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

  név iskolai végzettség szakképzettség 

1 Arnold Mária egyetem német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 

2 
Dr. Bakonyiné Lékó 
Erzsébet főiskola tanító, testnevelés és pedagógiai spec. koll. 

3 Brotschollné Szabó Valéria egyetem 
német nyelv és irodalom szakos tanár, német 
nemzetiségi szakirány 

4 Dienes Gábor egyetem 
biológia - földrajz szakos tanár, katolikus hittanár, 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 

5  Erős Éva  főiskola 

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai 
tanár és bölcsész, angol nyelv és irodalom szakos 
tanár 

6 Farkas-Főczény Mária  főiskola tanító, testnevelés műveltségterület 

7 Fódi Jutka főiskola 

német szakos nyelvtanár, magyarországi németek 
nyelve és irodalma spec. koll. 

8 Fuchs Karolin főiskola tanító 

9 Glück Noémi főiskola 

tanító és olasz nyelvoktató, gyermekjáték és néptánc 
oktató, szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztő 
szakterület 

10 Halászi Dóra főiskola 

tanító, könyvtár spec. koll., szakvizsgázott pedagógus, 
fejlesztő pedagógus, mozgásfejlesztő pedagógus, 
egészségfejlesztő mentálhigiénés szakember 

11 Horváthné Páter Beatrix főiskola 
történelem - könyvtár szakos tanár, szakvizsgázott 
pedagógus, közoktatási vezető 

12 Illésné Pető Bernadett  egyetem vizuális nevelőtanár, gyógypedagógiai asszisztens 

13 Jank Gabriella  főiskola 
tanító, testnevelés műveltségterület, 
számítástechnikai programozó 

14 Kaphegyiné Szabó Mária főiskola 
matematika - ének-zene szakos tanár, szakvizsgázott 
pedagógus, közoktatási vezető 

15 Klauszer Anita főiskola 

oligofrén pedagógia - logopédia szakos tanár, korai 
felismerés és nevelés spec. koll., a beszédművészet és 
az előadói beszéd logopédiai feladatai spec. koll. 

16 Kolonics-Csizmadia Regina főiskola 
tanító és művelődésszervező, szakvizsgázott 
pedagógus tehetségfejlesztő szakterület 

17 Kolontáriné Kálvin Éva  főiskola műszaki tanár 

18  Kovácsné dr Bolla Anett  főiskola tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 

19 Kovács-Németh Henriett  egyetem 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 
művelődésszervező 

20 Lennertné Primmer Petra egyetem 
ének-zene szakos tanár, karvezető, szakvizsgázott 
pedagógus, közoktatási vezető 

21 Lipovics Mónika egyetem 
testnevelés szakos tanár, sportoktató, segédedző, 
gyógypedagógiai asszisztens 



22 Lipp Gyöngyi egyetem 

német nyelv és irodalom szakos tanár, német 
nemzetiségi szakirány, magyar nyelv és irodalom 
szakos tanár, magyar - orosz szakos tanár 

23 Lóczy Ágnes főiskola 
Könyvtáros és történelem szakos általános iskolai 
tanár 

24 Molnárné Király Alexandra       egyetem 
testnevelő - edző szakos és egészségfejlesztés tanár, 
sportedző 

25 Nagy Orsolya főiskola tanító 

26 Neheli Katalin főiskola 

tanító – természetismereti műv.ter, gyógypedagógus-
tanulásban akadályozottak pedagógiája szak, 
szakvizsgázott pedagógus 

27 Németh Nóra főiskola 
tanító, ének-zene spec. koll., szakvizsgázott 
pedagógus, fejlesztő pedagógus 

28 Orbán Noémi főiskola 
matematika - testnevelés szakos tanár, szakvizsgázott 
pedagógus, mentorpedagógus 

29 Övegesné Kóber Zsuzsanna főiskola számítástechnika szakos tanár 

30 Papp Árminné főiskola tanító, ének-zene spec. koll. 

31 Priskin Éva főiskola tanító ének-zene műveltség terület, klasszikus zenész 

32 
Schermann-né Csizmadia 
Márta egyetem 

német nyelv és irodalom szakos tanár, magyar - orosz 
szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus 
tehetségfejlesztő szakterület 

