétfő:  nevelési értekezlet – Tehetségpont 

➢ 2. nap: 2019. dec. 7. szombat: Dök-nap 

➢ 3. nap: 2019. dec. 14. szombat  Pályaorientációs nap 

➢ 5. nap: 2020. április 3. péntek:  Ki miben tudós? – egyéni és csoportos vetélkedők 

➢ 4. nap: 2020. április 15. hétfő:  nevelési értekezlet – Boldog iskola, Két tanítási 

nyelvű iskola, Kosárpalánta program 

➢ 6. nap: 2020. június 5. péntek:  pedagógus nap 

 

 

Pályaorientációs nap: 
Részvétel a Pályaválasztási Napon Veszprémben, Pápán és Székesfehérváron. Tájékozódás 

Várpalotán, a Jó Szerencsét Művelődési Házban tartott pályaválasztási tájékoztatón, amely 

során a várpalotai középiskolák mutatkoznak be. Pályaválasztási szülői értekezleteken 

pályaválasztási tájékoztatást tart három iskola igazgatója itt az iskolánkban, amelyen a diákok 

és a szülők is részt vehetnek. (Faller, Thuri, a veszprémi Közgáz) Egyéb tervek felsős diákok 



számára: Szakmák éjszakájára látogatás Veszprémbe-, illetve Balatonfűzfőre. Gyárlátogatás 

szervezése. Eljuttatni a diákjainkat a Szakma Sztár Fesztiválra. 
Alsós diákoknak forgószínpad-szerűen játékos-kézműves foglalkozások keretében virágkötő – 

bőrdíszműves - hímző-varró tevékenységek szervezése  

 

Iskolai énekkar foglalkozásainak időpontjai: 

 

Keddenként és csütörtökönként 7. órában  

 

 

 Szülői értekezletek*                     

Fogadó 

órák* 

 

Tanulmányi 

kirándulások, 

erdei iskolák* 

 őszi félévi májusi téli tavaszi 

december 

2. 

március 

24. 

december 

2. 

március 

24. 

december 

2. 

március 

24. 

december 

2. 

március 

24. 

december 

2. 

március 

24. 

december 

2. 

március 

24. 

november 

25. 

március 

23. 

november 

25. 

március 

23. 

november 

25. 

március 

23. 

november 

25. 

március 

23. 

november 

25. 

március 

23. 

november 

25. 

március 

23. 

november 

25. 

március 

23. 

november 

25. 

március 

23. 

november 

25. 

március 

23. 

november 

25. 

március 

23. 
 

1.a szeptember 

30. 

február 4. 

február 4. 

február 5. 

február 5. 

február 4. 

február 4. 

február 10. 

február 10. 

február 10. 

február 10. 

február 10. 

február 10. 

február 10. 

február 10. 

február 10. 

február 10. 
 

május 

11. 
május vége  

1.b szeptember 

23. 

május 

11. 

2.a szeptember 

23. 

május 

11. 
május vége  

2.b szeptember 

23. 

május 

11. 

3.a szeptember 

24. 

május 

12. 
június eleje 

3.b szeptember 

24. 

május 

12. 

4.a szeptember 

11. 

május 

11. 
június eleje 

4.b szeptember 

11. 

május 

11. 

5.a szeptember 

24. 

május 

11. 
május közepe 

5.b szeptember 

24. 

május 

11. 

6.a szeptember 

09. 

május 

11. 

erdei iskola ápr. 

27-28-29. 

6.b szeptember 

09. 

május 

11. 

erdei iskola ápr. 

27-28-29. 

7.a szeptember 

23. 

május 

11. 

erdei iskola 

május 4-5-6. 

7.b szeptember 

23. 

május 

11. 

erdei iskola 

május 4-5-6. 

8.a szeptember 

23. 

május 

11. 

erdei iskola jún. 

3-4-5. 

8.b szeptember 

23. 

május 

11. 

erdei iskola jún. 

