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KÖZZÉTÉTELI LISTA 
2015/2016. 

229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23.§(1) alapján  
 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv 
tantárgyfelosztásához 

 
 Pedagógusok:          Végzettség, szakképzettség:              Tantárgyfelosztás: 

1.   tanító  technika szakkollégium                           3.a.osztályfőnök, tanító 
 
2.  tanító   testnevelés szakkollégium                       2.a osztályfőnök, tanító,  
                                                                                                                            
 
3.  középiskolai tanár   földrajz-rajz szak, mozgókép és média   5 – 8. évfolyam földrajz,  
            egyetem                          OKJ szoftverüzemeltető                                rajz, képzőművészeti kör                                          
                                                                                                                          7.a osztályfőnök 
 
    
 4.  műszaki tanár  technika                                                   technika, háztartástan,  
   6.b osztályfőnök 
                                                                                                                          Gyermek és ifj.véd.fel. 
 
5. középiskolai tanár   matematika-kémia –                                5 – 8. évfolyam matematika 
 egyetem számítástechnika –                                        kémia,informatika  
  közoktatási vezető 
  szakvizsga,tanügy igazgatási szakértő  
  
6. tanító  pedagógia – technika                               1. osztály tanító, napközi 
  szakkollégium                                                  
 
7. tanító  népművelés szakkollégium                      4.b.osztályfőnök, tanító 
  gyermektánc-oktató                                        néptánc 
 
8. tanító  testnevelés szakkollégium                       3.b.osztályfőnök, tanító 
  mozgásfejlesztő pedagógus                          kötélgimnasztikai csoport 
 
9. szaktanár biológia, matematika, fizika                      5.b.oszt.f.,5 - 8.évfolyam    
                                                                                                                         biológia,fizika, matematika                        
                                                                                                                    egészségtan 
    
10.  tanító testnevelés szakkollégium,  
                                                   Gyógy- testnevelő                                     gyógytestnevelés 
                                                                                                                     4.b, 5 – 6. évf. testnevelés,  
                                                                                                                           
    
11.  szaktanár kommunikáció-bölcsész.                        1.évf.4.a, 5 – 8. évf. angol  
                                                                                                                  nyelvtanár, 5.a oszt.f. 
 
 
 



12. szaktanár tanító – testnevelő tanár                  5 – 8. évfolyam testnevelés,  
                                                                                                                    Kézilabda atlétika 
                                                                                                           
 
13. tanító – szaktanár ének-zene tanár                              4.évf. napközi,furulya. 
                                                                                                           3.b ének, 6.b és 7.a.b ének 
       
           
14.  szaktanár történelem – ének-zene tanár         5 – 8. évfolyam történelem,ének,  
                                                                                                           etika, erkölcstan, 1.o.zongora 
                                                                                                                          8.a osztályfőnök 
 
15.  szaktanár matematika – fizika                          5 – 8. évfolyam matematika,fizika  
                                                                                                            6.a osztályfőnök, előkészítő 
                                                    
16. középiskolai tanár tanító – pedagógia szak - 
 egyetem közoktatási vezető – szakvizsga       tanulás-tanítása 5 – 6.évfolyam, 
                                                   tanügy - igazgatási szakértő              
   
17. szaktanár magyar                                              8.b oszt.f., 5-8. évfolyam magyar 
                                                             középiskolai előkészítő  
18.  tanító – szaktanár tanító – magyar 
  közoktatási vezető – szakvizsga        7-8.évfolyam tanulószoba,7..a  
                                                                                                              magyar, korrepetálás 
 
19. tanító testnevelés szakkollégium                 1.évf. osztályfőnök, tanító,  
                                                   NAT táncprogram                               modern tánc 
 
   
20. tanító tanító                                                   4.a osztályfőnök,tanító, kosár 
 
21. tanító természetismeret szakkollégium         3. évf. napközi, 3.b.  rajz, 
                                                                                                               4.a technika, rajz 
                                                                                                               1 - 2.-3. évf. erkölcstan 
 
22.     tanító                     szakvizsgázott fejlesztő pedagógus, 
                                        tánc és drámajáték,ének szakkollégium,         színj. - báb 3-4.évf. 
                                        Sindelar,Zsoldos,Meixner fejleszt                    BTMN fejlesztés 
                                                                                                                 1-2.évf. tánc és dráma  
                                                                                                                 5-6.évf.  inform. 
 