33 Sepsi Ferenc főiskola  kémia szakos tanár 

34 Simon Henrietta Lívia egyetem német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 

35 Szabó Barbara  főiskola tanító, testnevelés műveltség terület 

36 Szakács Veronika főiskola 
tanító, testnevelés és sport műveltségterület, 
nemzetiségi német tanító, gyógytestnevelő 

37 Szekeres Péter               főiskola földrajz-testnevelés szakos tanár 

38 Szentmiklósi Beáta egyetem 

általános iskolai olasz nyelvoktató tanító, olasz nyelv 
és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus 
tehetségfejlesztő szakterület 

39 
Szerencsiné Krámli 
Erzsébet főiskola 

német nemzetiségi - földrajz szakos tanár, 
szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztő 
szakterület 

40 Szűcs Attila főiskola 

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, 
mesterpedagógus, tanító rajz spec. koll., földrajz 
szakos tanár, környezettan tanár 

41  Várbiró Judit  főiskola 
Tanító, angol nyelv műveltési ter., gyógypedagógiai 
tanár 

42 
Zsigray Dánielné Bárdos 
Mariann  főiskola 

tanító, magyar nyelv és irodalom műveltség terület, 
szakvizsgázott pedagógus mentálhigiénés szakterület, 
mentálhigiénés szakember 

 
 
 
 
 
 
 



2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége: 
 

  Végzettség Képesítés Betöltött feladatkör 

1. Dienes Nikolett középfokú végzettségre 
épülő felsőfokú 
szakképesítés 

pedagógiai 
asszisztens és 
családsegítő 
munkatárs 

Iskolatitkár 

2. Bogárné Bíró Nikolett középfokú végzettségre 
épülő középfokú 
szakképesítés 

pedagógiai 
asszisztens  

pedagógiai asszisztens 

 
 
3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredménye: 
 

Országos kompetenciamérés eredménye - Matematika 

 
2008 2009 2010 2011 

 
Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

6. évfolyam 515 499 502 421 1587 1489 1488 1486 

8. évfolyam 529 497 517 484 1674 1622 1655 1601 

 
2012 2013 2014 2015 

 
Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlaga 

Iskola  
átlag 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

6. évfolyam 1537 1489 1529 1488 1486 1491 1574 1497 

8. évfolyam 1710 1612 1647 1655 1601 1617 1692 1618 

 
2016 2017 2018 2019 

 
Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlaga 

Iskola  
átlag 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

6. évfolyam 1563 1486 1553 1497     

8. évfolyam 1598 1597 1669 1612     

 
 
 
 

Országos kompetenciamérés eredménye - Szövegértés 

 
2008 2009 2010 2011 

 
Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

6. évfolyam 532 519 514 513 1501 1483 1517 1465 



8. évfolyam 507 506 519 502 1623 1583 1572 1577 

 
2012 2013 2014 2015 

 
Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

6. évfolyam 1560 1472 1513 1497 1485 1481 1578 1488 

8. évfolyam 1642 1567 1607 1555 1551 1557 1625 1567 

 
2016 2017 2018 2019 

 
Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlaga 

Iskola  
átlag 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

6. évfolyam 1551 1494 1567 1503     

8. évfolyam 1616 1568 1595 1571     

 
 
 
4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: 
 
Létszám változások:  
2018/19-es tanévben érkezett 2 fő, távozott 0 fő  
2017/18-as tanévben érkezett 16 fő, távozott 11 fő.  
2016/17-es tanévben érkezett 11 fő, távozott 4 fő.  
2015/16-os tanévben érkezett 12 fő, távozott 2 fő.  
2014/15-ös tanévben érkezett 10 fő, távozott 5 fő  
2013/14-es tanévben érkezett 7 fő, távozott 4 fő.  
2012/13-as tanévben érkezett 5 fő, távozott 11 fő.  
2011/12-es tanévben érkezett 5 fő, távozott 11 fő.  
 
