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1. A felvételi lehetőségek 
 
Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:  
A törvényben előírt életkor, óvodai szakvélemény, az iskolaérettségről szülői nyilatkozat.  
 
 
2. A beiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett osztályok száma 
 
A beiratkozás 2013.év március hó 22. naptól 2013. év március hó 23. napig tart. 
Ezen napokon belül 8.00 órától 17.00 óráig. 
 

A fenntartó által engedélyezett osztály  
sorszáma típusa/neve várható létszáma 

1. 1. osztály  13 főtől 
2. 2. osztály 10 főtől 
3. 3. osztály  11 főtől 
4.  4. osztály 12 főtől 
5. 5. osztály  11 főtől 
6. 6. osztály  13 főtől 
7.  7. osztály  15 főtől 
8. 8. osztály  17 főtől 
   
Fenntartóváltás 
várható 2013. ja-
nuár 1-jétől. 
 
 

  

 
 



3. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és 
egyéb díjak mértékét nevelési évenként egy főre 
 

A díj 

megnevezése (jogcíme) mértéke 
1 főre megállapított 

díj mértéke a  
nevelési évre 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 -   
 
A fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek: a fen-
tiek alapján tanulmányi eredmény szerint.   
 
4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések 
 

Az értékelés 
ideje nyilvános megállapítása 

 
-3 év elteltével maga-
sabb illetmény megál-
lapítását követően  
- megbízott magasabb 
vezetőknél 2. év végén  

 
 

Közalkalmazotti minősítés az intézmény összes alkalmazottjára  

 
A gyakornoki idő le-
jártának hónapjában.  

 
 

Gyakornok minősítése  
 
 

Évente  
 
 
 

Teljesítményértékelési rendszer: önértékelés, tanulói értékelés, óra-
látogatási értékelés, intézményi önértékelés:  
intézményi önértékelés – 2012. szeptember 1-jén hatályát vesztette 
a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 194. §-a értelmében, de az in-
tézkedési tervben foglaltakat 2012. december 31-éig teljesítjük.   

Igényeknek megfele-
lően 

A partnerek elégedettségi mutatója nem kötelező jelleggel.  

 



5. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések 
 

A vizsgálat, ellenőrzés 
ideje az ellenőrzések megnevezése nyilvános megállapítása 

   
 

-3 év elteltével maga-
sabb illetmény megál-
lapítását követően  
- megbízott magasabb 
vezetőknél 2. év végén  
 

 

Közalkalmazotti minősítés az in-
tézmény összes alkalmazottjára  

Az ellenőrzések során a pedagó-
gusok teljesítménye megfelelt az 

előírtaknak, a közalkalmazotti 
minősítés eredményesen zárult. 

 
A gyakornoki idő le-
jártának hónapjában.  

 

Gyakornok minősítése  
Várható időpontja:  
2013. szeptember  

Évente  
 
 
 

Teljesítményértékelési rendszer: 
önértékelés, tanulói értékelés, 
óralátogatási értékelés: 
 intézményi önértékelés  

2012. szeptember 1-jén hatályát 
vesztette a 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet 194. §-a értel-
mében, de az intézkedési terv-
ben foglaltakat 2012. december 

31-éig teljesítjük.   
Igényeknek megfele-
lően 

A partnerek elégedettségi muta-
tója nem kötelező jelleggel.  

 

 
6. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése 
 

Az ellenőrzés 
ideje nyilvános megállapítása 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
7. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 
 

Az ellenőrzés, vizsgálat 
ideje hatósági vizsgálat nyilvános megállapítása 

 
2012.  április 3. 
 
 

Az általános iskolai intézményegységre vonatkozóan, az Intéz-
ményben jelenleg alkalmazott 16 fő pedagógus közül 2 fő szak-
képzettsége nem felel meg az általa ellátandó feladat egy részé-
nek. Ez a 265 összes ellátott óraszámból 11 tanórát érint. 

 
 



8. Az intézmény nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelen-
tősebb rendezvények, események 
 
 
Az intézmény a nyitva tartását az alábbi rend szerint határozza meg: 
 

Hétfő                                    6.30 –tól  17.00 óráig 
Kedd ................................... 6.30 –tól  17.00 óráig 
Szerda                                  6.30 –tól  17.00 óráig 
Csütörtök                             6.30 –tól  17.00 óráig 
Péntek                                  6.30 –tól  19.30 óráig 
Szombat                                             - 
Vasárnap                                            - 
 
 

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények: 
 

A rendezvény, esemény 
időpontja megnevezése 

 
2012. szeptember 1.  
2012. szeptember 28.  
2012. szeptember 28.  
2012. október 4. 
2012. október 5. 
2012. október 11. 
2012. október 16. 
2012. október 26.  
2012. október 26. 
2012. október 23. – október 19. 
 
