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Törvényi háttér: 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 

1. A FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ /23.§ (1) a/ 

Katolikus keresztény értékeket közvetítő iskolánk nyitva áll minden tanköteles korú gyermek 

előtt. A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és a gyermek elfogadják az intézmény 

nevelési-oktatási célkitűzéseit, pedagógiai programját, és eltökéltek legyenek annak 

megvalósítására. 

2. A BEIRATKOZÁSRA MEGHATÁROZOTT IDŐ, A FENNTARTÓ ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT 

OSZTÁLYOK, CSOPORTOK SZÁMA  /23.§ (1) b/ 

Intézményünkben a beiratkozás időpontját kormányrendelet szabályozza. 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 

Csoport 

megnevezése 

Osztályok száma Nyelvi csoportok 

száma 

Hittan/etika 

csoportok száma 

1. évfolyam 2 - 3 

2. évfolyam 2 - 3 

3. évfolyam 1 - 2 

4. évfolyam 2 3 3 

5. évfolyam 2 3 4 

6. évfolyam 2 3 4 

7. évfolyam 2 3 5 

8. évfolyam 2 4 3 

összesen 15 16 27 

 

3. A KÖZNEVELÉSI FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEGYSÉGENKÉNT A TÉRÍTÉSI DÍJ, A 

TANDÍJ, EGYÉB DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG JOGCÍMÉT ÉS MÉRTÉKÉT, TOVÁBBÁ 

TANÉVENKÉNT, NEVELÉSI ÉVENKÉNT AZ EGY FŐRE MEGÁLLAPÍTOTT DÍJAK MÉRTÉKÉT, A 

FENNTARTÓ ÁLTAL ADHATÓ KEDVEZMÉNYEKET, BELEÉRTVE A JOGOSULTSÁGI ÉS 

IGÉNYLÉSI FELTÉTELEKET IS.  /23.§ (1) c/ 

 

A tandíjjal kapcsolatban a 229/2012. (VIII.28) Kormányrendelet 36-37.§-a rendelkezik. 

http://szenttamas-melykut.hu/media/files/Tandijszabalyzat-es-melleklete-2019-2020-as-

tanev.pdf 

 

 

 

4. A FENNTARTÓ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ 

ÉRTÉKELÉSÉNEK NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS IDEJE, A KÖZNEVELÉSI ALAPFELADATTAL 

KAPCSOLATOS – NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOKAT TARTALMAZÓ – VIZSGÁLATOK, 

ELLENŐRZÉSEK FELSOROLÁSA, IDEJE, AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSEINEK 

NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSA, EGYÉB ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK NYILVÁNOS 

MEGÁLLAPÍTÁSAI /23.§ (1) d/ 

http://szenttamas-melykut.hu/media/files/Tandijszabalyzat-es-melleklete-2019-2020-as-tanev.pdf
http://szenttamas-melykut.hu/media/files/Tandijszabalyzat-es-melleklete-2019-2020-as-tanev.pdf
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IDŐPONT ELLENŐRZÉST 

VÉGZŐ 

SZERVEZET 

MEGNEVEZÉSE 

ELLENŐRZÉS TÁRGYA ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE, 

MEGÁLLAPÍTÁSA 

2016. 11. 18. ÁNTSZ 1./A nemdohányzók 

védelmében tett 

intézkedések 2./Kémiai 

biztonsági ellenőrzés 

3./Közegészségügyi 

ellenőrzés 

1./A nemdohányzók védelmében 

tett intézkedések betartottak. 

További intézkedésre nincs 

szükség. 2./Az intézmény 

megfelel a jogszabályi 

előírásoknak. 3 ellenőrzés 3./A 

szükséges orvosi alkalmassági 

vizsgálatok rendben vannak. Az 

udvar, az épületben található 

valamennyi mosdó, a tantermek 

padlózata, felújításra szorul. 

2017. 05. 17.  A Bács-Kiskun 

Megyei 

Kormányhivatal 

ellenőrzése 

A fenntartói tevékenység 

törvényességi ellenőrzése 

A vizsgálat nem mutatott ki 

hiányosságot. 

2017. 09. 19.  ÁNTSZ 1./A nemdohányzók 

védelmében tett 

intézkedések 2./Kémiai 

biztonsági ellenőrzés 

3./Közegészségügyi 

ellenőrzés 

1./A nemdohányzók védelmében 

tett intézkedések betartottak. 

További intézkedésre nincs 

szükség. 2./Az intézmény 

megfelel a jogszabályi 

előírásoknak. 3./A szükséges 

orvosi alkalmassági vizsgálatok 

rendben vannak. Az udvar, az 

épületben található valamennyi 

mosdó, a tantermek padlózata, 

felújításra szorul. 

