
Köznevelési intézmények közzétételi listája 
 

 A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program az 
intézmény honlapján található a Dokumentumok fül alatt.  

 A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 26 

 

 A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét az SZMSZ tartalmazza. 

 Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 
rendezvények, események időpontjai: 
 

ESEMÉNYNAPTÁR  
2018/2019. 

 

IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS 

Augusztus 

22.  szerda 
 
14.00  
 
 

-bejelentkezés 
-tanév rendje 
-személyi változások 
-tárgyi feltételek    alakulása  
-tantárgyfelosztás 
-tanévnyitó értekezlet, 
-munkaterv bemutatása 
-beszámolók a nyári 
eseményekről 
-tanévnyitó ünnepség 
szervezése 
 

Igazgató 
 
 
Helyettesek 
 
 
 
program felelős 
 
4. és a 8. évfolyam 

22. szerda 
 
8.00-11.00    
 

-javítóvizsgák 
feladatsorainak elkészítése, 
leadása  
  
-eseménynaptár 
összeállítása –tervezet- 
-teremdekorálás, szertárak 
rendezése 
 
 

 
nevelőtestület 
 
alsós igazgatóhelyettesek 
tanítók 
vezetőség, munkaközösség vezetők 
érdekképviselet vezetői 
helyettesek 
 
teremfelelősök 

27. hétfő 
8.00 

javítóvizsga 
-tanulók osztályba sorolása 
-tankönyvek kiosztása  
 

tantestület 
igazgatóhelyettesek 
 
tankönyvfelelős, alsós 
igazgatóhelyettes 
 

29. szerda 
 
 
 

épületbejárások 
 

tankönyvek kiosztása 
 

helyettesek, gazdasági vezető 
felsős tantestület 
tankönyvfelelős, 
 alsós igazgatóhelyettes 



 
 
30. csütörtök 9-11 
 
 
 

 

 
- Iskolahívogató! 

Új elsősök látogatása az 
Iskola úti iskolában  

 

 
 
alsós helyettes 
1 évfolyam tanítói 
 

31. péntek - Tanévnyitó ünnepély 18.00 óra 

 
 

4. 8. évfolyam 
igazgató 
 

Szeptember 

3. hétfő 
 

-első tanítási nap 
osztályfőnöki órák: balesetvédelmi 
oktatás 
házirend ismertetése 
DÖK képviselők választása 

 

6. csütörtök DÖK elnök delegálása a Tankerületi 
Ifjúsági Tanácsba 
(Gödöllő, Kastély) 

 

04-14. -szakkörök szervezése 
(dokumentálni naplóban) 

szakkörvezetők 

03-07. 
alsó 17 óra 
felső 18 óra 

szülői értekezletek 

1. évfolyam 3-án  (hétfő) 
2. és 5. évfolyam 4-én (kedd) 
3. és 6. évfolyam 5-én (szerda) 
4. és 7. évfolyam 6-án (csütörtök) 
8. évfolyam    7-én (péntek) 
E osztály 
  
SZMK választás! (elérhetőség) 
  

osztályfőnökök 
 

5. szerda fejlesztős, napközis és tanulószobás 
órarendek leadása 

tanítók, napközis nevelők, 
fejlesztőpedagógusok 

10. hétfő  SZMK, Intézményi tanács gyűlése 
(munkaterv) 

Intézményvezetés 

11. kedd DÖNK gyűlés; munkaterv 
véleményezése 

DÖNK segítők 

12. szerda 15 óra munkaközösség 
gyermekvédelem 
DÖK, osztályfőnöki, 
könyvtár 
munkatervek leadása 

munkaközösség-vezetők, 
gyermekvédelmi felelős, 
fejlesztő pedagógusok 
osztályfőnökök, napközis 
nevelők, 

13. csütörtök 14 óra tantestületi értekezlet: munkaterv 
elfogadása 

Intézményvezetés 

17. hétfő tanmenetek, foglalkozási tervek 
egyéni fejlesztési naplók, egyéni 
fejlesztési tervek 
tanulói nyilvántartás leadása 

munkaközösség-vezetők, 
gyermekvédelmi felelős, 
fejlesztő pedagógusok 
osztályfőnökök, napközis 
nevelők, 

17. hétfő Intézményi munkaterv beküldése a 
Tankerület felé 

igazgató 

17. hétfő szakkörök indulása (nem túlórában) szakkörvezetők 

18-19-20.  papírgyűjtés DÖNK, Öko csoport 



kedd 10:00-18:00 
szerda-csütörtök 
8:00-18:00 

Helyszín: Tabán út de.: technikai személyzettel 
levitetni a Hevesy útról a papírokat  