2012. november 26. 
 
2012. december 7. 
2012. december 19. 
2012. december 20. 
2013. január 7.- február 6. 
2013. január 25.  
2013. február 25. 
 
2013. március 14. 
2013. március 27.  
2013. április 15. 
2013. április 18. 
2012. május 1-9. 
2013. május 10. 
2013. május 17.  
2013. május 31. 
2013. június 
 

 
Tanévnyitó ünnepség 
Békefi Antal halálának évfordulója  
A mesék napja  
A zene mindenkié  
Aradi vértanúk: megemlékezés 
Közlekedési ismeretek alsó tagozatosoknak 
Nyílt nap 
A reformáció emléknapja  
Környezetvédelem (ÖKO-busz) 
Nemzeti ünnep (iskola és Csesznek települési 
megemlékezés) 
Internet, bűnmegelőzés 4. osztálynak és felső 
tagozatosoknak 
Mikulás ünnep 
Karácsonyi játszóház 
Karácsonyi ünnepély 
Farsang (SZMK, DÖK)  
Magyar Kultúra Napja  
Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai-
nak emléknapja 
Nemzeti ünnep 
Békefi-nap  
Holokauszt áldozatainak emléknapja 
Szuperbringa 
Anyáknapi ünnepségek 
Madarak és fák napja 
Békefi Antal születésének évfordulója  
Gyermeknap 
Pedagógusnap (Időpontja: SZMK határozza 
meg.) 



2013. június 4. 
2013. június 11. 
2013. június 14.  
 
 

Nemzeti Összetartozás napja 
Tantestületi kirándulás 
Ballagás, tanévzáró ünnepség  

 
9. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai - a személyes adatok védelmére vo-
natkozó szabályok betartásával 
 
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai:  ..................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 
10. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program 
 
A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program a közzétételi lista 
mellékleteként csatolásra került. 
 



11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsé-
ge 

 
Sor-
szám 

Pedagógus azonosító 
száma 

Munkaköre Végzettsége Szakképzettsége 

1. 77320259569 általános  

iskolai tanító 

Főiskola általános iskolai 
tanító,nyelv- és 
beszédfejlesztő 
ped.,könyvtár 

szakos 

2. 75522935996 általános iskolai 
tanár, 

idegennyelv-tanár 

(német nyelv és 
irodalom, magyar 
nyelv és irodalom 
felvételi előkészí-

tő) 

Egyetem 

Főiskola  

német nyelv és 
irodalom szakos 
középiskolai ta-

nár, 

magyar szakos 
ált.isk. tanár  

3. 72734190422 táncpedagógus, 

hon- és népisme-
ret tanár, 

igazgató  

Főiskola  táncpedagógus 
(néptánc), koreo-

gráfus  

4. 74901345861 általános iskolai 
tanár  

(fizika, technika)  

Főiskola  fizika-technioka 
szakos 

ált.isk.tanár  

5. 72534804884 általános iskolai 
tanító  

rajz (5.-6. osz-
tályban)  

Főiskola  tanító,műv. terü-
let:vizuális 

 nevelés  

6. 72543117088 tanító 

(Technika 2. osz-
tály, tanulószoba)  

Főiskola  ált.isk.tanító 

szakkoll: technika  

7. 76327572941 általános iskolai 
tanár  

(testnevelés, rajz 
7-8. osztály, mé-
diaismeret, diák-
sportkör, kézilab-

da szakkör)  

Egyetem, 

Főiskola 

vizuális nevelés, 
testnevelés, bioló-

gia-rajz, 

okl.viz. és kör-
nyezetkultúra ta-
nár szakképzett-

ség 

8. 76371048690 általános iskolai Főiskola  biológia-földrajz 



tanár   

(biológia, földrajz, 
természetismeret) 

szakos 
ált.isk.tanár  

9. 73766019209 általános iskolai 
tanító 

Főiskola  ált.isk.tanító  

10. 73866922180 általános iskolai 
tanár 

(magyar nyelv és 
irodalom, etika)   

Főiskola  magyar nyelv és 
irodalom szakos 
tanár, művészet-
tudomány szakos 

bölcsész  

11. 75457285201 általános iskolai 
tanár  

(matematika, ké-
mia, informatika)  

Főiskola  matematika-kémia 
szakos 

ált.isk.tanár, 
szám.techn.szakos 

ált.isk.tanár 

12. 76182742114 általános iskolai 
tanító  

(korrepetálás) 

Főiskola  ált.isk.tanító  

szakkoll: 
term.ism., 

fejlesztési szak-
irányú szakkép-

zettség 

13. 74823659179 általános iskolai 
tanár 

(történelem)   