                                                                                                                        
23. tanár                        idegen nyelv tanár – magyar                         magyar, német,  
                                                                                                                 német beszédgyakorlat 
 
24. szaktanár                      történelem – idegen nyelv tanár                   5-8.évfolyam angol,  
                                                                                                                 történelem, 7.b oszt.főnök, 
                                                                                                        angol beszédgyakorlat 
 25. tanár                             testnevelés                                                  kosárlabda, természetjárókör 
26.  tanár                              magyar – ének                                            5-6.évf. napközi; iskolakönyvtár 
27. tanító                                     tanító                                                     2. évf. napközi 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 2. A nevelő és oktató munkát segítők és egyéb alkalmazottak száma, feladatköre, iskolai 
végzettsége és szakképzettsége: 
 
1. gazdasági dolgozó- iskolatitkár 1 fő mérlegképes könyvelő, felsőfokú szakképesítés  
2. pedagógiai asszisztens 1 fő érettségi 
3. pedagógiai asszisztens 1 fő mérlegképes könyvelő  
4. iskolai könyvtáros 0,5 álláshely 
5.ügyviteli alkalmazott 1 fő gimnáziumi érettségi 
6. kisegítő 1 fő általános iskola 
7. kisegítő1 fő szakmunkásképző  
8. kisegítő 1 fő  általános iskola 
9. műszaki dolgozó 1 fő szakmunkásképző  
10. portaszolgálat 1 fő szakmunkásképző  
  
 
 
 
3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve: 
 

                             2013.                  
                                                       országos               iskolai                
                                                 átlag  
   

6. évf. matematika:       1489                     1479     
    
           szövegértés:        1497                    1400     
 
8. évf. matematika:        1620                    1500   
           szövegértés        1555           1515 
 
 
 
 

                             2014.                  
                                                       országos               iskolai                
                                                 átlag  
   

6. évf. matematika:        1491           1434     
    
           szövegértés:        1481                     1435  
 
8. évf. matematika:        1617                     1623   
           szövegértés        1557            1483 
 
 
4.Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 
 
 2013-2014 
 
1.   2.    3.    4.    5.    6.   7.   8. évfolyam 
 
0    0     0      0    1     2    2   0              1,9%                 
 
2014 – 2015. 
 
  1.   2.    3.    4.    5.    6.   7.   8. évfolyam 
 
  0    0     0      0    1     2    2    0              2,1 %                   



 
 
 
 
5.Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik évfolyamon elért eredményei, évenként 
feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók: 

 
                              2014-2015                         8.évfolyam                                      
 
Magatartás                                                     4,54                                      
Szorgalom  3,86   
Osztályátlag                     4,12                                                            
 
Továbbtanulási mutatók: 
Gimnázium       8fő                                                                                                
Szakközépiskola 12 fő                                                                                         
Szakképző iskola  8 fő                                                                                            
HÍD programban résztvevők 0 fő                          
Nem tanul tovább 0 fő                                                                                              

                                                                                                                                  

 
    6.Választható foglalkozások igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés, 

mindennapi testnevelés   lehetősége 
 
Képzőművészeti foglalkozások, műszaki rajz 
Középiskolára előkészítők (magyar, matematika) 
Angol beszédgyakorlat, alapfokú nyelvvizsgára előkészítő 
Angol foglalkozás 1. 3. évfolyam 
Német beszédgyakorlat, alapfokú nyelvvizsgára előkészítő 
Háztartástan 
Tanulás – Tanítása 
ECDL START bizonyítvány megszerzésére felkészítő foglalkozások 
Tánc és drámajáték 
Sportkörök (kötélugrás, modern tánc, gyermektánc, társas tánc, kosárlabda, kézilabda, néptánc, 
természetjárók klubja, torna, atlétika) 
Furulya és zongora 
 A tornateremben helyet adunk a Karate és a Thai boksz tószegi csoport edzéseinek.  
 