27. csütörtök Tücsökavató,  

 
DÖNK, 5. évfolyam 

28. péntek októberi statisztikai adatok egyeztetése osztályfőnökök 
helyettesek 

29. szombat 8-12 óráig elektronikai hulladékgyűjtés 
Hevesy 

Öko csoport 

Október   

1. hétfő 16 óra 

1. hétfő 16 óra Tantestületi munkaértekezlet Vezetőség 

1. hétfő 17 óra fogadó óra tantestület 

1. hétfő szakkörök indulása (túlórában) szakkörvezetők 

4. csütörtök Állatok Világnapja  
15.00-17:00  
Park út 
 
Állatok Világnapja verseny 
Boldog 
 

Öko-csoport 
állatbemutató – ebrendész? 
Madaras – Márti, Kati? 
Felelős állattartás – állatorvos? 
Nemzeti Park munkatársa? 
kapcsolódó rendezvény – rajz, fotó, 
plüss 
 

5. péntek megemlékezés az Aradi Vértanúkról 
 

Gólya-Ács Lívia 
Kálna Tibor 

6. szombat SPAR Maraton Budapest Kovács Tibor 

11. csütörtök 14 óra Tankerületi Mezei Futóverseny 
Galgahévíz 

1-8. o. 

12. péntek -DIFER mérésben résztvevők 
névsorának összeállítása 
 

1 évfolyam osztályfőnökei 
 
 

 Regionális komposztbuli Takácsné Ács Noémi 

12. péntek Hevesy nap – megemlékezés 
 

Dr. Forgácsné Jenei Erzsébet 
Tóth-Sebes Péter 
 

13. szombat IGAZGATÓI SZÜNET 
Felkészülés a Pályaorientációs 
projektnapra 

 

6-21 CODE WEEK  
IKT Műhely 

16.kedd PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP osztályfőnökök  

19. péntek megemlékezés az 1956-os 
forradalom és szabadságharcról 

 
Gólya-Ács Lívia 
Kálna Tibor 

20. szombat A középfokú iskolák nyilvánosságra 
hozzák honlapjukon a felvételi 
tájékoztatójukat. 

 

25. csütörtök zöldség- és gyümölcsfesztivál Öko csoport 

26. péntek DIFER vizsgálatban érintett tanulók 
létszámának jelentése 

alsós helyettes 
 

 24-26. -Erntedankfest, Halloween idegen nyelvi munkaközösség 
délelőtt, órákban illesztve – idegen 
nyelvi mk. 



 

 Pályaválasztási kiállítás Gödöllő 7-8. osztályok osztályfőnökei 

26. péntek őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
 

 
 
8. évfolyam osztályfőnökei 

8-os osztályfőnökök tájékoztatják a 
felvételi eljárás rendjéről a 
tanulókat 

November 

10.29-11.02. Őszi szünet 
 

 

5. hétfő őszi szünet utáni első tanítási nap 
 

 
 

06-07 (kedd-szerda) 8 óra Tankerületi Teremfoci 
Kartal  
 

5-8. o 

08-09. 8 óra  
(csütörtök-péntek) 

Tankerületi Teremfoci Aszód 
 

1-4. o 

9. péntek negyedéves értékelés kiosztása 
 

alsós helyettes, elsős 
osztályfőnökök 

10. szombat IGAZGATÓI SZÜNET 
Munkaértekezletek (egy osztályban 
tanítók tapasztalatcseréje, elsősök 
beszoktatásának, ötödikesek 
beilleszkedésének megbeszélése) 

 

12. hétfő 18 óra pályaválasztási szülői értekezlet felsős helyettes 
8. évfolyam osztályfőnökei 
7. évfolyam osztályfőnökei 

november 30-ig 
  

DIFER mérések lebonyolítása 

 

fejlesztő pedagógusok 

 

 Óvodában foglalkozás tartása alsós helyettes 
elsős osztályfőnökök 
felsős helyettes 

12-16. óvónők látogatása az 1. évfolyamon alsós helyettes 
elsős osztályfőnökök 

16. péntek A Hivatal közzéteszi az írásbeli felvételi 
vizsgát szervező intézmények 
jegyzékét. 

 

19. hétfő szülők tájékoztatása a gyengén 
haladó tanulókról 

helyettesek, osztályfőnökök 

20. kedd nevezési határidő Zrínyi matematika 
verseny 

reál munkaközösség 

23. péntek Kompetencia méréshez szükséges 
adatok megküldése 

felsős helyettes, iskolatitkár 

24. szombat 
 

Jótékonysági Alapítványi Bál 
 

tantestület 
 

november 30-ig 
  

DIFER mérések lebonyolítása 

 

fejlesztő pedagógusok 

 

December 



1. szombat IGAZGATÓI SZÜNET 
Nevelési értekezlet 
Téma a kommunikáció 

 

3. hétfő 16 óra Tantestületi munkaértekezlet vezetőség 

3. hétfő 17 óra Fogadóóra tantestület 

06. szerda Mikulás délutánok 
Mikulás suli-buli 16.00-18.00 

tantestület 
osztályfőnökök DÖNK 

07. csütörtök Jelentkezés a központi írásbeli 
vizsgára. 

