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1. A felvételi lehetőségek 

 

Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:  

Az iskola minden év elején megküldi az adott év konkrét felvételi és lebonyolítási rend-

jét, az intézményünk iránt érdeklődő diákoknak és szüleiknek. 

Intézményünkben a helyi tantervben meghatározott tananyag elsajátítása, követelmé-

nyek teljesítése csak a nem kötelező tanítási órákon való részvétellel teljesíthető. Ezért az is-

kolába történő beiratkozás a nem kötelező tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. 

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a 

hatodik életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a 

szülő kérje gyermeke felvételét. 

Az iskolai jelentkezési lapot minden év április végéig lehet intézményünkbe beküldeni.  

Ezt megelőzően és követően alkalmat adunk arra, hogy a szülők, diákok megismerhes-

sék iskolánkat, pedagógiai programunkat, továbbá mi is megismerjük a családok elvárásait. 

Mindezt nyílt tanítási napok szervezése által kívánjuk megvalósítani. 

 

2. A beiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett osztályok száma 

 

A beiratkozás ideje: a fenntartó által meghatározott időpontban, a kormányhivatal által meg-

határozott időpontokhoz illesztve. A pontos időpontról a helyben szokásos formában tájékoz-

tatjuk a szülőket. 

 

Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma 

 

Tanulók létszáma 2017. szeptember 1-jén:   

az 1-4. évfolyamon:      78 fő 

az 5-8. évfolyamon:       100 fő 

  összesen:               178 fő 
 

A tanulócsoportok száma:  

az 1-4. évfolyamokon:        8 

az 5-8. évfolyamokon:         8 

osztályok száma                                                                  16 

 

3. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és 

egyéb díjak mértékét nevelési évenként egy főre 

A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke: 

A szülők az étkezést érintő térítési díját az iskola pénztárába fizetik be, amelyet a teljesített 

napok száma és a Szögliget községi képviselőtestület által megállapított nyersanyagnorma 

szerint állapítanak meg. Az étkezési térítési díjat előremeghatározott napokon kell személye-

sen az iskola pénztárába befizetni.  

 

étkezés (ebéd+uzsonna)  350.-Ft/nap 

 

A fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket: 



Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultság mellett - további jogcímek alapján nem állapított meg a fenntartó.  

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani (ingyenes étkezés) [Gyvt. 21/B. § 

(1)-(2) bekezdés] 

az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

 nevelésbe vették; 

 

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével 

kell biztosítani (kedvezményes étkezés) 

az 1. pont 1-8 évfolyam életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy a 

gyermek nem részesül ingyenes étkezésben. 

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcí-

men vehető igénybe. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló kérelem nyomtatványon a 

szülő, törvényes képviselő nyilatkozhat arról, hogy amennyiben a gyermek számára a jogosultság 

megállapításra kerül, a kedvezmény első alkalommal történő megállapítása esetén a jegyző a ha-

tározatot küldje meg a gyermek étkeztetését biztosító intézmény részére. 

Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gon-

doskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 

az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendeletben 

(a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak szerint kell igazolni. 

Az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre való jogosultság megállapításához iskolai étkezés 

esetén:  

 a Kormányrendelet 8. melléklete - NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és 

a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezte-

tés igénybevételéhez, mellyel egyidejűleg: 

A három és többgyermekes családok gyermekeinek gyermekétkeztetés esetén járó normatív ked-

vezmény igénybevételéhez elégséges a szülő nyilatkozata, arról, hogy hány gyermeket nevel a 

háztartásában, ennek további igazolását a jogszabály nem írja elő. 

Ha a normatív kedvezményre való jogosultságot a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

való részesülés alapozza meg, akkor az arról szóló hatósági döntést, vagy annak másolatát kell 

bemutatni az intézménynek, az étkeztetést biztosítónak,  

Amennyiben a kedvezmény jogalapját tartós betegség, vagy fogyatékosság képezi, akkor e felté-

tel fennállását a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozattal, illetve a tar-

tós betegség esetén szakorvosi igazolással, fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bi-

zottság szakvéleményével (vagy ezek másolatával) kell igazolni a térítési díj fizetésére kötelezett 

személynek. A jogszabály tehát opcionálisan ad lehetőséget a szülő számára, hogy vagy a szakér-

tői szakvéleménnyel, vagy a szakorvosi igazolással, vagy a magasabb összegű családi pótlékról 

szóló határozatával igazolja a jogosultság feltételét, attól függően, hogy mi áll rendelkezésére. 