3-4-5. 

 

* tervezett időpontok 



Országos mérések eredményei 

 

Idegen nyelvi mérés 

(2019. május 22.) 

 

Eredmények: 

 

6. évfolyam: 35 tanuló vett részt a mérésben, 1 tanuló hiányzott.   

megfelelt:  33 fő (94%) nem felelt meg: 2 fő (6%) 

Osztályonkénti eredmények:     

 6.a (15 fő)  megfelelt:  13 fő (87%) nem felelt meg: 2fő (13%)  

6.b (20 fő)  megfelelt:  20 fő (100%) nem felelt meg: 0 fő (0%) 

Két tanuló 100%-os teljesítményt nyújtott, és további tíz tanuló 90%-os, vagy afeletti 

eredményt ért el. Ez a résztvevők 34%-a. 

A tanulók közül 32-en (91%) a hallott szöveggel boldogultak jobban, ez a feladatsor ebben a 

tanévben könnyebbnek bizonyult számukra. 

 

8. évfolyam: 28 tanuló vett részt a mérésben, 3 tanuló hiányzott, 1 tanuló mentességet kapott. 

    megfelelt: 20 fő (71%) nem felelt meg: 8 fő (29%) 

Osztályonkénti eredmények: 

 8.a (12 fő)  megfelelt:   9 fő (75%) nem felelt meg:  3 fő (25%) 

 8.b (16 fő)  megfelelt:  11 fő (69%) nem felelt meg:  5 fő (31%) 

Négy tanuló 100%-os  teljesítményt nyújtott, és további 8 tanuló 90%-os, vagy afeletti 

eredményt ért el. 

A tanulók zöme (17 fő: 61%) a hallott szöveg értése feladattal boldogult jobban, 3-an (11%) az 

olvasott szöveg értését oldották meg sikeresebben, míg 8-an (28%) egyenlő pontszámot értek 

el a két feladatsorban. 

 

Az előző tanévhez viszonyítva eredményeink jobbak lettek, főként a 6. osztályosok esetében. 

Ehhez az eredményhez hozzájárult a mérésre való célzott gyakorlás és a korábbi feladatsorok 

megoldása. 

A 8.osztályosok esetében az olvasott szöveg értésére kell nagyobb hangsúlyt fektetnünk.  

 

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=037023 

 

Országos kompetenciamérés 2018 

 

Matematika 6. 

 

Képességi szintek 

Tanulók száma 

(fő) 

Tanulók 

száma 

(százalék) 6.a (fő) 6.b (fő) 

1. szint alatt 0 0% 0 0 

1. szint 5 13% 2 3 

2. szint 16 42% 6 10 

3. szint 11 29% 5 6 

4. szint 4 11% 3 1 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&amp;id=037023


5. szint 2 5% 1 1 

6. szint 0 0% 0 0 

7. szint 0 0% 0 0 

 

Matematika 8. 

 
 8.a 8.b összesen % 

1. szint alatti 0 tanuló 0 tanuló 0 tanuló 0 

1. szint 1 tanuló 1 tanuló 2 tanuló 6% 

2. szint 4 tanuló 1 tanuló 5 tanuló 14,8% 

3. szint 5 tanuló 5 tanuló 10 tanuló 29,4% 

4. szint 4 tanuló 4 tanuló 8 tanuló 23,5% 

5. szint 4 tanuló 3 tanuló 7 tanuló 20,6% 

6. szint       1 tanuló 1 tanuló 2 tanuló 6% 

7. szint 0 tanuló 0 tanuló 0 tanuló 0 

 

Szövegértés 6. 