8. évfolyam osztályfőnökei 
felsős helyettes 

14. péntek kiértesítés osztályozó vizsgára 
 

osztályfőnökök 

15. szombat  IGAZGATÓI SZÜNET 
Készülés a karácsonyi műsorokra 

 

21. péntek a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

karácsonyi műsorok, 
Felnőttek karácsonya 

alsóban osztályszinten   
felsőben: Sándor-Kis Anita 
Vajtai-Katona Adrienn 

12.24. – 01.02. téli szünet  

Január 

2017. január 3. csütörtök 
 

a téli szünet utáni első tanítási nap  
 

01.-09 - 04.26. a tanulók fizikai állapotának és 
edzettségének a vizsgálata az 5-8. 
évfolyamon  

testnevelők 

07. hétfő osztályozó vizsga feladatainak leadása+ 
hiányzás miatt vizsgázók névsora 

szaktanárok, osztályfőnökök 

14. hétfő 
15. kedd 
16. szerda 

osztályozó vizsgák 
 

tantestület 

19. szombat 10 óra Általános felvételi eljárás kezdete 
központi írásbeli vizsga 

 

24. csütörtök 14 óra pótló  központi írásbeli felvételi vizsga  

25. péntek I. félév vége  igazgató, helyettesek, 
tantestület 

25. péntek 13 óra osztályozó értekezlet alsó+felső 
(rövidített órák, 7. óra elmarad) 
 

vezetőség 

28. hétfő 14 óra kibővített vezetőségi értekezlet 

munkaközösség-vezetők félévet 
értékelő megbeszélése 
félévi beszámolók leadása 

vezetőség 

Február 

1. péntek  értesítés a félévi eredményekről  osztályfőnökök 

4. hétfő 14 óra tantestületi értekezlet: félévi 
értékelés 
 

vezetőség, tantestület 

4-8 leendő elsősök névsorának 
összegyűjtése 
 

alsós helyettes 



7. csütörtök A központi írásbeli felvételi vizsgát 
szervező intézmények értesítik az 
írásbeli eredményéről a tanulókat. 

osztályfőnökök, DÖNK 
 

4-7. szülői értekezletek: 
8. évfolyam      04-e hétfő 
E. osztály           
1. évfolyam       
2. és 5. évfolyam     5-e kedd  
3. és 6. évfolyam     6-a szerda 
4. és 7. évfolyam   7-e csütörtök 
 

osztályfőnökök 
 
 
Kezdés: 
alsó 17:00 óra 
 
felső 18:00 
Alapítványi 1%-hoz kapcsolódó 
nyomtatványok kiosztása 

13. szerda Alsós farsang 
 

 

Az osztályfőnökök leadják a felvételi 
jelentkezési lapokat a felsős 
igazgatóhelyettesnek.  

14. csütörtök Felsős farsang 16-19 óra Hevesy osztályfőnökök, DÖNK 

15. péntek Zrínyi matematika verseny reál munkaközösség 

18. hétfő Felvételi jelentkezési lapok 
továbbítása 

felsős helyettes, 
 8. évfolyam osztályfőnökei 

 Alsós Sportverseny-tűzharc 
Aszód (tankerületi verseny) 

3-4.o 

18-20. egészségnapok Öko-csoport 

február 21- március 14. középfokú szóbeli meghallgatások  

25-27. 
Hétfő: Iskola út 
Kedd: Tabán+Hevesy 
Szerda: Park út 

nyílt 1-2. óra 
Tabán+Hevesy+Park+Iskola 

tantestület 

27. szerda 13 óra Tankerületi Helyesírási verseny 
Kartal 

2-8. o 

Március 

4. hétfő 17 óra Fogadóóra Tantestület 

 Vers- és prózamondó verseny 
(Hevesy úton) 

magyar nyelvi munkacsoport 

 Alsós Ki mit tud? alsós helyettes, munkaközösség 
vezetők 

14. csütörtök megemlékezés az 1848/49-
es forradalom és  
szabadságharcról 
 

Lakatos Gyula 
Sándor-Kis Anita 
Heine Éva 

Ideiglenes felvételi rangsor 

15. péntek NEMZETI ÜNNEP  

18. hétfő A középfokú iskola eddig az időpontig 
nyilvánosságra hozza a jelentkezők 
felvételi jegyzékét. 