A Kormányrendelet 9. melléklete - IGAZOLÁS az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes ha-

tállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek ingyenes bölcsődei gondozásra és a nevelésbe vett 

gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés 

igénybevételére való jogosultságához. 



4. 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: 

Az intézmény tanítási napokon 7 órától 17 óráig nyitva van. 

A tanulók iskolába érkezésének időpontja legalább 15 perccel az órakezdés előtt.  

A tanítás kezdete: 8 óra  

A tanítási órák és a szünetek rendje a következő: 
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A tanítási órák között a szünetek időtartalma 10 perc -15 perc -10 perc -10 perc -5 perc-5 perc 

-5 perc. 

 

5. A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények: 

Szeptember  

Tanévnyitó ünnepség szervezése (2.oszt) szeptember 1 

A világ legnagyobb tanórája szeptember 18-22 

Szülői értekezletek szeptember 10-20 

Papírgyűjtés szeptembertől 

Takarítási Világnap (ANP-Kúria) szeptember 22. 

Magyar Diáksport napja Sportnap, őszi osztálykirándulások Ma-

dárgyűrűzés (1. osztály) Odú takarítás (2. osztály)Ménes-tó 3-4 

szeptember 29. 

Mezei futóverseny szeptember 

Olvasni jó – levelezős verseny indítása szeptember 

Október  

Részvétel a Nemzeti Park által szervezett programokon Állatok 

világnapja 

október 4. 

Október 6-i ünnepi megemlékezés 6.osztály (felelős: Káli Tamás) október 6. 

Mozdulj a klímáért – környezetvédelmi akcióhét október  9-13 

Országos honismereti verseny október 

Diákolimpia mezei futás körzeti verseny október 26. 

Komposztálás ünnepe október 10 

Pályaválasztási tanácsadás (8.osztály)    október 19. 

Őszi házi rajzverseny alsósoknak október 

Csorba György Természettudományos Verseny október 

Szendrő körül gyalogszerrel október 

Manó Tanoda – levelezős verseny indítása (T)  

Olvasni jó – levelezős verseny indítása (E)  

Őszi projektnap október 14 

Október 23-i ünnepi műsor – 7.osztály (felelős: Veres Károly) október 20. 

K & H verseny október 



Nyílt tanítási napok – középiskolákban a nyolcadikosoknak okt - dec 

Megyei matematikaverseny október 

November  

Házi szépíró verseny   

Virók Viktor  előadása  A növények világa címmel  

1. osztályban a DIFER mérés elvégzése (1. o. of.)  

Tanulásmódszertan tréning  a felső tagozatos tanulóknak  

A magyar nyelv napja november 13. 

Nyílt tanítási nap november 14. 

Lévay – laborlátogatás(7-8.oztályok) november 15 

Megyei matematika verseny november 20 

Infómeccs informatikai vetélkedő november 15 

Színházlátogatás november 16 

Megyei matematika verseny november 20 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny november 22 

December  

Mikulás nap december 5 

Központi írásbeli vizsgára jelentkezés – 8.osztály december 8. 

Mikulás program alsó tagozat – Mikulásvonat december 11 

Karácsonyi készülődés és vásár december 15.-től 

Országos történelem tanulmányi verseny iskolai forduló  

Rajzverseny 1-2. osztály, 3-4. osztály   

Karácsonyi műsor (1-2-3-4.osztály) december 20. 

Január  

K & H verseny  

Csorba György Természettudományos Verseny – döntő  

Központi írásbeli felvételi – 8.osztály január 20 

Kultúra napja – 8. osztály január 22 

Házi olvasóverseny (2-3-4. osztály) (of.)  

Félévi értékelés elkészítése január 29-február 2 

Február  

Farsangi műsor február 1. 

Féléves értekezlet február 2. 

Szülői értekezlet február 13-14 

Középiskolába jelentkezés –szóbeli felvételik  

Házi matematika verseny alsó tagozat  

Zrínyi matematika verseny február 16. 

Sakkverseny  

Házi verseny – kémia, magyar nyelv  

Hevesy György országos kémia verseny  

Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja megemlékezés 

– rendhagyó történelmi óra 

február 25. 

Lévay laborlátogatás (7-8.osztályok)  február 28. 

Herman Ottó Múzeumlátogatás (7-8.osztályok) február 28. 