 

Képesség 

szintek 

Tanulók száma %-ban 6.a 6.b 

1.szint alatt 0 fő    

1.szint 0 fő 
   

2.szint 3 fő 10,34 % 1 fő 2 fő 

3.szint 7 fő 24,14% 2 fő 5 fő 

4.szint 11 fő 37,93 % 8 fő 3 fő 

5.szint 7 fő 24,14 % 2 fő 5 fő 

6.szint 1 fő 3,45%  1 fő 

7. szint 0 fő    

 

 

Szövegértés 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elért szint Tanulók száma 

1. szint alatt 0 

1. szint 2      (6.25%) 

2. szint 2      (6,25%) 

3. szint 8      (25%) 

4. szint 7      (21,875%) 

5. szint 7       (21.875%) 

6. szint 9        (28,125%) 

7. szint 0 

Összesen: 35 



Pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

 

PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS megállapításai 

 

Pedagógus  

 

Folyamatazonosító: 

T734535344302017AVez 

Eredmény rögzítésének dátuma: 

2017.03.15. 

________________________________________ 

• Kompetenciák értékelése 

• Indikátorok értékelése 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- 

Kiemelkedő területek 

• A vezetői programban meghatározott célok, feladatok összhangban vannak az 

intézményi dokumentumokkal. Támogatja a differenciáló, egyéni tanulási utak kialakítását 

támogató eljárásokat. A vezetői program, a PP tükrözi a helyi sajátosságokat. 

Fejleszthető területek 

• A mérési eredmények alapján készített fejlesztési tervek következetesebb betartása, 

beépítése a tanítás-tanulás folyamatába. A tanórai differenciálás napi gyakorlatba való 

beépülése, ennek rendszeres ellenőrzése a vezető részéről. 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- 

Kiemelkedő területek 

• A jövőkép előzetes helyzetelemzés, a felmérések alapján került kidolgozásra. 

Innováció, új lehetőségek a tanulás-tanítás eredményesebbé tételére. A kollégák informálása 

az őket érintő változásokról. 

Fejleszthető területek 

• Az intézményt érintő változások megértetése, elfogadtatása a nevelőtestülettel. 

Szakmai ellenőrzések gyakoriságának növelése. 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- 

Kiemelkedő területek 

• Pozitív a kisugárzása, stílusa az emberek, kollégák felé. kapcsolata a fenntartóval jó. 

beosztottai véleményét figyelembe veszi, igényt tart rá. A kötelező dokumentumokban 

megfogalmazott célkitűzéseket tartja szem előtt, azonban a tényezők változása esetén képes a 

változásra, változtatásra. Folyamatosan fejleszti önmagát, önismerete reális, ismeri erősségeit, 

korlátait. 

Fejleszthető területek 

• Önértékelési rendszer hatékony működtetése. Kidolgozott belső ellenőrzési rendszer, 

és annak hatékony működtetése, a problémagócok feltárása után szükség esetén külső 

szaktanácsadó bevonása. 



4. Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása 

- 

Kiemelkedő területek 

• Nyílt, őszinte kommunikáció. Belső tudásmegosztás. Továbbképzési terv 

elkészítésekor kiemelt figyelmet fordít a kollégák szakmai céljainak és az iskola érdekeinek. 

Fejleszthető területek 

• A vezetői feladatok megosztása ne csak a dokumentumokban történjen. Vezetőtársak 

egyenletes terhelése, munkájuk ellenőrzése, szükség esetén szankcionálása. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- 

Kiemelkedő területek 

• Kapcsolattartás az intézmény partnereivel. Jogszabályi változások naprakész követése, 

a partnerek, kollégák tájékoztatása. 

Fejleszthető területek 

• Az adminisztráció pontos vezetésének gyakoribb ellenőrzése. 

 

Intézményi tanfelügyelet megállapításai 2017. november 17-én 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulók tanórai, egyéni differenciált foglalkozásokon való 

fejlesztése.(Pedagógiai Program, munkatervek, mérési eredmények értékelése) A mérési 

eredmények alapján meghatározott feladatok beépítése a mindennapi pedagógiai- nevelési 

folyamatokba, a tanórákba, ennek ellenőrzése , (vezetői interjú, beszámoló, intézkedési terv, 

vezetői interjú pedagógusokkal). 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény stratégiai tervezése a helyi közösség (szülők, tanulók) igényeinek 

figyelembevételével a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik (PP, SzMSz). A tanulói 

értékelések a Pedagógiai Programnak megfelelően történnek ( PP, szülői interjú). 