 

20. szerda 8 óra Tankerületi Kézilabda torna 
lány 
Bag  

5-8. o 



21-22. A tanulói adatlapok módosításának 
lehetősége. 

felsős helyettes. 8. évfolyam 
osztályfőnökei 

Április 

 vers ünnepe magyar nyelvi munkacsoport 

8–12. Digitális témahét IKT Műhely 

8. hétfő 14 óra Tankerületi informatikai verseny 
+ számítógépes grafika   

5-8.o 
Tóth-Sebes Péter 

12. péntek 9 óra Tankerületi Fekete István 
természetismereti verseny 7.o+ 
angol verseny 6. o 
Galgamácsa 

7.  6. o 

    

08. hétfő         beiratkozástól függ bemutatkozó értekezlet leendő 
elsős szülőknek 

alsós helyettes, leendő tanítók 

 elsősök beiratkozása alsós helyettes 

13-14 Vivicittá Kovács Tibor 

 Néptánc verseny Hévízgyörk 
(tankerületi verseny) 

1-8.o 

17. szerda 14 óra Tankerületi Szavalóverseny 
Domony 
szünet előtti utolsó tanítási nap 

1-8.o 

18-23.  Tavaszi szünet  

24. szerda szünet utáni első tanítási nap  

25. csütörtök Critical Mass Öko csoport 

 REGIONÁLIS FÖLDNAP 
BOLDOG 

 

Április 29-május 3.  anyák napi ünnepségek 

 
osztályfőnökök 

27. péntek értesítés kiküldése a gyengén teljesítő 
tanulóknak 

helyettesek 
osztályfőnökök 
 

30. hétfő középfokú iskolák megküldik a 
felvételi eredményeit 

 

Május 

01. szerda MUNKASZÜNETI NAP  

03. péntek kiértesítés osztályozó vizsgára  

6. hétfő fogadó óra, erre a napra nem 
szervezhető anyák napi ünnepség 

tantestület 

08. szerda 8 óra Tankerületi Úszó verseny Bag  3-8.o 

17. péntek 14 óra Tankerületi Néptáncverseny 
Hévízgyörk 

1-8.o 

 Madarak és Fák Napja projektnap Öko csoport 

22. szerda Idegen nyelvi mérés 6. 8. évfolyam, nyelvi szakma 
csoport, felsős helyettes 

29. szerda OKÉV mérés felsős helyettes 
6. és 8. évfolyam osztályfőnökei 

 Nagy sportágválasztó Budapest testnevelők, 6.  évfolyam 
osztályfőnökei 

30. csütörtök Diákgála DÖNK, tantestület 

 Kiértesítés hiányzás miatt osztályfőnökök 



31. péntek tanulmányi kirándulás 
NETFIT mérés eredményeinek rögzítése 

tantestület 
testnevelők 

Június 

4. kedd Nemzeti összetartozás napja Gólya Gáborné 
Sóty Katalin 

3-5. hétfő-szerda Osztályozó vizsgák helyettesek, tantestület 

7. péntek év végi beszámolók leadása 
 

munkaközösség-vezetők, 
felelősök 
 

 a 4. évfolyam átadása érintett osztályfőnökök 

12. szerda Idegen nyelvi mérés zárása a 
felületen 

felsős igazgatóhelyettes 

13. csütörtök  
 
        
12 óra               

1-4 rövidített óra 
napközi, tanulószoba nem lesz 
 
osztályozó értekezlet 
 
bizonyítványok, anyakönyvek 
átvétele 
statisztikák leadásának határideje 
 
 

DÖNK, tantestület 
 
 
vezetőség 

14. péntek 8 óra  TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP 
DÖK 
igazgatói szünet 
Gyermeknap+Tura-túra 
 
 
 
 

 

14. péntek 24. óra E-KRÉTA zárása  

15. szombat Ballagás 7. évfolyam, tantestület. 

17-19 hétfő-szerda bizonyítványok, anyakönyvek írása, 
bizonyítványok, anyakönyvek írása,  
(E-KRÉTA törzslapja alapján!) 
leadása 
 

 

19. szerda 18.00 tanévzáró ünnepély, 
bizonyítványosztás 

6. évfolyam 
vezetőség, osztályfőnökök 

20-22. Beiratkozás a középfokú iskolákba  

24. hétfő 9.00 óra tanévzáró értekezlet 
nyugdíjas búcsúztató 

igazgató, tantestület 

25. kedd javítóvizsga feladatainak leadása szaktanárok 



20-28. tanmenetek korrekciója 
leltározás, szertárak rendbetétele, 
szakmai csoportok értekezése, 
lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanulók kigyűjtése 
épületbejárások 
csapatépítő programok 
 

tantestület, vezetőség, 

Augusztus 

22. csütörtök 

 
Tanévkezdő értekezlet intézményvezető 

26. hétfő 
 

javítóvizsga  helyettesek, tantestület 

 

 Pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontja, megállapításai: 
 

Tantárgygondozói szaktanácsadás POK 
Iskolai lemorzsolódás csökkentése 
2017.10.24. 
2017.10.25. 
2017.12.05.  
Mindhárom kolléga magas szintű szakmai tudással rendelkező pedagógus.  
  