2017. 12. 06.  Oktatási Hivatal Lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók 

nyilvántartása 

A vizsgálat nem mutatott ki 

hiányosságot. 

2018. 01.22-

31. 

 

Magyar 

Államkincstár 

A normatív finanszírozás 

felhasználása 

A vizsgálat nem mutatott ki 

hiányosságot. 

2018. 10. 24.  Bács-Kiskun 

Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Hatóság 

Tűzvédelmi átfogó 

ellenőrzés 

A vizsgálat 12 területre 

vonatkozott, amelyek közül a 

villámvédelemmel, illetve a 

villamos-berendezések 

tűzvédelmi ellenőrzésével 

kapcsolatban kapott feladatot az 

intézmény. Ezeket a feladatokat 

az intézmény határidőre 

elvégezte. 

5. A NEVELÉS-OKTATÁSI INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJE, ÉVES MUNKATERV 

ALAPJÁN A NEVELÉSI ÉVBEN, TANÉVBEN TERVEZETT JELENTŐSEBB RENDEZVÉNYEK, 

ESEMÉNYEK IDŐPONTJA /23§ (1) e/ 

Nyitva tartás rendje 
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Az intézmény nyitva tartása tanítási napokon: 7.00 – 17.00-ig.  

Tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 8.00 – 12.00-ig. 

A 7.00 – 7.30 között érkező tanulók a porta előtti folyosón tartózkodnak.  7.30 – 7.45-ig 

gyülekezés helye az iskola udvara. (Rossz idő esetén az ügyeletes tanár utasítására az 

osztálytermekben.) 7.45-kor az ügyeletes nevelők felügyelete mellett sorakozó, bevonulás az 

ügyeleti rend szerint, majd a tanulók osztályonként a tanítási termekben fegyelmezetten 

várják a tanárt.  

Tanév rendje az 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete alapján 

Szorgalmi idő első napja: 2019.09.02. 

Szorgalmi idő utolsó napja: 2020.06.15. 

I. félév vége: 2020.01.24. 

Félévi értesítő kiadása: 2020.01.31. 

Tanítási napok száma: 180 tanítási nap 

Tanítási szünetek a szorgalmi időben  

Őszi szünet: 2019.10.28. - 2019.11.02. 

  

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019.10.25. 

Szünet utáni első tanítási nap: 2019.11.04. 

 

Téli szünet: 2019.12.23. - 2020.01.03. 

  

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019.12.20. 

Szünet utáni első tanítási nap: 2020.01.06. 

 

Tavaszi szünet: 2020.04.09. - 2020.04.13. 

  

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020.04.08. 

Szünet utáni első tanítási nap: 2020.04.15. 

Tanítás nélküli munkanapok 
 

2019. október 10.                                                   PÁV 

2019. december 7.                                                  Egyházmegyei lelki nap Kalocsán 

2020. február 7.                                                      Tantestületi értekezlet (mérés, értékelés) 

2020. február 28.                                                     Belső továbbképzés 

2020. április 15.                                                      Tantestületi zarándoklat                 

2020. június 15.                                                      DÖK-nap 

A tantestület értekezletei  

Alakuló tantestületi értekezlet:                               2019.08.21. 

Tanévnyitó tantestületi értekezlet:                          2019.08.28. 

1. negyedéves értekezlet:                                        2019.11.04. 

Félévi osztályozó értekezlet:                                  2020.01.20. 

Félévzáró tantestületi értekezlet:                            2020. 02.03-07.                        

3. negyedéves értekezlet:                                         2020.03.30. 

Év végi osztályozó értekezlet:                                 2020.06.08. 
Tanévzáró tantestületi értekezlet:                            2020.06.19. 

Fogadóórák 
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2019. október 7. 16.00-17.00 

2020. február 10. 16.00-17.00 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok időpontja 

2019. 11. 18.  nyílt nap alsó  

2019. 11. 20.  nyílt nap felső tagozat 

Mérés, értékelés 

 2019. 11. 29-ig Első évfolyamos tanulók DIFER vizsgálata:   

Tanulók fizikai állapotának felmérése: 2020.01.08 - 2020.04.24. 

Országos mérés (szövegértési és a matematikai eszköztudás 

fejlődésének vizsgálata): 

2020.05.27. 

Idegen nyelvi mérés: 2020.05.20. 

Nemzeti ünnepek, iskolai ünnepélyek, emléknapok 

Megemlékezés az aradi vértanúkról: 2019.10.06. 

Megemlékezés az 1956-os szabadságharcról: 2019.10.22. 

Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja: 2020.02.25. 

Megemlékezés az 1848-as forradalomról: 2020.03.13. 

Szent Tamás-nap: 2020.04.24. 

Nemzeti összetartozás napja: 2020.06.04. 