________________________________________ 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A DÖK munkája. A diákönkormányzat és az osztályfőnökök együttműködése ( munkaterv, 

interjúk, intézkedési terv). A DÖK munkatervének összehangolása a munkaközösségek éves 

programjaival. (vezetői interjú) A tanulók szociokúltúrális hátterének feltérképezése ( vezetői 

interjú). 

Kiemelkedő területek: 

Több irányú információáramlás ( pedagógus interjú, szülői interjú). Együttműködés a 

település szervezeteivel, hagyományápolás ( (PP, Munkaterv, Beszámoló). Kiemelkedő 

sporteredmények, közösségfejlesztés, egészségfejlesztés területén elért sikerek ( Beszámoló, 

Munkaterv). Az iskolahasználók (tanulók, szülők) véleményének figyelembevétele a 

startégiai döntések meghozatala előtt (szülői interjú, beszámolók). 



________________________________________ 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A végzett tanulók középiskolai eredményeinek elemzése, beépítésa a fejlesztő munkába, a 

pedagógiai munka fejlesztésébe (Beszámoló, intézkedési terv). A mérési eredmények 

tükrében meghatározott feladatok beépítése a nevelés- oktatás mindennapi tevékenységébe 

minden pedagógustól elvárt, ennek ellenőrzése szükséges ( vezetői interjú, éves ellenőrzési 

terv). 

Kiemelkedő területek: 

A mérési eredmények elemzése, a további feladatok, tevékenységek meghatározása ( mérési 

eredmények). Országos versenyeken való eredményes részvétel, ECDL és nyelvvizsga 

eredmények bizonyítják a tehetséggondozás eredményességét ( beszámoló). Mérési 

eredmények, kiemelten a nyelvi mérés eredményei (mérési eredmények). 

________________________________________ 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A munkaközösségek aktív szakmai műhellyé válása. Az ellenőrzés -értékelés folyamatában a 

munkaközösség-vezetők szerepének erősítése. (vezetői interjú, beszámolók, munkatervek) 

Kiemelkedő területek: 

Belső tudásmegosztás nevelőtestületi értekezleteken ( beszámolók). Információáramlás mind 

hagyományos, mind online formában megtörténik ( PP, SzMSz). 

________________________________________ 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A Honlap folyamatos frissítése. Az intézmény sikereinek, eredményeinek szélesebb körű 

megosztása.(vezetői interjú, szülői interjú) 

Kiemelkedő területek: 

A település kultúrális életében az iskola aktív irányító szerepet tölt be (PP, Munkaterv, interjú, 

beszámoló). A partnerek folyataos tájékoztatása ( vezetői interjú, SzMSz). 

________________________________________ 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Az IKT-eszközk biztosítása minden nevelő számára, az eszközök használata elvárás, és ennek 

ellenőrzése.(vezetői interjú, pedagógusokkal készített interjú, szülői interjú) Egyenletes 

terhelés a vezetőség tagjai között, a helyettesek, munkaközösség- vezetők feladatvállalása az 

operatív munkában ( vezetői interjú). 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény vezetése részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében (PP, 

Munkaterv): A szervezeti, tanulási kultúrát elfogadott, betartott normák jellemzik (PP, interjú 

pedagógussal). A vezetés reális képpel rendelkezik a nevelő -oktató munka humánerőforrás- 



szükségletéről, a hiányt jelzi a fenntartó felé ( beszámoló, beiskolázási terv): Az innovációs 

törekvéseket a vezetés támogatja (PP). Az intézmény számára fontosak hagyományai, ezek 

megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, a dolgozók nyitottak új hagyományok 

teremtésére (vezetői interjú, PP). 