 
Évismétlésre kötelezett tanulók száma:  
2018/19-es tanévben évismétlő 3 fő, ebből magántanuló 1 fő.  
2017/18-as tanévben évismétlő 1 fő, ebből magántanuló 1 fő.  
2016/17-es tanévben évismétlő 1 fő, ebből magántanuló 1 fő.  
2015/16-os tanévben évismétlő 5 fő, ebből magántanuló 4 fő.  
2014/15-ös tanévben évismétlő 5 fő, ebből magántanuló 3 fő.  
2013/14-es tanévben évismétlő 2 fő, ebből magántanuló 2 fő.  
2012/13-as tanévben évismétlő 3 fő, ebből magántanuló 1 fő.  
2011/12-es tanévben évismétlő 1 fő, ebből magántanuló 0 fő.  

 
5. Az érettségi vizsgák átlageredményei évenkénti bontásban:  
 
Nem értelmezhet az adott iskolatípusnál. 
 
 

 



6. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, mindennapos 
testnevelés lehetősége 
 

A 2018/19-es tanévben iskolánk tanulói az alábbi szakkörökön vehetnek részt 

 
a. Ingyenesen, iskolánk pedagógusai által vezetett szakkörök 

német tánc Fódi Judit 

énekkar      - alsós, nemzetiségi Szakács Veronika, Priskin Éva 

                    - felsős Lennertné Primmer Petra 

foci   Lipovics Mónika 

kézilabda Lipovics Mónika 

katasztrófavédelem Dienes Gábor 

 
b. Térítéses, iskolánk pedagógusai által és külső szakemberek által vezetett szakkörök 

Sakk Mihalik István 

Rock and Roll Sváb Orsolya 

Néptánc Kondics Gergő 

Kenguru Király Alexandra 

Tae-kwon-do Pátkai Zoltán 

 
 
7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 
 
Az iskolai dolgozatok, házi feladat szabályai, a Pedagógiai program 5.2.1.  Az értékelés fejezete alatt 
találhatók meg.  
 
 
8. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti 
vizsgák tervezett ideje 
 
Az osztályozó vizsgák vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a kerettanterv rögzíti. 
(51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei.) 

 
 
9. Iskolai osztályok száma illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma 2018. 12. 01-én 
 

osztályok 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 8.c összesen 

létszám 15 20 19 20 19 21 21 19 22 21 21 23 22 18 18 20 15 334 

SNI 2x 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 3 1 1 1 0 1 15 

SNI 3x 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5   

magántanuló 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 

számított  
létszám 18 22 20 20 22 24 22 19 22 24 22 28 24 20 19 20 16 362 

 
 
 
 



 

10. Tanév rendje a 2018/19-es tanévben 
 
Az esetleges időpontváltozásokat időben jelezzük. 

 Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) 

 Utolsó tanítási nap: 2019. június 14. (péntek) 

 Ballagás, Tanévzáró: 2019. június 21. (péntek) 

 
A tanítási napok száma - 181 – száznyolcvanegy nap. 
Az első félév 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a 
szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

Tanítási szünet a tanítási évben 

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. 
november 5. (hétfő). 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 
2019. január 3. (csütörtök). 

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 
2019. április 24. (szerda). 

Országos mérések 

 Országok kompetenciamérés: 2019. május 29. (szerda) 

 Idegen nyelvi mérés: 2019. május 22. (szerda) 

 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2019. január 9. és 2019. április 26. között 

 1. évfolyam felmérése 2018. október 12. – Diagnosztikus fejlődésvizsgálat rendszer – 2018. október 26. 
jelentés az OH felé. 

Témahetek 

 „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között, 

 Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között, 

 Digitális Témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között. 

Fogadóórák 

 2018. november 

 2019. április 

Szülői értekezletek 

 évelején: 2018. szeptember 2. és 3. hete 

 félév végén: 2019. február 1. hete 

Tanítás nélküli munkanapok: 6 

 2018. november 10. (nov.2. ledolgozása) – Nevelési értekezlet 

 2018. december 15. (szombat) (december 31. ledolgozása) 