A tanévben tervezett jelentősebb események, rendezvények időpontját a 2019/2020. 

tanév helyi rendje tartalmazza:  

 

 

6. A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI A SZEMÉLYES ADATOK 

VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGTARTÁSÁVAL /23.§ (1) f/ 

A 2018.12.13-i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés Értékelőlapjának megállapításai, a 

kompetenciaterületek értékelése: 

1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK  

Fejleszthető területek:  

Jó gyakorlatok gyűjtése, dokumentálása. A belső ellenőrzés folyamatának összehangolása, 

dokumentálása, elemeinek kidolgozása. Az alsó és felső tagozat közötti átmenet 

követelményrendszerének kidolgozása.  

Kiemelkedő területek:  

Rendkívül gondosan, rendszerszemlélettel építik fel a tanévekre szóló munkaterveket. Az 

iskola vezetése kiemelten számít a tervezésben az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség 

vezetők, az osztályfőnökök munkájára, szaktudására. A tanulók értékelésének eredményeit és 

a mérési eredményeket elemzik, s ezek képezik a tervezés alapját. 
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2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS  

Fejleszthető területek:  

Az osztályfőnökök tanévben kifejtett munkájáról írásos beszámolók készítése, azok 

összegzése munkaközösségi szinten.  

Kiemelkedő területek:  

A támogató szervezeti és tanulási kultúra. A partnerekkel való rendszeres, eredményes 

együttműködés a tanulók fejlesztése érdekében. Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő 

és sajátos nevelési igényű tanulók egyéni, személyre szabott fejlesztése, felzárkóztatása. Az 

egészséges és környezettudatos életmódra nevelése kidolgozottsága, követhetősége, a 

megvalósítás tervszerű tudatossága. Az iskola hagyományainak ápolása, a településsel való 

együttműködés. 

3. EREDMÉNYEK  

Fejleszthető területek:  

A tanulókövetés rendjének, dokumentálásának kidolgozása.  

Kiemelkedő területek:  

A versenyeken való aktív, eredményes részvétel. Alaposan és teljes körűen nyilvántartják és 

elemzik az intézményi eredményeket. Az eredmények eléréséhez a munkatársak döntő 

többsége hozzájárul. Az intézmény vezetése az értekezletek alkalmával megismerteti a 

pedagógusokkal a tanulás eredményességéről szóló információkat. 

4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ  

Fejleszthető területek:  

A munkaközösségek szorosabb együttműködése. Jó gyakorlatok átadási lehetőségeinek 

bővítése indokolt.  

Kiemelkedő területek:  

Pedagógus és szülői összefogás, segítségnyújtás. Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget 

teremt a vezetőség. Támogató ebben, és megteremti a feltételeket. Alapvetően biztosítottak a 

mindennapi hatékony működéshez szükséges feltételek. (Intézményi bejárás tapasztalata) 

5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI  

Fejleszthető területek:  

Az intézményi panaszkezelés eljárásrendjének kidolgozása.  

Kiemelkedő területek:  

A tervek készítése során a külső partnerekkel történő egyeztetés, együttműködés, partneri 

igények felmérése. A külső partnerek igényeinek figyelembe vétele. 

6. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI  

Fejleszthető területek:  
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A munkaközösségek hatékonyabb bevonása az iskola mindennapi működésébe.  

Kiemelkedő területek:  

A továbbképzésekre, szakmai módszertani megújulásra lehetőséget teremtenek. A vezetőség 

támogató ebben, és megteremti a feltételeket. A vezetőség igyekszik megragadni azokat a 

lehetőségeket, amelyek a szervezeti feltételeket javíthatják. 

7. A KORMÁNY ÉS AZ OKTATÁSÉRT FELELŐS MINISZTER ÁLTAL KIADOTT TANTERVI 

SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMBAN MEGFOGALMAZOTT ELVÁRÁSOKNAK ÉS A PEDAGÓGIAI 

PROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS  

Fejleszthető területek:  

A szakmai munkaközösségek együttműködése. Digitális taneszközök alkalmazása.  

Kiemelkedő területek:  

A tervezés szintjeinek egymásra épülése, összhangja. A módszertani kultúra tudatos, 

folyamatos fejlesztése. Az éves munkaterv elkészítése során figyelembe veszik az intézmény 

sajátosságait. 