Főiskola  történelem szakos 
ált.isk.tanár , 

szakkoll: könyvtár 

14. 74682327279 gyógypedagógia 

tanár 

(SNI, BTMN) 

Főiskola  oligrofrénpedagó- 

giai-
pszichopedagógiai 
szakos gyógype-

dagógiai tanár 

15. 78550258739 gyógypedagógiai 
tanár  

(logopédia) 

Főiskola  oligrofrénpedagó- 

giai-logopédia 
szakos gyógype-

dagógiai tanár  

16. 75971612283 általános iskolai 
tanár  

(ének-zene)  

Főiskola  tanító és  

ének-zenetanár 
pedagógiai szakos 

nevelő  

17. 72394330847 tanár  

(tanulószoba, 

Főiskola  francia nyelv és 
irodalom szakos 



ügyelet) tanár és kommu-
nikáció szakos 

bölcsész  

18. 72602558317 könyvtár- 

pedagógus  

Főiskola  könyvtáros és pe-
dagógia szakos 

ált.isk.tanár  

     

 



12. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai 
végzettsége és szakképzettsége 
 
A nevelő és oktató munkát segítők száma:  0   fő. 
 

Sor-
szám 

Munkaköre Végzettsége Szakképzettsége 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



13. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 
 

Mérés-értékelés 
megnevezése 

Eredmények 
2006.év 2007. 2008 év 20009. év 2010.év 2011.év 

matematika 6.osztály    1312 1350 1395 1377 

szövegértés 6. osztály   1318 1395 1384 1370 

matematika 8. osztály  534 381 1434 1529 1439 1475 

szövegértés 8. osztály  520 376 1426 1470 1511 1490 

       

       

       

       

       

       

 
14. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 
 
14.1. Kimaradási mutatók: 
 

Megnevezés 
Az intézmény kimaradási mutatói 

2007/2008. 
év 

2008/2009. 
év 

2009/2010. 
év 

2010/2011. 
év 

2011/2012. 
év 

7. évfolyam adatai: 23 19 28 20 17 
- 7. évfolyamból kimaradó ta-
nulók száma 

0 0 0 0 0 

- 7. évfolyamból kimaradó ta-
nulók % (az évfolyamon tanu-
lókhoz viszonyítva) 

0 0 0 0 0 

8. évfolyam adatai: 21 23 16 26 20 
- 8. évfolyamból kimaradó ta-
nulók száma 

0 0 0 0 0 

- 8. évfolyamból kimaradó ta-
nulók % (az évfolyamon tanu-
lókhoz viszonyítva) 

0 0 0 0 0 

Az intézmény adatai: 175 171 151 145 124 
- az intézményből kimaradó 
tanulók száma 

3 9 6 5 3 

- az intézményből kimaradó 
tanulók % (az intézményben 
tanulókhoz viszonyítva) 

1,71 5,26 3,97 3,45 2,42 

 



 
14.2. Lemaradási mutatók: 
 

Megnevezés 
Az intézmény lemaradási mutatói 

2007/2008. 
év 

2008/2009 
év 

2009/2010 
év 

2010/2011 
év 

2011/2012 
év 

1. évfolyam adatai: 19 16 12 16 10 
- 1. évfolyamból lemaradó tanu-
lók száma 

0 0 0 1 0 

- 1. évfolyamból lemaradó tanu-
lók % (az évfolyamon tanulók-
hoz viszonyítva) 

0 0 0 6,25 0 

2. évfolyam adatai: 21 19 16 12 15 
- 2. évfolyamból lemaradó 
tanulók száma 

1 2 0 1 0 

- 2. évfolyamból lemaradó 
tanulók % (az évfolyamon tanu-
lókhoz viszonyítva) 

0 10,53 0 8,34 0 

3. évfolyam adatai: 22 20 17 16 11 
- 3. évfolyamból lemaradó 
tanulók száma 

0 1 1 1 0 

- 3. évfolyamból lemaradó 
tanulók % (az évfolyamon tanu-
lókhoz viszonyítva) 

0 5 4,5 6,25 0 

4. évfolyam adatai: 22 22 19 16 15 
- 4. évfolyamból lemaradó 
tanulók száma 

2 2 +2 1 0 

- 4. évfolyamból lemaradó 
tanulók % (az évfolyamon tanu-
lókhoz viszonyítva) 

9,1 9,1 0 6,25 0 

5. évfolyam adatai: 28 24 20 21 15 
- 5. évfolyamból lemaradó 
tanulók száma 

0 1 2 0 0 

- 5. évfolyamból lemaradó 
tanulók % (az évfolyamon tanu-
lókhoz viszonyítva) 