Március  

Őrszolgálati nyílt nap (ANP) március 

Diákolimpia labdarúgás március 1.hete 

Nyelvtan helyesíró verseny (3-4. osztály) (mkv.+of.)  



Házi szép kiejtési, népdaléneklési verseny  

Pénz 7 – Országos programsorozat március 5- 9 

Nyílt tanítási nap (igény esetén) március 7. 

Húsvéti projektnap március 10 

Március 15-i műsor – 5. osztály (felelős: Ferkó Béla) március 14. 

Házi verseny (történelem, matematika, természettudomány, iro-

dalom) 

március folyamán 

Házi verseny a Bódva-völgyi iskolák szép kiejtési versenyére  

Víz-és Meteorológiai világnap március 23. 

Diákolimpia atlétika és labdarúgás március 4. hete 

Április  

Ovisok fogadása az 1. osztályban (mkv.+ 1.o. of.)  

Szépíró verseny (1. osztály, 2. osztály, 3-4. osztály) (mkv.+of.)  

Digitális témahét április 9-13 

Költészet napja- 8.osztály (Felelős: Báriné Krajnyák Sz) április 11. 

Vitézlő teljesítménytúra április 14. 

Holokauszt áldozatainak emléknapja megemlékezés április 16. 

Műemlékvédelmi világnap (ANP Kúria) április 18 

Részvétel a Bódva-völgyi iskolák szép kiejtési versenyén április 

Angol házi verseny  

Föld napja (ANP Kúria)  

Fenntarthatósági témahét április 23-27 

Május  

Anyák napja alsós osztályfőnökök Anyák napján való részvétel 

felső 

május 4. 

Látogatás az óvodában, - leendő elsős tanító  

Happy hét- (Vízhét) május 7-11 

Idegen nyelvi mérés angol nyelvből (6.8.osztály) május 16. 

alsó tagozatos tanulók sportvetélkedője (mkv+of.)  

Madarak és Fák napja (ANP Kúria)  

Országos Kompetencia Mérés (6. 8. osztály) május 23. 

Házi röplabda és kézilabda bajnokság május 4. hete 

Június  

Családi –és sportnap a DÖK szervezésében június 2. 

Tanév gyöngyszemei június 2. 

Év végi osztálykirándulások – erdei iskolák   június 4-7. 

Nemzeti Összefogás napja megemlékezés június 4. 

Környezetvédelmi világnap (ANP Kúria)  

Bankett június 14. 

Ballagási előkészületek, ballagás június 16. 

Tanévzáró ünnepség szervezése (4. osztály) június 20. 

Táborok (év folyamán szerveződő program)    június 25-28 

 

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai - a személyes adatok védelmére vo-

natkozó szabályok betartásával 

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések e tanévig nem voltak iskolánkban. 

 

7. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program 



 

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program az Oktatási Hivatal 

Intézménykeresőjében csatolásra került. 

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezme

ny/Index/200773 

 

8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 Oktatási azono-

sító 
Munkaköre Végzettsége Szakképzettsége 

1. 

76500772493 pedagógus Főiskola 

magyar nyelv és irodalom szakos ál-

talános iskolai tanár 

2. 77550399065 óraadó pedagógus Főiskola fizika szakos általános iskolai tanár 

3. 73258908627 pedagógus Főiskola tanító 

4. 75259571921 pedagógus Főiskola tanító 

6. 

73134906052 pedagógus Egyetem 

matematika, informatika szakos ál-

talános iskolai tanár 

7. 

72603974498 pedagógus Egyetem 

angol történelem szakos  

általános iskolai tanár 

8. 

71960438532 pedagógus Főiskola 

történelem szakos  

általános iskolai tanár 

9. 73282643490 pedagógus Főiskola rajz szakos általános iskolai tanár 

10. 75892323243 pedagógus Főiskola tanító 

11. 

71645083892 pedagógus Főiskola 

biológia, földrajz szakos  

általános iskolai tanár 

12. 72628567268 pedagógus Főiskola pedagógia szakos 

13. 72831539064 óraadó pedagógus Főiskola általános iskolai tanár 

14. 72889741139 pedagógus Főiskola nyugdíjas tanító 

15. 

73058204061 pedagógus Főiskola 

matematika, kémia, számítástechni-

ka szakos általános iskolai tanár 

16. 71606387216 pedagógus Főiskola tanító 

17. 77070410498 pedagógus Főiskola tanító 

18. 75655779342 óraadó pedagógus Főiskola gyógypedagógus 

19. 72862354664 pedagógus Főiskola testnevelő tanár 

 

9. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai 

végzettsége és szakképzettsége 

 

A nevelő és oktató munkát segítők száma: 5 fő. 