 

7. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT, HÁZIREND, PEDAGÓGIAI PROGRAM /23.§ (1) g/ 

http://szenttamas-melykut.hu/media/files/SZMSZ-SZTKAI_2019.pdf 

http://szenttamas-melykut.hu/media/files/Szent-Tamas-Katolikus-Altalanos-Iskola-

Hazirend_1.pdf 

http://szenttamas-melykut.hu/media/files/Szt-TKAI-Pedagogiai-program.pdf 

 

8. A BETÖLTÖTT MUNKAKÖRÖK ALAPJÁN A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS 

SZAKKÉPZETTSÉGE / 23.§ (3) a / 

SOR- 

SZÁM 
MUNKAKÖR 

ISKOLAI 

VÉGZETTSÉG 
SZAKKÉPZETTSÉG 

1. tanító 

 

főiskola általános iskolai tanító, magyar nyelv és 

irodalom műveltségterület 

2. tanító, osztályfőnök, 

diákönkormányzatot 

segítő pedagógus 

főiskola általános iskolai tanító, német nemzetiségi 

tanító 

3. tanár/német nyelv, 

földrajz 

egyetem történelem-orosz szakos általános iskolai 

tanár, főiskolai szintű német szakos 

nyelvtanár, okleveles földrajztanár 

4. tanár/vizuális kultúra egyetem általános iskolai tanító, rajz 

szakkollégium, rajz szakos tanár,  

szakvizsgázott pedagógus 

tehetséggondozás, tehetségfejlesztés 

file:///F:/SZMSZ_2009.11.12.!!!.doc
file:///F:/SZMSZ_2009.11.12.!!!.doc
file:///F:/PEDAGÃ
http://szenttamas-melykut.hu/media/files/SZMSZ-SZTKAI_2019.pdf
http://szenttamas-melykut.hu/media/files/Szent-Tamas-Katolikus-Altalanos-Iskola-Hazirend_1.pdf
http://szenttamas-melykut.hu/media/files/Szent-Tamas-Katolikus-Altalanos-Iskola-Hazirend_1.pdf
http://szenttamas-melykut.hu/media/files/Szt-TKAI-Pedagogiai-program.pdf
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szakterületen;  

5. tanár/angol nyelv 

 

főiskola angol szakos nyelvtanár 

6. tanító, osztályfőnök főiskola  általános iskolai tanító, ének 

szakkollégium  

7. tanító 

intézményvezető-

helyettes  

 

főiskola tanító, közoktatásvezető szakvizsga  

8. tanító, osztályfőnök főiskola tanító, informatikai műveltségi terület, 

tanító gyógytestnevelési szakirány, 

pedagógus szakvizsga 

9. tanító 

 

főiskola általános iskolai tanító informatika 

műveltségterületen 

10. tanár egyetem ének-zenetanár, karvezető, szakvizsgázott 

pedagógus közoktatási vezető 

11. tanár/biológia 

könyvtáros 

főiskola biológia szakos általános iskolai tanár, 

könyvtáros 

12. tanár/történelem 

intézményvezető 

 

egyetem magyar-történelem szakos középiskolai 

tanár, drámajáték-vezető, mozgókép és 

médiakultúra pedagógus, pedagógus 

szakvizsga, közoktatási vezető és 

pedagógus szakvizsga, mesterpedagógus 

13. tanár/matematika, 

fizika 

osztályfőnök 

munkaközösség 

vezető 

főiskola matematika-fizika szakos tanár, 

szakvizsgázott pedagógus a pedagógiai 

értékelés és kutatótanári feladatok terén, 

tanfelügyeleti és 

pedagógusminősítési szakértő, 

mesterpedagógus 

14. tanár/magyar nyelv 

és irodalom, 

történelem 

osztályfőnök 

munkaközösség 

vezető 

főiskola általános iskolai tanító, magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár, történelem szakos 

tanár, szakvizsgázott pedagógus 

mentorpedagógus szakterületen, 

tanfelügyeleti és 

pedagógusminősítési szakértő, 

mesterpedagógus 

15. tanító 

osztályfőnök 

főiskola/egyetem általános iskolai tanító, táncpedagógus 

(néptánc szakirány), közoktatási vezető és 

pedagógus szakvizsga, okleveles tánctanár 

(néptánc), tanfelügyeleti és 

pedagógusminősítési szakértő, 

mesterpedagógus 
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16. tanár/biológia, kémia egyetem okleveles biológiatanár-okleveles 

kémiatanár 

17. tanító 

osztályfőnök 

főiskola általános iskolai tanító, rajz szakkollégium 

18. tanár/informatika 

 

főiskola informatika szakos általános iskolai tanár 

19. tanító főiskola általános iskolai tanító, matematika 

szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus, 

fejlesztő, differenciáló pedagógia 

területen, tanfelügyeleti és 

pedagógusminősítési szakértő, 

mesterpedagógus 

20. tanító főiskola általános iskolai tanító, könyvtár speciális 

kollégiummal 

21. tanár/biológia, 

testnevelés 

főiskola biológia-testnevelés szakos általános 

iskolai tanár 

22. tanító 

tanár/német nyelv 

osztályfőnök 

főiskola általános iskolai tanító, orosz 

szakkollégium, német szakos nyelvtanár, 

szakvizsgázott pedagógus 

mentorpedagógus szakterületen  

23. tanár/testnevelés főiskola testnevelő tanár 

24. gyógypedagógus főiskola biológia-környezetvédelem szakos tanár, 

gyógypedagógus pszichopedagógia 

szakirányon 

25. tanár/angol nyelv, 

matematika, 

osztályfőnök, 

munkaközösség-

vezető 

főiskola matematika-angol szakos tanár  

26. tanár/matematika főiskola matematika szakos általános iskolai tanár, 

ének-zene szakos általános iskolai tanár 

27. tanár/magyar nyelv 

és irodalom 

egyetem okleveles orosz nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár, okleveles magyar nyelv 