0 4,2 10 0 0 

6. évfolyam adatai: 19 28 23 18 21 
- 6. évfolyamból lemaradó 
tanulók száma 

0 0 3 1 0 

- 6. évfolyamból lemaradó 
tanulók % (az évfolyamon tanu-
lókhoz viszonyítva) 

0 0 13 5,56 0 

7. évfolyam adatai: 23 19 28 20 17 
- 7. évfolyamból lemaradó 
tanulók száma 

0 3 2 0 0 

- 7. évfolyamból lemaradó 
tanulók % (az évfolyamon tanu-
lókhoz viszonyítva) 

0 15,8 7,14 0 0 



 
8. évfolyam adatai: 21 23 16 26 20 
- 8. évfolyamból lemaradó 
tanulók száma 

0 0 0 0 0 

- 8. évfolyamból lemaradó 
tanulók % (az évfolyamon tanu-
lókhoz viszonyítva) 

0 0 0 0 0 

Az intézmény adatai: 175 171 151 145 124 
- az intézményben adott tanévben 
lemaradó tanulók száma 

3 9 6 5 3 

- az intézményben az adott tan-
évben lemaradó tanulók % (az 
intézményben tanulókhoz viszo-
nyítva) 

1,71 5,26 3,97 3,45 2,42 

 
15. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások 
 

Foglalkozás neve 
Igénybevétel Egyéb igénybevételi  

feltétel leírása Ingyenes Térítéses 

gyógytestnevelés  x   

alsós tömegsport  x   

felsős tömegsport  x   

kézilabda szakkör x   

énekkar  x   

fejlesztő foglalkozások  x   

logopédiai foglalkozások x   

néptánc  x  

grafika, képzőművészet  x  

matematika korrepetálás  x   

német felzárkóztató  x   

német emelt színt  x   

magyar felvételi előkészítő x   

korrepetálás felső tagozatosoknak  x   

művészettörténet  x  TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0121 

 
 



16. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 
 
16.1. Házi feladat szabályai 
 
A tanulók közoktatási törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a tanu-
lás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, gya-
korlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli és 
írásbeli házi feladatot adhatnak. 
 
A kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége 

- elsőtől negyedik osztályig nem haladhatja meg a napközis tanulmányi foglalkozás idő-
tartamát,  
- ötödiktől nyolcadik osztályig pedig a tantárgyankénti harminc percet. 

 
Hétvégén sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján. 
 
Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént. 
 
Hosszabb iskolai szünetekre kötelező házi feladat nem adható. 
 
A gyermekeket motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától 
függően, tetszőlegesen adható. 
 
16.2. Iskolai dolgozatok szabályai 
 
Dolgozatnak minősül az írásbeli számonkérés, mely legalább 1 tanóra (pl.: 2, 3) anyagára 
épül. 
Egy tanítási napon 2 dolgozatnál több nem írható, ezért a tanulókkal a dolgozatok időpontját 
előre ismertetni kell. 
A tanuló joga, hogy az írásbeli dolgozatát, annak beszedésétől számított 10 napon belül kija-
vítva és értékelve megtekinthesse. 
A szülő joga, hogy a fogadóórán gyermeke dolgozatait megtekinthesse. 
 
Az írásbeli dolgozatok formái: 

- témazáró dolgozat,  
- tanév eleji felmérés, 
- tanév végi felmérés,  
- egyéb dolgozat. 

 
Nem számít dolgozatnak az írásbeli számonkérés, mely a dolgozatnál meghatározott számú 
óra tananyagánál kevesebb anyagot kér számon (pl. írásbeli felelet, röpdolgozat). 
 



17. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 
alatti vizsgák tervezett ideje 
 
17.1. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 
 

Tantárgy Évfolyam Követelmény 
magyar nyelv és 
irodalom 
matematika  

1.  
 

magyar nyelv és 
irodalom  
matematika  
környezetismeret 

2.  
 

magyar nyelv és 
irodalom, mate-
matika, környe-
zetismeret, német 
nyelv  

3. -4.  
 

magyar nyelv és 
irodalom, mate-
matika, történe-
lem, természetis-
meret, német 
nyelv, hon- és nép-
ismeret  

5. – 6.  
 

magyar nyelv és 
irodalom, mate-
matika, történe-
lem, fizika, kémia, 
biológia, földrajz, 
német nyelv, in-
formatika, etika  

7.-8.  
 

   
 

   
 

 
 
17.2. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 
 

A vizsga 
megnevezése tervezett ideje 

kémia  
május 21-24.  
június 3-7.  

német május 21-24. 
június 3-7. 
 

  
 



18. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 
 

Iskolai osztály 
Az osztályban tanulók 

száma 

1. 10 

2. 11 

3. 12 

4. 11 

5. 13 

6. 15 

7. 17 

8. 16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