 2019. február 4. (hétfő) – Félévi tantestületi értekezlet 

 2019. április - pályaorientációs nap 

 2019. május – tantestületi kirándulás 

 2019. június 13. (csütörtök) - DÖK nap 



Megemlékezések, ünnepélyek 

 2018. augusztus 31. (péntek) – 17:00 – Tanévnyitó ünnepély 

 2018. szeptember 28. (péntek) - Ötödikes avató 

 2018. szeptember 28. (péntek) ( első szünet) – Zenei Világnap 

 2018. október 5. (péntek) – Aradi vértanúk emléknapja 

 2018. október 23. Nemzeti ünnep – 2018. október 19.(péntek) megemlékezés 

 2018. november 9. – Márton napi megemlékezés 

 2018. november 16. (péntek) – DÖK buli - Halloween buli 

 2018. december 1. (szombat) dec.24. ledolgozása – nemzetiségi nap 

 2018. december 6. (csütörtök) Mikulás az alsó tagozatnak 

 2018. december 13. (csütörtök) – Karácsonyi Koncert 

 2018. december 21. (péntek)– Osztálykarácsony 

 2019. január 22. (kedd) A magyar kultúra napja 

 2019. február 1. (péntek) – Farsang – felső tagozat 

 2019. február 8. (péntek) – Farsang – alsó tagozat 

 2019. február 22. (péntek) 15:00 - 17:00 - Ovi-suli 

 2019. február 25. megemlékezés – A kommunizmus áldozatainak emléknapja 

 2019. március 12. Gergely- járás 

 2019. március 22. (péntek) 15:00 – 17:00 – Ovi-suli 

 2019. március 15. – Nemzeti ünnep - 2019. március 14. (csütörtök) – megemlékezés 

 2019. április 10 - 11. (csütörtök) - A költészet napja 

 2019. április 16. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja 

 2019. május 16. (csütörtök) 1600 – Gálaműsor 

 2019. június 4. – A nemzeti összetartozás napja 

 2019. június 13. (csütörtök) – DÖK nap 

 2019. június 21. (péntek) – 17:00 Ballagás és Tanévzáró ünnepély 

Nyílt napok 

 2018. október 5-6. Pályaválasztási Kiállítás - Veszprém Aréna Veszprém 

 2018. november – Pályaválasztási tanácsadás szülőknek 

 2019. január – Pályaválasztási tanácsadás szülőknek 

 2019. március- április - Óvónői látogatás 

 2019. március 12. - Nyílt nap alsó, felső - 1-2. óra - órarend szerint 

Értekezletek 

 2018. augusztus 23. 9:00 - alakuló értekezlet 

 2018. augusztus 28. 9:00 - Tanévnyitó értekezlet 

 2018. szeptember - DÖK alakuló ülés 

 2018. november – Nevelési értekezlet 

 2019. január 25. (péntek) – félévi osztályozó értekezlet 
14:30 – felső tagozat 
16:00 – alsó tagozat 

 2019. február 4. (hétfő) 8:00 - Félévi tantestületi értekezlet 

 2019. június - DÖK közgyűlés 

 2019. június 20. (csütörtök) - 8:00 - Tanévzáró értekezlet 

 
 
11. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 
 
A beiratkozás idejét az adott tanévre vonatkozó jogszabály (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §) 
rögzíti, a fenntartó az engedélyezett tanulócsoportok számát minden tanévben a beiratkozott 
gyermekek létszámának figyelembe vételével határozza meg.  
 



12. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai: 
Nincs tudomásunk ilyen nyilvános megállapításokról. 
 
13. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 
megállapításai és azok ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat 
tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azoknak ideje, az Állami Számvevőszék 
ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: 
 
Fenntartói ellenőrzés  
Ellenőrzés tárgya: a tanügyi-igazgatási nyilvántartások, dokumentumok, szabályzatok 
törvényességének ellenőrzése.  
Ellenőrzés ideje: 2016.02.24  
Összegzés: Az intézmény teljes tanügyi átvilágítása során az iskola adminisztrációját megfelelőnek 
találták. Megállapítható, hogy a tanügyi dokumentumok vezetése megfelel a hatályos 
jogszabályokban előírtaknak, szabálytalanságot nem állapítottak meg. Az iskola működéséhez 
szükséges alapdokumentumok maradéktalanul rendelkezésre álltak, megtalálhatóak az intézmény 
honlapján, nyomtatott formában az iskolai könyvtárban és a tanári szobában. Az intézmény tanügyi 
adminisztrációja alapos és naprakész. 
 
14. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímeés mértéke, 
továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által 
adható kedvezmények: 
A díjak meghatározása a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet III. fejezetében rögzítetteknek 
megfelelően történt.  
 
 
 
 
 
 