és irodalom szakos bölcsész és tanár 

28. tanító, osztályfőnök, 

munkaközösség-

vezető 

főiskola általános iskolai tanító, könyvtár-technika 

szakkollégium 

29. tanító, tanár/magyar 

nyelv és irodalom 

intézményvezető-

helyettes 

osztályfőnök 

egyetem általános iskolai tanító, magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár, közoktatási vezető 

szakvizsga, okleveles magyartanár, 

tanfelügyeleti és 

pedagógusminősítési szakértő, 

mesterpedagógus 
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30. tanító  

(tartós távollét) 

főiskola általános iskolai tanító, magyar nyelv és 

irodalom műveltségi terület 

31. tanító 

(tartós távollét) 

 

főiskola általános iskolai tanító, természetismeret 

műveltségi terület, erdei iskola A-tól Z-ig 

speciális képzés 

9. A BETÖLTÖTT MUNKAKÖRÖK ALAPJÁN A NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK SZÁMA, 

ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE  / 23.§ (3) b / 

 

Sor- 

szám 
Munkakör Létszám 

Iskolai 

végzettség 
Szakképzettség 

1. Iskolatitkár 1 fő középiskola szakközépiskolai érettségi, 

iskolatitkár szakképesítés 

2. Rendszergazda 1 fő középiskola  gimnáziumi érettségi, informatikus 

(rendszerinformatikus) szakképesítés 

3.  Pedagógiai asszisztens 1 fő középiskola pedagógiai és családsegítő munkatárs 

 10. AZ ORSZÁGOS MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS ÉVENKÉNTI EREDMÉNYEI / 23.§ (3) c / 

A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola 2016. szeptember 1-jén kezdte meg működését, 

így a 2016 előtti adatok a jogelőd intézmény – Szvetnik Joachim Általános Iskola; OM: 

201390 – mérési eredményeit tartalmazzák. 

A SZÖVEGÉRTÉSI ÉS A MATEMATIKAI ESZKÖZTUDÁS FEJLŐDÉSÉNEK VIZSGÁLATA: 

időpont évfolyam 
kompetencia 

terület 
iskolai átlag országos átlag 

2102. 

6. évfolyam 
matematika 1565 1489 

szövegértés 1440 1472 

8. évfolyam 
matematika 1559 1612 

szövegértés 1492 1567 

2013. 

6. évfolyam 
matematika 1378 1489 

szövegértés 1388 1497 

8. évfolyam 
matematika 1661 1620 

szövegértés 1564 1559 

2014. 

6. évfolyam 
matematika 1386 1491 

szövegértés 1374 1481 

8. évfolyam 
matematika 1568 1617 

szövegértés 1603 1557 

2015. 
6. évfolyam 

matematika 1456 1497 

szövegértés 1439 1488 

8. évfolyam matematika 1556 1618 
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szövegértés 1538 1567 

2016. 

6. évfolyam 
matematika 1419 1486 

szövegértés 1392 1494 

8. évfolyam 
matematika 1405 1597 

szövegértés 1365 1568 

2017. 

6. évfolyam 
matematika 1451 1497 

szövegértés 1461 1503 

8. évfolyam 
matematika 1535 1612 

szövegértés 1505 1571 

2018. 

6. évfolyam 
matematika 1487 1499 

szövegértés 1479 1492 

8. évfolyam 
matematika 1554 1614 

szövegértés 1542 1602 

AZ IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI: 

 
ANGOL  NÉMET 

2
0
1
5

. 

6. évfolyam 

6.a 67% 50% 

6.b 55% 55% 

6.c 75% 53% 

8. évfolyam 

8.a 45% 41% 

8.b 54% 36% 

2
0
1
6

. 

6. évfolyam 

6.a 58% 71% 

6.b 68% 89% 

6.c 64% 73% 

8. évfolyam 

8.a 28% 31% 

8.b 32% 34% 

2
0
1
7

. 

6. évfolyam 

6.a 59,5%  54% 

6.b 74,5%  55% 

8. évfolyam 

8.a 37%  42% 

8.b 54%  38,5% 

2
0
1
8

. 