 A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és 
szakképzettsége: 
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A pedagógus 

Munkakör végzettsége 
szakképzettségének 

pontos 
megnevezése                  

tanított 
tantárgyak 

1. igazgató 
főiskola, 

tanító 
általános iskolai 

tanító 

ének-zene 

kémia 

  

2. igazgató-helyettes 
főiskola, 

tanító, tanár 

általános iskolai 
tanító, 

oligofrénpedagógia 
szakos 

gyógypedagógiai 
tanár 

osztályfőnöki 

magyar nyelv és irodalom 

  

3. igazgató-helyettes főiskola tanító-könyvtáros 

etika 

ének-zene 

  

4. tanító főiskola   tanító-könyvtáros Életvitel és gyakorlat 



Ének-zene 

Környezetismeret 

Magyar nyelv és irodalom 

Matematika 

Testnevelés és sport 

Vizuális kultúra 

5.  tanító főiskola tanító 

Életvitel és gyakorlat 

Környezetismeret 

Magyar nyelv és irodalom 

Matematika 

Testnevelés és sport 

6. tanító főiskola  

tanító, technika és 
pedagógia 

szakkollégiumi 
képzés  

Életvitel és gyakorlat 

Környezetismeret 

Magyar nyelv és irodalom 

Matematika 

Testnevelés és sport 

Vizuális kultúra 

7. tanító főiskola  tanító 

Életvitel és gyakorlat 

Ének-zene 

Környezetismeret 

Magyar nyelv és irodalom 

Matematika 

Testnevelés és sport 

Vizuális kultúra 

8. tanító főiskola  
tanító, könyvtár 
szakkollégiumi 

képzés 

Életvitel és gyakorlat 

Környezetismeret 

Magyar nyelv és irodalom 

Matematika 

Testnevelés és sport 

Vizuális kultúra 

9. tanító főiskola  
tanító, angol 

műveltségi terület 

Életvitel és gyakorlat 

Ének-zene 

Környezetismeret 

Magyar nyelv és irodalom 

Matematika 

Testnevelés és sport 

10. tanító főiskola  
tanító (műveltségi 
terület: ember és 

társadalom) 

Életvitel és gyakorlat 

Ének-zene 

Környezetismeret 

Magyar nyelv és irodalom 

Matematika 

Testnevelés és sport 

Vizuális kultúra 

11. tanító főiskola  

általános iskolai 
tanító, könyvtár 
szakkollégiumi 

képzés 

Életvitel és gyakorlat 

Környezetismeret 

Magyar nyelv és irodalom 

Matematika 

Testnevelés és sport 

Vizuális kultúra 

12. tanító főiskola  
tanító, ének-zene 

szakkollégiumi 
képzés 

Életvitel és gyakorlat 

Ének-zene 

Környezetismeret 

Magyar nyelv és irodalom 

Matematika 

Osztályfőnöki 



Testnevelés és sport 

Vizuális kultúra 

13. tanító főiskola  
tanító, technika 
szakkollégiumi 

képzés 

Napközi 

Ének-zene 

Etika 

Vizuális kultúra 

14. tanító főiskola  
tanító, testnevelés és 

népművelés 

Napközi 

Ének-zene 

15. tanító 
főiskola 

 
általános iskolai 

tanító tartós távollét 

16. tanító főiskola  
tanító, magyar nyelv 
és irodalom szakos 

tanár 

Életvitel és gyakorlat 

Ének-zene 

Környezetismeret 

Magyar nyelv és irodalom 

Matematika 

Testnevelés és sport 

Vizuális kultúra 

17. tanár főiskola  
magyar nyelv és 
irodalom szakos 

tanár, tanító 

Magyar nyelv és irodalom 

Osztályfőnöki 

  

18. tanító főiskola  

tanító, orosz 
szakkollégiumi 
képzés, angol 

műveltségi terület Angol 

19. tanár egyetem  
matematika-fizika 

szakos középiskolai 
tanár 

Matematika 

Fizika 

Osztályfőnöki 

20. tanár főiskola  
testnevelés szakos 
tanár, labdarúgás 

edző 

Testnevelés és sport 

Osztályfőnöki 

  