 Iskolatitkár1 fő Középfokú végzettségű iskolatitkár 

 Pedagógiai asszisztens1 fő  dajka végzettséggel 

 Iskolagondnok1 fő  nyolc általános képzettséggel 

 Intézményi takarító: 2 fő nyolc általános képzettséggel 

 

10. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 

 

Mérés-értékelés 

megnevezése 

Eredmények 

2014/15 tanév 2015/16 tanév 2016/17 tanév 

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/200773
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/200773


Mérési terület Iskolánk Országos Iskolánk Országos Iskolánk Országos 

Matematika 6.évf. 
1528 

(1462;1590) 
1491 

(1490;1492) 
1575 

(1499;1652) 
1497 

(1496;1498) 
1522 

(1481;1583) 
1486 

(1485;1487) 

Matematika 8.évf. 
1769 

(1714;1804) 
1617 

(1616;1618) 
1647 

(1616;1699) 
1618 

(1617;1619) 
1630 

(1570;1713) 
1597 

(1596;1598) 

Szövegértés 6.évf. 
1435 

(1360;1520) 

1481 

(1480;1482) 

1399 

(1322;1479) 

1488 

(1487;1489) 

1526 

(1444;1602) 

1494 

(1493;1496) 

Szövegértés 8.évf. 
1650 

(1595;1702) 

1557 

(1556;1558) 

1482 

(1430;1572) 

1567 

(1565;1568) 

1545 

(1467;1618) 

1568 

(1567;1569) 

 

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

 

 2014/2015. 2015/2016. 2016/2017. 

Teljes létszám  173 167 181 

Lemorzsolódás 6 0 3 

Évismétlés 0 1 0 

 

 

12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások 

 

Szakkör Évfolyam 
Heti óra-

szám 
Megjegyzés 

Tehetséggondozás történelem 5-6 1 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Tehetséggondozás történelem 7-8 1 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Tehetséggondozás magyar alsó 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Tehetséggondozás tánc 5-8 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Angol nyelvi szakkör  5-6-7-8 3,5 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Ökoszakkör felső 1,5 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Egészségügyi szakkör  4-5-6 0,5 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Képességkibontakoztató term ism. 6 1 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Tehetséggond term.tudományok 7-8o 1 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Képességkibontakoztató a termtud.  7-8o. 1,5 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Matematika előkészítő 8 1 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Matematika tehetséggondozó 5-8 1 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Tehetséggondozás magyar 5-6 1 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Tehetséggondozás magyar 7-8 1 tantárgyfelosztásban megtervezett 

tehetséggondozás 4 1 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Felzárkóztatás 4 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Felzárkóztatás 2-3 3 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Képességkibontakoztató 1-2 4 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Tömegsport alsó 3 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Tömegsport labdarúgás  5-6 1 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Tömegsport labdarúgás  7-8 1 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Tömegsport kézilabda felső 1 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Rehabilitáció SNI    4,5 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Egyéni fejlesztés   8 3 tantárgyfelosztásban megtervezett 

Egyéni fejlesztés 7 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 

 

13. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 

 

Házi feladat szabályai 



 

A tanulók köznevelési törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a ta-

nulás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, 

gyakorlás, 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 az önálló tanulás tanulmányi foglalko-

zás időtartamát,  

- 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. 

 

A gyermekeket motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától 

függően, tetszőlegesen adható. 

 

Iskolai dolgozatok szabályai 

 

Dolgozatnak minősül az az írásbeli számonkérés, mely legalább öt tanóra 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 az írásbeli számonkérés, mely a dolgozatnál meghatározott számú 

óra tananyagánál kevesebb anyagot kér számon (pl. írásbeli felelet, röpdolgozat). 

 

14. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje 

 

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) 

követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. 

A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján ké-

szült, a pedagógiai program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonat-

kozó követelményeivel. 

 

Az intézmény két időszakot biztosít a tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítására: augusztus 

és január folyamán. A vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatáro-

zott módon közzétételre kerül a helyben szokásos módon.  

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) 

részletes leírása megtalálható a Pedagógiai programban. 



 

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

 

Iskolai osztály 
Az osztályban tanulók 

száma 

1. 23 

2. 24 

3. 16 

4. 15 

5. 17 

6. 26 

7. 25 

8. 32 

 