6. évfolyam 

6.a 53%  58,5% 

6.b 69%  69% 

8. évfolyam 

8.a 47%  35% 

8.b 56%  65% 
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8.c 60%  50% 

2
0
1
9

. 
6. évfolyam 

6.a 73% 57% 

6.b 83% 55% 

8. évfolyam 

8.a 66% 57% 

8.b 80% 52% 

 

2018/2019-es NETFIT mérés eredménye 

http://szenttamas-melykut.hu/media/files/NETFIT-2018-2019.pdf 

11. A TANULÓK LE- ÉS KIMARADÁSÁVAL, ÉVFOLYAMISMÉTLÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK 

/ 23.§ (3) d /  

TANÉV 2016/2017. 2017/2018. 2018/2019. 

Kimaradt tanulók száma 

(végzett tanulók száma) 
34 45 32 

Lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók száma 
35 23 15 

Évismétlő tanulók száma 6 6 2 

 

 

 

 

12. A TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE / 23.§ 

(3) f / 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli 

egyéb foglalkozások működnek: 

Egyéb foglalkozások megnevezése Óra/hét Pedagógus 

Énekkar 1-8. évfolyam 2 Hosszúné Balla Lenke 

Angol szakkör 2. évfolyam 1 Csorba Zsuzsanna 

Angol szakkör 3. évfolyam 2 Csorba Zsuzsanna 

Matematika szakkör 5-8. évfolyam 1 Klem József Zsolt 

Floorball – alsó tagozat 4 Sztánkó Árpád 

Floorball – felső tagozat 8 Sztánkó Árpád 

Röplabda 5-8. évfolyam 4 Naszvadi Katalin 

Íjászat 5-8. évfolyam 4 Keresztes József 

Néptánc 5-8. évfolyam 2 Kopcsek Tamás 

http://szenttamas-melykut.hu/media/files/NETFIT-2018-2019.pdf


 
 

13 
 

Képzőművészeti műhely 2 Csontos Ferencné 

Napközi 1-4. évfolyam 53 Eszterné Matosovits Ágnes, Vargáné 

Ádelhardt Mária, Miskei Lászlóné, Hopp 

Eszter, Csorba Zsuzsanna, Behányné 

Illés Mária, Árpád Bernadett, Gömöriné 

Somogyi Nóra, Mackó Józsefné, 

Malustyikné Csorba Mária 

Tanulószoba 5-8. évfolyam 

 

40 Brezovszkiné Beszédes Ágota, Illésné 

Birkás Mária, Tóthné Maros Gyöngyi 

Kollár Mária, Klem József Zsolt, Csorba 

Zsuzsanna, Malustyik János,  

Kovácsné Szűcs Nelli, Tokodi Györgyi 

Egyéni fejlesztés 1-4. évfolyam 12 Eszterné Matosovits Ágnes, Vargáné 

Ádelhardt Mária, Kopcsek Tamás, 

Fuszkóné Gáspár Judit, Hopp Eszter, 

Behányné Illés Mária, Árpád Bernadett, 

Gömöriné Somogyi Nóra, Mackó 

Józsefné, Polyákovicsné Molnár Ágota 

Fejlesztő foglalkozás 

(gyógypedagógus) 

28 Sztanyikné Gömöri Mária 

Fejlesztő foglalkozás  

(fejlesztő pedagógus) 

18 Malustyikné Csorba Mária 

 

 

Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglakozások, 

valamint a fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes. 

A szabadon választható foglalkozásokra történő jelentkezést az iskola minden év május 20-ig 

felméri.  Ha a tanulót felvették, a jelentkezés egy tanévre szól, s azon a tanuló az utolsó 

foglalkozás befejezéséig köteles részt venni. 

A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a 

felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az 

iskola intézményvezetője adhat. 

A NAPKÖZI OTTHON MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik a szervezeti és működési 

szabályzat előírásai alapján. 

A napközi otthon működésének rendjét az alsós munkaközösség állapítja meg a szervezeti és 

működési szabályzat előírásai alapján, és azt a tanulók házirendjében rögzíti. A napközis 

foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet 
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a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az eltávozásra 

az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

 

A napközis és a tanulószobai foglalkozásokra történő felvétel elvei 

 

A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a 

beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke 

napközi otthoni elhelyezését. 

A tanulószobai foglalkozásra minden év májusában lehet jelentkezni. Indokolt esetben a 

tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. 

A napközi otthonba, illetve a tanulószobára lehetőség szerint minden jelentkező tanulót fel 

kell venni. 