21. tanár főiskola  

magyar nyelv és 
irodalom, valamint 

francia nyelv és 
irodalom szakos 

tanár, erkölcstan az 
iskolában 

Magyar nyelv és irodalom 

Etika, hit és erkölcstan 

Osztályfőnöki 

22. tanár 
egyetem,  
főiskola 

magyar-történelem 
szakos ált. isk. tanár, 

német szakos 
nyelvtanár 

Magyar nyelv és irodalom 

Német 

Történelem 

Osztályfőnöki 

23. tanár főiskola  

ének-zene szakos 
tanár és hittanár, 
számítástechnika 

tanár, 
tanügyigazgatási 

szakértő 

Informatika 

Matematika 

Etika, hit és erkölcstan 

Ének-zene 

Osztályfőnöki 

24. tanító főiskola  
tanító, angol 

műveltségi terület 

Angol 

Osztályfőnöki 

 Matematika 

25. tanár főiskola  

biológia-földrajz 
szakos tanár, 
szakvizsgázott 

pedagógus (egyéni 
bánásmód, 
differenciált 

tanulásszervezés 
szakterületen) 

Biológia 

Földrajz 

Természetismeret 

Fejlesztés 

Osztályfőnöki 

26. tanár főiskola  
matematika-fizika 
szakos általános 

Matematika 

Fizika 



iskolai tanár Osztályfőnöki 

27. tanár főiskola  
földrajz-rajz szakos 

általános iskolai tanár 

Rajz 

Földrajz 

Természetismeret 

Osztályfőnöki 

28. tanár főiskola  
magyar-történelem 
szakos általános 

iskolai tanár 

Magyar nyelv és irodalom 

Történelem 

Osztályfőnöki 

29. gyógypedagógus főiskola  

népművelő és 
történelem szakos 
ált. iskolai tanár, 

oligofrénpedagógia 
szakos 

gyógypedagógiai 
tanár 

Vizuális kultúra 

Környezetismeret 

Magyar nyelv és irodalom 

Matematika 

Testnevelés és sport 

30. gyógypedagógus főiskola  

oligofrénpedagógia-
pszichopedagógia 

szakos 
gyógypedagógiai 

tanár 

Életvitel és gyakorlat 

Erkölcstan 

Ének-zene 

Környezetismeret 

Magyar nyelv és irodalom 

Matematika 

Osztályfőnöki 

Testnevelés és sport 

Vizuális kultúra 

31. tanár főiskola  
magyar nyelv és 
irodalom szakos 

tanár Tanulószoba 

32. tanár főiskola  
biológia szakos tanár 
és testnevelő tanár  Tartós távollét 

33.  tanár főiskola 
tanító, testnevelés és 

sport műveltségi 
terület 

Testnevelés és sport 

 Matematika 

34. tanár főiskola 

angol nyelv és 
irodalom szakos 

tanár és 
kommunikáció sz, 

bölcsész 

Angol 

 Osztályfőnöki 

 Kémia 

35. tanító főiskola  

általános iskolai 
tanító, ének-zene 

szakkollégium, angol 
nyelvi műveltségi 

terület Angol 

36. tanár főiskola  

magyar-orosz szakos 
általános iskolai 

tanár, német 
nyelvtanár 

Német 

Tanulószoba 

37. tanár egyetem  testnevelő tanár 

Testnevelés és sport 

  

  

38. tanár főiskola  
ének-zene-

történelem szakos 
tanár 

 Ének-zene 

  

  

  

  

39.  tanár egyetem  

 okleveles 
történelemtanár és 

okleveles család- és 
gyermekvédő tanár 

Történelem 

Erkölcstan 

  

40. tanár egyetem  okleveles Biológia 



biológiatanár Osztályfőnöki 

Technika 

Természetismeret 

41. gyógypedagógus főiskola  

gyógypedagógus, 
tanulásban 

akadályozottak 
pedagógiája szakos 

tanár, tanító Fejlesztés 

42. 
tanár, 

fejlesztőpedagógus 
egyetem 

magyar-történelem 
szakos tanár, 

fejlesztőpedagógus 

Történelem 

Hon- és népismeret 

Fejlesztés 

43. fejlesztőpedagógus főiskola 

tanító, testnevelés és 
sport műveltségi 
terület, katolikus 

hitoktató Fejlesztés 

44. tanító főiskola  
tanító, magyar nyelv 

és irodalom 
műveltségi terület 

Életvitel és gyakorlat 

Vizuális kultúra 

Magyar nyelv és irodalom 

Matematika 

Környezetismeret 

Testnevelés és sport 

45. tanár főiskola  
rajz-rajz, vizuális 
kommunikáció 
szakos tanár 

Vizuális kultúra 

Napközi 

 Informatika-logika 

46. tanító főiskola  
általános iskolai 

tanító 

Napközi 

Ének-zene 

48 pszichológus 
egyetem 

 

pszichológus, 
magiszteri fokozatú 
pszichológia tanár 

szak Iskolapszichológia 

 

 A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai 
végzettsége és szakképzettsége 

 

NOMS-os dolgozók 

    

 
beosztás végzettség  szakképesítés 

1. pedagógus asszisztens érettségi   

2. iskolatitkár érettségi 
kép.könyvelő, 
váll.terv.,stat.szakkép. 