________________________________________ 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A pedagógusok végzettsége, szakos ellátottság biztosítása - a továbbképzési terv ennek 

megfelelően történő felülvizsgálata (Beszámoló, továbbképzési terv). Az intézmény 

továbbképzési programjában szereplő célok megvalósítása (Továbbképzési program, 

beszámoló, vezetői interjú). A szakos ellátottság biztosítása (beszámoló). 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény alapdokumentumai megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, a helyi 

sajátosságoknak (SZMSZ, PP). A Pedagógia Program koherens a Kormány és az oktatásért 

felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal (PP). 

 

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

 

A 2018/19. tanév végi augusztusi javítóvizsgán mind a két tanuló teljesítette az évfolyam 

követelményeit.  

A köznevelési törvény meghatározása szerint lemorzsolódással a 2018/2019. tanév II. félévi, 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi szinten: 148 főből 12 fő (8,1 %). 

 

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások 

 

• matematika korrepetálás 1-8. osztályig 

• magyar korrepetálás 1-8. osztályig 

• matematika felvételi előkészítő 8. osztály 

• magyar felvételi előkészítő 8. osztály 

• fejlesztő foglalkozás 1-8. osztályig 

• egyéni fejlesztő foglalkozások 

• angol korrepetálás 5-8. osztályig 

• angol nyelvvizsgára előkészítő foglalkozás 7-8. osztály 

• énekkar 

• ECDL-vizsgára készítő szakkör 

• alsós és felsős sportkör 

 

 

Napközis foglalkozások 1-8. évfolyam 

 

II. félévtől 

 



A matematika és magyar felvételi előkészítő helyett kompetenciamérésre felkészítő 

foglalkozásokat tartunk. 

 

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

Általános rendelkezések a kötelező házi feladatra vonatkozóan 

 

 A szóbeli és írásbeli feladat mindenkor szervesen kapcsolódjon a tanóra anyagához, 

témájához.  

 Célja minden esetben a tanórán szerzett ismeretek megszilárdítása, elmélyítése és a 

tantárgyi készségek begyakorlása legyen.  

A házi feladatot elmulasztók a tanító és a szaktanár által kidolgozott rendszerű 

elmarasztalásban részesüljenek.  

1-3. évfolyam: a házi feladatot elmulasztók fekete pontot kapnak, 5 után a havi szorgalmi 

jegyet egy jeggyel rontjuk. Az értékelés újra indul minden hónapban.  

4-8. évfolyam: a házi feladatot elmulasztók fekete pontot kapnak. A 2 vagy ennél kevesebb 

heti óraszámú tantárgyak esetében 3 fekete pont után, 2-nél több heti óraszámú tantárgyak 

esetében 5 fekete pont után elégtelen jegyet kap a tanuló, melynek bejegyzése a tájékoztató 

füzetbe és az osztálynaplóba „Pontok” címszóval, zöld tintával történik.  

 

Elégtelen jegy kerül bejegyzésre a naplóba és a tájékoztatató füzetbe a következő esetekben 

is:  

- Azokon a testnevelés és egyéb órákon, amelyeken felmérés vagy értékelés történik és a 

tanulónak nincs felszerelése.  

- A házi dolgozat, fogalmazás hiánya esetén, ha azt jeggyel értékeljük.  

 

 Félévente minden nevelő kötelessége tanítványai füzeteit, írásbeli munkáját legalább 

egyszer áttekinteni  

 Korrekció: tartalmi hiba, vagy formai igénytelenség esetén lehetőség van a feladat újra 

íratására. Hibás feladatmegoldás javítása egyéni esetben.  

 A házi feladat ellenőrzése, megbeszélése következetes legyen a legközelebbi órán.  

 Módszere lehet: a tanulók önellenőrzése  

a tanító – tanár javítása  

 

A házi feladat olyan feladatokat jelent, melyek a tanórán tanult anyag begyakorlására 

szolgálnak. Feladható egyszerre írásbeli és szóbeli házi feladat is.  