Ha a napközis ellátásban részt vevő tanulók maximális számát a fenntartó meghatározza, a 

napközibe való felvétel iránti kérelem elbírálása során előnyt élvez az a tanuló, 

- akinek napközben otthoni felügyelete nem megoldott, és ezért felügyeletre szorul, 

- akinek mindkét szülője dolgozik, és 16 óráig munkahelyén tartózkodik, 

- aki bejáró, 

- aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, 

- aki állami gondozott, 

- aki nehéz szociális körülmények között él. 

13. A HÉTVÉGI HÁZI FELADATOK ÉS AZ ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI / 23.§ (3) g / 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és 

korlátai szabályozásánál egy átlagos felkészültségű és képességű tanuló napi iskolai terhelését 

és heti iskolai rendjét vettük figyelembe.  

Az általunk meghatározott elvek és korlátok figyelembe veszik, hogy a tanuló pihenése és 

szórakozása két tanítási nap között illetve a hétvégeken és a szünidőben is biztosítva legyen. 

A házi feladat nem lehet büntető jellegű. 

A nevelőtestület döntése alapján az otthoni felkészüléshez a következő típusú házi feladatok 

adhatók:   

 írásbeli házi feladat 

 szóbeli házi feladat (tananyag vagy 

vers, memoriter) 

 gyűjtő-, illetve kutatómunka 

 esszé 

 projekt 

 tárgyak, alkotások készítése 

 csoportos munkák 

 prezentáció 

 stb. 

Mennyisége: 

Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 

20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

A napközi, illetve tanulószobai foglalkozás időtartama alatt (tehát 16 óráig) elvégezhető 

legyen. Ez érvényes a pénteki napra is, tehát a hétvége és az ünnepek a pihenés, játék, sport, 

szórakozás ideje legyen. 
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A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, 

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

A házi feladatra jegyet csak indokolt esetben adunk. A kiemelkedően színvonalas felkészülést 

azonban ötössel jutalmazhatjuk. 

A házi feladatok feladásánál a következőkre kell tekintettel lennie a pedagógusnak: 

 A házi feladat az otthoni gyakorlást, valamint a tanórán elsajátított ismeretek 

elmélyítését kell szolgálja. 

 A tanulók számára egyértelműen legyenek kijelölve (táblára felírni, osztály 

leckefüzetébe beírni) és lehetőség szerint ellenőrizzük, hogy az a tanulók által 

rögzítésre került-e (füzetbe, könyvbe beírva, kijelölve).  

 Feladására a tanulók képességei alapján differenciáltan is sor kerülhet (a gyengébb 

képességű tanulóknak elsősorban rutin jellegű, begyakorlást, rögzítést szolgáló 

feladatokat, míg a jobb képességűeknek összetettebb feladatokat adhatunk). 

 Mennyiségénél figyelembe kell venni a tanulók órarendjét és más tantárgyakból már 

kijelölt házi feladatok mennyiségét. 

 Szóbeli házi feladatnak csak olyan tananyag adható, amely a tanórán megbeszélésre, 

feldolgozásra került (a tanulást segítő vázlat készült hozzá/ a lényeg aláhúzással 

kiemelve lett/ stb.). 

 Az írásbeli házi feladat tartalma kapcsolódjon a tanóra anyagához. 

 Versek, memoriterek tanulására minimum egy hét álljon rendelkezésre. 

 A gyűjtő- illetve kutatómunkát igénylő házi feladatoknál előzetesen tájékozódjon a 

pedagógus, hogy ténylegesen megvalósítható-e a kijelölt feladat; az ilyen jellegű házi 

feladatok elkészítésére minimum három nap álljon rendelkezésre. 

 Lehetőséget biztosítunk szorgalmi és önként vállalt házi feladatok elkészítésére. 

 Tanév közbeni több napból álló szünidőre (őszi, téli, tavaszi szünet) csak indokolt 

esetben adható a tanulók heti órarendjét követő házi feladatokon kívül más házi 

feladat. 

 Nyári szünetre nem adható házi feladat. 

 Hétvégére elsősorban gyakorlást szolgáló házi feladatokat adunk. 

Az írásbeli beszámoltatás iskolánkban használatos formái:  

 feladatlap, teszt kitöltése, önálló megoldása, tanulói kísérlet jegyzőkönyve,  

 írásbeli felelet, dolgozat írása - kisebb tanítási egység (néhány óra) anyagából, 

 témazáró dolgozat írása - nagyobb tanítási egység átfogó számonkérése,  

 tanév eleji felmérő - diagnosztizáló jelleggel az előzetes tudás feltérképezése miatt, 

 év végi felmérő, szintfelmérők - annak mérése, hogy tanulóink egy tanév vagy egy 

tanulmányi időszak követelményeit hogyan sajátították el,  

 osztályozó vizsga: A magántanulók a tanév végén az elméleti tárgyakból osztályozó 

vizsgát tesznek. A nevelőtestületnek joga van egyéb esetekben is ezt a vizsgát előírni.  

 javítóvizsga: Ha a 2-8. évfolyamon a tanuló a tanév során nem teljesítette a tantervi 

minimumot, javítóvizsgát köteles tenni.  