3. pedagógus asszisztens érettségi ped.segítő munkatárs 

4. iskolatitkár érettségi pénzügyi-számvit.ügyintéző 

5. könyvtáros főiskola informatikus könyvtáros 

6. pedagógus asszisztens egyetem 

ped.assz.,okl. 
tört.tanár,okl.gyerm.és 
csal.védő tanár 

7. pedagógus asszisztens érettségi    

8. könyvtáros főiskola 
könyvtáros, művelődés 
szervező 

9. pedagógus asszisztens érettségi ped.és csal.segítő munkatárs 

     Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei: 
 



INTÉZMÉNYÜNK ÁLTALÁNOS MUTATÓI A 2017. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉSBEN   
 

  

Az intézmény létszámadatai 

Évfolyam Képzési forma 
Tanuló k száma 

Összesen A jelentésben szereplők 

6. Általános iskola 55 49 

8. Általános iskola 73 65 

 

Átlageredmények 

Mérési terület Évfolyam 
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

Az intézményben Országosan 

Matematika 
6. 1372 (1334;1411) 

 1497 (1496;1498) 

8. 1526 (1483;1563) 
 1612 (1611;1613) 

Szövegértés 
6. 1414 (1362;1470) 

 1503 (1502;1505) 

8. 1526 (1477;1568) 
 1571 (1570;1572) 

  Az intézmény eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

  Az intézmény eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

  Az intézmény eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 

  

032381 - 001 - Turai Hevesy György Általános Iskola 

A telephely létszámadatai 

Évfolyam Képzési forma 

 Tanulók száma  

Összesen A jelentésben 

szereplők 
CSH-indexszel 

rendelkezők 
A 2015-ös 

eredménnyel is 

rendelkezők 

6. Általános iskola 55 49 35 - 

8. Általános iskola 73 65 46 52 

Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-indexe vagy a 2015-ös eredmények 
alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan. 

  

Átlageredmények 

Mérési terület Évfolyam Képzési 

forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

A 
telephelyen 

Országos 

Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport 

Neve Eredménye Neve Eredménye 

Matematika 

6. ált. isk. 1372 

(1334;1411) 

1497 

(1496;14

98) 

Városi ált. 
isk. 

1476 

(1474;14

77) 

Kis 

városok 

ált. isk. 

1442 

(1439;14

46) 

8. ált. isk. 1526 

(1483;1563) 

1612 

(1611;16

13) 

Városi ált. 
isk. 

1583 

(1581;15

85) 

Kis 

városok 

ált. isk. 

1551 

(1548;15

54) 

Szövegértés 6. ált. isk. 1414 

(1362;1470) 

1503 

(1502;15

05) 

Városi ált. 
isk. 

1486 

(1484;14

88) 

Kis 

városok 

ált. isk. 

1449 

(1444;14

53) 



8. ált. isk. 1526 

(1477;1568) 

1571 

(1570;15

72) 

Városi ált. 
isk. 

1544 

(1542;15

46) 

Kis 

városok 

ált. isk. 

1513 

(1509;15

16) 

  A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

  A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

  A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 

 

 

A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében 

Mérési terület Évfolyam Képzési forma 

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest 

Országos regresszió 

alapján 

A megfelelő képzési 

forma/településtípus 

telephelyeire illesztett 

regresszió alapján 

Matematika 

6. ált. isk. - - 

8. ált. isk. - - 

Szövegértés 

6. ált. isk. - - 

8. ált. isk. - - 

  A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál 

  A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól 

  A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál 

  

    

        A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében 

Mérési terület Évfolyam Képzési forma 

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest 

Országos regresszió 

alapján 

A megfelelő képzési 

forma/településtípus 

telephelyeire illesztett 

regresszió alapján 

Matematika 

6. ált. isk. - - 

8. ált. isk.   

Szövegértés 

6. ált. isk. - - 

8. ált. isk.   

  A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál 

  A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól 

              A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál  

 

 

Mérési Évf. Képzési Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 



A
 
t
e
l
e

phely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben 
 A 2017. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb 

    A telephely 2017. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év eredményétől 

 A 2017. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb 

 

 

 

 Az alapszintet el nem érő tanulók aránya 

Mérési terület Évfolyam Képzési 

forma Alapszint 

Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%) 

A telephelyen Országosan 

A megfelelő képzési 

típusban/településtípusban 

Matematika 

6. ált. isk. 3. 

képességszint 
75,5 37,9 41,9 

8. ált. isk. 4. 

képességszint 
61,6 41,7 47,5 

Szövegértés 

6. ált. isk. 3. 

képességszint 
38,7 23,0 25,1 

8. ált. isk. 4. 

képességszint 
52,3 33,6 38,7 

A minimum szintet el nem érő tanulók aránya* 
 

Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a városi iskolában és a Hevesy György Általános Iskolában.  