A házi feladat adásánál legyen meghatározó szempont a tanulók fejlettségi szintje. Az otthoni 

felkészüléshez előírt feladatok mennyisége legyen összhangban a tananyag mennyiségével és 

a tanulók életkori sajátosságaival.  

Megoldásuk és számonkérésük legyen sikerélmény a tanulóknak.  

Élhetünk a differenciált házi feladat adásával is. 

 

Kötelező házi feladat  

 

a. Szóbeli házi feladat  

 

 Tananyaghoz kapcsolódó:  

 olvasás  

 olvasmány tartalmának elmondása  



 verstanulás  

 elnevezések - szakkifejezések  

 fogalmak - összefüggések  

 szabályok - törvények  

 ismeretek, melyet az óravázlat illetve a tankönyv tanár által kijelölt részei tartalmaznak.  

 Kötelező olvasmány, melyet a magyar nyelv és irodalom tanterv évfolyamonként megjelöl.  

 Tananyaghoz kapcsolódó, az ismeretek elmélyítését szolgáló szemelvények, ajánlott 

irodalom.  

 

Az érdemjegyek, osztályzatok bejegyzésének módozatai 

 

 

 

A pedagógus a tantárgyához kapcsolódó színek jelentését ismertesse a tanulókkal és a 

szülőkkel.  

 

Az osztályzatok szerepe  

 

A félévi és év végi érdemjegyének megállapításánál:  

 

 Kiemelt szerepe van: a témazáró dolgozatok eredményének  

 Meghatározó: témaközi felmérések, szóbeli, írásbeli feleletek,  

 Beszámíthatók: attitűdjegyek, gyűjtőmunkák, szorgalmi feladatok, a tanulók egyéb értékelt 

teljesítményei 

 

 
 

Értékelés 

 

% szín 

Írásbeli témazáró 

 

200% piros 

Gyakorlati témazáró1 

 

200% piros 

Témaközi dolgozat 

 

150% kék 

Írásbeli felelet, szóbeli 

felelet, röpdolgozat 

100% kék 

Gyakorlati feladat, technika, 

rajz, testnevelés, ének, vers, 

egyéni projektmunka, 

verseny 

100% kék 

Csoportmunka, csoport 

projekt, szorgalmi, PPT, 

előadás, gyűjtőmunka, 

beszámoló, házi dolgozat 

80% zöld 

Órai munka, osztályozandó 

házi feladat, házi feladat, 

felszerelés hiánya 

50% fekete 



Témazárók értékelése  

 

0 – 35 % elégtelen  

36 – 50 % elégséges  

51 – 75 % közepes  

76 – 90 % jó  

91 – 100 % jeles 

 

 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei  

 

Az osztályozó vizsgák időpontja általában a félévi és tanév végi osztályzatok megállapítása 

előtti időszak.  

Rendkívüli esetben a szülő írásban nyújtja be kérelmét az iskola igazgatójának a vizsgák 

időpontja előtt három héttel, az igazgató a tanuló egyedi körülményeit megvizsgálva, jelöli ki 

a vizsga időpontját.  

Az osztályozó, illetve javító vizsga követelményeit az iskola Házirendjének a melléklete 

tartalmazza 

A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, az írásbeli és a szóbeli vizsgarészeket, az 

értékelés szabályait tantárgyanként és évfolyamonként az intézmény helyi tantervében 

meghatározott követelményrendszer szabályozza. 

 

 

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

 

1.a  15 fő  

1.b  16 fő  

2.a  15 fő  

2.b  15 fő  

3.a  18 fő  

3.b  17 fő  

4.a 20 fő  

4.b  25 fő  

5.a  25 fő  

5.b 15 fő  

6.a  19 fő  

6.b  19 fő  

7.a  16 fő  

7.b  19 fő  

8.a  17 fő  

8.b  23 fő 

 

 
 