A mindennapi testnevelés bevezetésre kerül az 1-8. évfolyamon. 
A mindennapos testedzés a testnevelés órák kiegészítésével, és a sportfoglalkozásokon, valósul meg. 
 
Az iskolának együttműködési megállapodása van a községi SE-vel az utánpótlás foci működtetésére. 
 
Az iskola helyet biztosít és tanulóink közül többen igénybe veszik, a Dalma-Dance Club 
tánccsoportjának foglalkozásait. 
 
Az iskola tanulói közül többen a szolnoki Ádám Jenő Zeneiskola kihelyezett tagozatának hallgatói. 
 
Ingyenesen igénybe vehető a logopédiai szolgáltatás, a gyógy testnevelés és az iskola pszichológus 
által nyújtott szolgáltatások. 
 
Iskolakönyvtári szolgáltatást az intézmény tanulói és dolgozói ingyenesen vehetik igénybe. 
 
7.Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 

 
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek: 
* Legyen folyamatos, segítse elő a rendszeres munkavégzés és felelősségtudat kialakulását. 
* A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 
kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó 
ismeretek megszilárdítása; 



* Az írásbeli és a szóbeli feladatokat elő kell készíteni. 
* A hétközi házi feladat: az írásbeli és szóbeli feladatok arányát és mennyiségét 
a követelmények figyelembevételével a szaktanár határozza meg. 
* Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), 
valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi 
feladatot; 
* Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a 
szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem 
szóbeli, sem írásbeli házi feladatot; 
* A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül 
- alsó tagozaton legfeljebb egy 
- felső tagozaton legfeljebb kettő 
témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. 
Írásának időpontját a szaktanárok előzetesen egyeztetik. 

 

 
8. 2015/2016. iskolai tanév helyi rendje, tervezett jelentősebb események, rendezvények 
 

 A szorgalmi idő első tanítási napja 2015. szeptember 01, utolsó tanítási nap 2016. 

június 15.  

Tényleges tanítási napok száma 181nap. 

Az első félév 2016. január22-ig tart, az iskola január 29-ig értesíti a tanulókat, illetve a 

szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

 

 Megemlékezés, diákgyűlés: 

Október 6-án 4. óra Diákgyűlés Felelős: gyermekszervezetek vezetői, továbbá a 

humán munkaközösség szervezi az aradi vértanúkról a megemlékezést (fel.: 

mk.vezető) 

Október 22. 15. óra (felelős: mk.vezető) 

Március 11. 4. óra (felelős: mk.vezető) 

 

 A TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA:  

A) NEVELŐTESTÜLETI HATÁSKÖRBEN MEGHATÁROZVA: 2016. MÁRCIUS 23., JÚNIUS 13-14-15. 

B)DIÁK ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖRBEN MEGHATÁROZOTT TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP: 

2016. MÁJUS. 27 GYERMEKNAP, MAJÁLIS 

     

   

Tanítási szünetek 

Őszi szünet: október 26 – október 30-ig./ u. tanítási nap: október 22. csütörtök –szünet utáni 

első tanítási nap: november 02. hétfő  

Téli szünet: december21- december 31-ig /u. tan.nap.: december 18 péntek - : szünet utáni 

első tanítási nap: január 4. hétfő 

Tavaszi szünet: március 24 - március 29-ig / u.: március 23 szerda - szünet utáni első tanítási 

nap: március 30. szerda  

 

 

 

 



 

 

 Felvétel, továbbtanulás: 

     1.osztályosok beíratása: Központi utasítás szerint 

Felelős: alsó tagozatos mk.vez., iskolatitkár 

8. osztályosok továbbtanulási jelentkezési lapok postázása: 2016. február 12. / leadási 

hat.idő: február 08. / 

Felelős: intézményvezető helyettes, 8. évfolyam osztályfőnöke 

 

 Iskolai ünnepek, rendezvények: 
 

Tanévnyitó ünnepély, az 1. osztályosok köszöntése: 2015. szeptember 1. 8 óra 

Felelős: int.vez., int.vez h., 1. osztályos tanítók, pedagógusok, gy.sz.vezetői, 5.évf. 