Mérési terület Évfolyam Képzési 

forma Minimum szint 

A minimum szint alatt teljesítő tanulók aránya (%) 

A telephelyen Országosan 

A megfelelő képzési 

típusban/településtípusban 

Matematika 

6. ált. isk. 2. 

képességszint 
25,8 15,1 17,4 

8. ált. isk. 3. 

képességszint 
38,3 19,5 23,1 

Szövegértés 

6. ált. isk. 2. 

képességszint 
12,9 8,0 8,7 

8. ált. isk. 3. 

képességszint 
20,2 14,1 16,6 

* Ez az arányszám a jelentésre jogosult és nem a jelentésben szereplő tanulók létszámaira vonatkozik.  

A 8. évfolyam matematika mérés eredménye kimutatta, hogy a tanulók 57,4 %-a nem érte el a 3. képességszintet.    

terület forma 2017 2016 2015 2014 2013 

Matematika 

6. ált. isk. 
1372 

(1334;1411) 
1430 

(1377;14

96) 

1448 

(1412;15

04) 

1418 

(1372;14

55) 

1349 

(1313;13

81) 

8. ált. isk. 
1526 

(1483;1563) 
1463 

(1415;15

28) 

1528 

(1489;15

71) 

1543 

(1487;15

91) 

1523 

(1485;15

62) 

Szövegértés 

6. ált. isk. 
1414 

(1362;1470) 
1434 

(1387;14

88) 

1470 

(1433;15

16) 

1483 

(1431;15

25) 

1389 

(1347;14

20) 

8. ált. isk. 
1526 

(1477;1568) 
1508 

(1449;15

71) 

1492 

(1453;15

34) 

1495 

(1441;15

41) 

1498 

(1443;15

43) 



A standardizált képességpontoknál is eltolódás figyelhető meg az alacsonyabb képességszintek felé. Érdekesség, hogy a 3. 

képességszintnél egy éles határvonal látható. A 3-as szint alatt teljesítő tanulók jelentős részét a különleges bánásmódot 

igénylő tanulók alkotják.    

6. évfolyam  

létszám  SNI  
mentesült  BTM  HHH  jelentésre 

jogosult  
jelentésben 

szereplő  

55  3  0  6  5  55  49  

 

8. évfolyam  

létszám  SNI  
mentesült  BTM  HHH  jelentésre 

jogosult  
jelentésben 

szereplő  

73  5  0  18  2  72  65  

 
 
 

 Idegen nyelvi mérés 
 
Az intézmény honlapján az: Idegen nyelvi mérés 2017/2018 fül alatt. 

 
 

 A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 2017/2018: 
 
Alsó tagozat 
 

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

4 fő 1 fő 2 fő 0 fő 

 
Felső tagozat 
 

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

9 fő 5 fő 4 fő 0 fő 

 
E tagozat 
 

alsó   felső 

3 fő 0 fő 

 
16. életévét betöltötte, tankötelezettsége megszűnt: 2 fő 
 
 

 A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: 

Alsó tagozat: 

angol szakkör 

SCRATCH 

 

Felső tagozat 



 felvételi előkészítő:  matematika  
    magyar 

    angol 
    német 

 rajz szakkör 

 informatika szakkör 
 

Mindennapos testedzési lehetőségek: 
alsó tagozat: heti 5 testnevelés- és néptáncóra, délutáni sportjátékok a napközis, 

 szabadidős foglalkozások keretében, úszás, szivacskézilabda, kötélugró szakkör 
 

felső tagozat: heti 5 testnevelés- és judo óra, órarendbe épített úszás, ugráló kötél szakkör,  
kézilabda 

 

 A  hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait a Házirend tartalmazza. 
 

 Az osztályozó vizsga tantárgyanként, évfolyamonként összeállított követelménye az 
iskola honlapján található.  

 

 A tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét a munkatervben került meghatározásra.  
 

 Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: 
 
Az iskolai osztályok száma: 26 
Az iskola tanulóinak létszáma: 475 
 

1. évfolyam 

 1.a: 25 1.b: 23 

2. évfolyam 

2.a: 19 2.b: 18 2.c: 20 

3. évfolyam 

3.a: 19 3.b: 20 3.c: 18 

4. évfolyam 

4.a: 26 4.b: 23 4.c: 21 

5. évfolyam 

5.a: 22 5.b: 26 5.c: 20 

6. évfolyam 

6.a: 18 6.b: 17 6.c: 15 

7. évfolyam 

7.a: 17 7.b: 18 7.c: 16 7.d: 15 

8. évfolyam 

8.a: 16 8.b: 16 8.c: 14 

E osztály alsó: 6 fő 

      E osztály felső: 7 fő 

 
 