Az írásbeli beszámoltatás rendje:  
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 A témazárók lehetőség szerint, a szintfelmérők mindenképpen egységesek (azonosak) 

egy adott évfolyamon.  

 A tanulók 10 munkanapon belül megkapják a kijavított dolgozatokat.  

 A feladatok a kerettanterv követelményei alapján állítandók össze. A tanulási 

nehézségekkel küzdő diákok esetében a kerettanterv minimum követelményei az 

irányadók. Számukra az írásbeli számonkérések során a feladat elvégzésére adott idő 

meghosszabbítható. A sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő 

gyerekeknél szükség esetén speciálisan az ő számukra összeállított, sajátos tanulási 

nehézségeiket figyelembevevő szintfelméréseket íratunk.  

 Az írásbeli számonkérési formáknál az értékelés pontozással történik. Feladatonként 

előre megállapított pontszámok alapján értékelünk. Az elért összpontszámot a 

lehetséges (maximális) pontszámmal arányítjuk (százalékoljuk), az érdemjegyet pedig 

a tantárgy sajátos követelményeinek figyelembevételével alakítjuk ki.  

Az írásbeli beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének eszközei, korlátai: 

Eszközök: 

 nyomtatásban megjelent központi feladatlapokkal és javítókulccsal, 

 tankönyvkiadók, mérési központok ajánlott, adaptált eszközeivel, 

 helyileg összeállított tantárgyi feladatsorokkal, tesztekkel. 

Korlátok: 

 a témazáró feladatlap íratását összefoglaló órának kell megelőznie, 

 a dolgozatírás tényét legkésőbb az azt megelőző órán be kell jelenteni, 

 ugyanazzal a tanulóval, tanulócsoporttal egy nap két tantárgyi témazáró feladatlapnál 

több nem íratható. 

14. AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI, ÉVFOLYAMONKÉNTI KÖVETELMÉNYEI, A 

TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK TERVEZETT IDEJE/ 23.§ (3) h/ 

A vizsgák rendje:  

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni.  

 

Az osztályozó vizsga követelményei 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához: 

 ha a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, engedély alapján egy 

vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál 

rövidebb idő alatt tehet eleget, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 
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 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

Vizsgaforma, vizsgarészek: szóbeli vizsga, írásbeli vizsga, gyakorlati vizsga. 

Az osztályozó vizsga tantárgyai: 

TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

 ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Erkölcstan/hit-és erkölcstan  SZÓBELI  

Informatika ÍRÁSBELI  GYAKORLATI 

 FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Erkölcstan/hit-és erkölcstan  SZÓBELI  

Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Informatika ÍRÁSBELI  GYAKORLATI 

Pótló vizsgát tehet a tanuló: 

  ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

Javítóvizsgát tehet a tanuló: 

  ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott. 
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Különbözeti vizsga 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írható elő 

a különbözeti vizsga letétele. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása 

során mindig egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló 

ügyében. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

Vizsgaidőszakok: 

Javítóvizsga: augusztus 15 – augusztus 31. 

Osztályozó vizsga: a tanév helyi rendjében meghatározott két időszakban. 

Az értékelés rendje:  

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény 

házirendjében található követelményrendszerével. Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát 

több évfolyam anyagából kívánja letenni, akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön 

vizsgán kell megszereznie. Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 

megegyeznek az iskola Pedagógiai programjában rögzített követelményrendszerrel. 

 

15. AZ ISKOLAI OSZTÁLYOK SZÁMA ÉS AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN A TANULÓK LÉTSZÁMA  

/ 23.§ (3) i / 

 

Osztály Osztályfőnök Létszám 

1.a Vargáné Ádelhardt Mária 16 

1.b Eszterné Matosovits Ágnes 16 

2.a Kopcsek Tamás  15 

2.b Fuszkóné Gáspár Judit 15 

3.a Behányné Illés Mária  27 

4.a Gömöriné Somogyi Nóra  13 

4.b Mackó Józsefné 16 

ALSÓ TAGOZAT ÖSSZESEN: 118 fő 
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5.a Sztánkó Árpád 16 

5.b Kollár Mária  18 

6.a Tokodi Györgyi  19 

6.b Vojnics-Rogics Antalné 23 

7.a Illésné Birkás Mária 13 

7.b Brezovszkiné Beszédes Ágota 15 

8.a Polyákovicsné Molnár Ágota 15 

8.b Klem József Zsolt 20 

FELSŐ TAGOZAT ÖSSZESEN: 139 fő 

AZ ISKOLA TANULÓINAK ÖSSZLÉTSZÁMA: 257 fő 

 