 

Hulladékgyűjtés: október 02. 

                             április 22. (Föld Napja) 

                           Felelős: gyermekszervezetek.vezetői 

Egészségnevelési hónap rendezvényei: október 01.- október 22.  

                           Felelős: gy.sz.vezetői, gyermek és ifj.véd.felelős 

Kulturális és művészeti gála: 2016. május 27. 

                           Felelős: Galambosné Kormos Ildikó és Bálint Jánosné a gysz. vezetői és 

valamennyi pedagógus 

 

Tanulmányi kirándulások: 

 Alsó tagozat és 5. évfolyam: 2016. május 17-18 - 19. 

 felső tagozat: május 31-június 03 

 Felelős: osztályfőnökök 

 

Tantestületi csapatépítő tréning 2016. június 13-15 

Felelős: intézményvezető és helyettese 

 

Erdei Iskola 2016. május 23-27 közötti időszak kijelölt napjai a felső tagozat számára, május 

30-június 03. közötti időszak kijelölt napjai az alsó tagozat számára 

Felelős: TÁMOP szakmai vezető és a beosztott pedagógusok,  

         

Gyermeknap: 2016.május 27. 

                          Felelős: gy.sz. vezetői és az int. pedagógusai 

 

Mikulás: 2015.december 4. 

Felelős: oszt.f. 

 

Karácsony: 2015.december 18. 

 Felelős: 6. évf. 

  

 



Farsang: 2016.január 29. felső tagozat 

           2016.február13. alsó tagozat  

          Felelős: gyermekszervezetek vezetői 

 

Pedagógiai Napok - Ovisok nyílt hónapja: 2016.március 01 – 30. 

 Felelős: alsó tagozat és a mk.vezető  

 

Anyák napja: 2016.május 02-05.  

Felelős: osztályfőnökök / szülői értekezleten / 

 

Ballagás, tanévzáró ünnepély: 2016. június 25. 8,30 óra   

Felelős: intézményvezető, 7. és 8. évfolyam oszt.f. 

 

Színházi előadás megtekintése: 1 előadás / félév 

Felelős: gy.sz. vezetői 

 

Túrák, kirándulások Tószeg: gyermek szervezetek éves munkaterve alapján 1 túra/félév 

 Felelős: gy.sz.vezetői 

 

Testvériskolai találkozó Dahlewitzben 

 Időpont: 2016.04.25. – április 30.  

 Felelős: intézményvezető, Vágó Melinda 

 

Határtalanul 2015. sikeres pályázata  7.évfolyam kirándulása Erdélybe (Partium és 

Máramaros, Agrisi testvériskola) 

2016. június 02-04. 

Felelős: intézményvezető, Buczkó Endre, Vágó Melinda 
 

9. Engedélyezett iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma 
Az osztályok és az osztálylétszámok: 
 
Évfolyamok          Osztályok                    Osztálylétszámok      
1. évfolyam           1                      22                     
2. évfolyam           1                      22                     
3. évfolyam           2                      14/18                                              
4. évfolyam          2                     15/18                                                           
5. évfolyam           2                      14/16                                                  
6. évfolyam           2                      16/17                                                 
7. évfolyam           2                     15/18                                               
8. évfolyam           2                      16/19                                                                   
 
Az átlaglétszám                                        16,5 fő                                                             
- A hátrányos helyzetű tanulók száma: 95 fő ( 41%) 
- Ebből halmozottan hátrányos helyzetű:  28fő (12%) 
- Veszélyeztetett tanulók száma: 11fő (4,8%) 
 

10. Nyitva tartás rendje: 
      6,15-17,00 óráig 

 

Tószeg 2015. augusztus 31. 

                                                                                          Varga Józsefné 

                                                                                         intézményvezető 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 


