
Általános adatok, KIR 

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató  

 

Intézményünkben felvételi vizsgát nem tartunk, felvételi eljárásunkban a törvényi előírások 

szerint járunk el.  

 

A 2019/2020-s tanévben 4 első osztályt (a,b,n,l) tervezünk indítani. Már az első évfolyamon 

német és angol nyelvet oktatunk. Az iskola fogad szakértői véleménnyel (dyslexia, dysgráfia, 

dyscalculia) rendelkező gyermekeket is.  

 

Az emelt szintű (angol) osztályba minden jelentkező gyermeket felveszünk. Két évig a 

gyerekek heti 2 órában életkoruknak megfelelő, játékos módszerekkel tanulják az idegen 

nyelvet. Azok a gyerekek, akik az alap tárgyakból a megfelelő szinten teljesítettek második 

osztályban, harmadiktól 2 órában tanulhatják az angol nyelvet. Ők lesznek a 

"tagozatosak".  Így negyedik osztályban 4 órában, majd ötödik osztályban 5 órában 

részesülnek emelt szintű angol nyelvi oktatásban. Azok a gyerekek, akik nem lesznek 

"tagozatosak", harmadikban az angol helyett főleg magyar és matematika tárgyakból 

ugyanebben az időben  természetesen negyediktől, mint minden iskolában a törvény által 

meghatározott óraszámban tanulhatják az idegen nyelvet ugyanabban az osztályban.  

 

Német nemzetiségi nyelvoktató osztály 1993-óta működik iskolánkban. Ide azok 

jelentkezését várjuk, akik otthon, illetve a nemzetiségi óvodában megfelelő megértés és 

beszédkészségre tettek szert az adott nyelven vagy vállalják a nagyobb megterhelést jelentő 

intenzív oktatást. Nem feltétel a nyelvi ismeret. Ezek a tanulók alsó tagozaton heti 5+1 órában 

fejlesztik nyelvismeretüket.  

 
A beiratkozásra meghatározott idő  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) 

bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg 

illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - a köznevelési feladatokat ellátó 

hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése szerint az iskolai beiratkozás 

idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal 

közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás 

első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi 

területén működő települési önkormányzatok, továbbá a tankerületi központ részére.  

   

 
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma  

Szakmai alapdokumentumunkban fenntartónk 1-8. évfolyamon évfolyamonként 2-2 teljes 

létszámú osztály indítását engedélyezte. Ezeken felül 1-4. évfolyamokon kis létszámú 

logopédiai osztályokat illetve 1-8. évfolyamon 2 német nemzetiségi osztályt is indíthatunk.  

 

Iskolánk a 2018-19. tanévben 16 alsós, és 13 felsős osztállyal (29) működik.  

 

 
 



Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési 

kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési 

évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, 

beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is  

Intézményünkben nincs tandíj, vagy más egyéb díjfizetési kötelezettség.  

 

Az étkezési díjakról bővebben honlapunkon olvashatnak.  

 

http://moraiskolazuglo.hu/?page_id=1358  

 
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és időpontjai: 

 

Fenntartónk, intézményünk munkájával kapcsolatban még nem készített átfogó értékelést.  

 

 
Megállapítások listája:  

Ellenőrző szerv  

Kezdő dátum  

Vég dátum  

Ellenőrzés típusa  

 
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

 

A reggeli ügyelet 6.45-től - 7.30-ig , a délutáni ügyelet 16.30-tól - 17.30-ig áll a tanulók 

rendelkezésére.  

Az 5- 6. évfolyamon is igyekszünk délután homogén csoportokban foglalkoztatni a 

gyerekeket.  

7-8. évfolyamon tanulószobát biztosítunk.  

 
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai  

 

Iskolai hagyományok, rendezvények  

Szeptember  

Szeptember első hete projekt hét a fenntarthatóság és a Békés iskola jegyében (osztály 

programok, tanulásmódszertan, ökosuli)  

27-Szep. Népmese napja  

28-Szep. őszi tan. séta  

Október  

8-Okt. Állatok világnapja  

12-Okt. Bolyai matematika verseny területi rendezése  

19-Okt. Okt.23 megeml.  

24-Okt. Boszinap  

25-Okt. Haloween  

26-Okt. Halloween buli Diéta  

November  

6-Nov. Házi népdal verseny  

9-Nov. Bolyai magyar területi verseny rendezése  

http://moraiskolazuglo.hu/?page_id=1358


9-Nov. Márton nap  

12-Nov. Elsősök avatása  

13-Nov. Nyílt hét az alsóban  

23-Nov. őszi bál  

30-Nov. Bolhapiac  

1-Dec. Adventi készülődés  

2-Dec. Advent 1. vasárnapja angol dalokkal Horváth J.  

11-Dec. Házi Kazinczi verseny  

19-Dec. Adventi várakozás  

Január 2019.  

Stafétacsi kompetencia alapú, játékos kerületi matematika verseny (saját finanszírozású)  

Február  

1-Feb. felsős farsang  

2-Feb. Német szavaló fővárosi  

21-Feb. I.-II. évf. Farsang  

22-Feb. III.-IV. évf. Farsang, Kiszebáb égetés  

Március  

1-Mar. Sváb bál- Hans Hase  

5-Mar. Palacsinta Party  

15-Mar. Márc. 15-i műsor  

20-Mar. Víz világnapja  

26-Mar. Házi helyesírási verseny II.-III.-IV évf.  

Április  

4-Apr. angol irodalmi verseny kerületi  

8-Apr. mkv, Föld napja plakát készítés  

9-Apr. Házi matekverseny  

24-Apr. angolos tojásgurítás  

Május  

7-May. Műveltségi vetélkedő  

14-May. Házi szépíró verseny  

31-May. 6. tanítás nélküli munkanap Móra nap (DÖK)  

 

A 4 emléknap illetve két nemzeti ünnepünk méltó megünneplése  

 

• Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja  

• Február 25. A kommunista rendszer áldozatainak emléknapja  

• Április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja  

• Június 4. A trianoni békeszerződés, nemzeti összetartozás emléknapja  

• Október 23. nemzeti ünnep (megjelenik a feladatokban is)  

• Március 15. nemzeti ünnep (megjelenik a feladatokban is)  

 

Témahetek előkészítése, tematikájuk, szemléletük alkalmazása pedagógiai gyakorlatunkban  

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

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

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

 

 

 



„Békés Iskola” program folytatása; „Békítő Team” rendszeres foglalkozások  

 

 

 
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával  

Intézményünk a 2013. január 1. óta eltelt időszakban - az állami intézményfenntartás kezdete 

óta - pedagógiai-szakmai ellenőrzésben nem volt érintett.  

 
 

Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok  

A köznevelési statisztika alapján a 2017/2018. tanév nappalis  

tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 294 FŐ  

A 2017/2018. tanév második félévében lemorzsolódásban  

veszélyeztett tanulók létszáma: 37 FŐ (a tanulók 12,6 %-a)  

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi  

átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes  

(3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 35 FŐ (a tanulók  

11,9 %-A)  

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi  

átlageredménye egy tanév alatt 1,1 mértékben romlott: 2 FŐ (a  

tanulók 0,7 %-A)  

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya az intézményben  

az első félévi 13,6%-ról a második félévre 12,6%-ra változott.  

A 2018/2019-es tanévben 1 fő alsós és 2 fő felsős ismétli a tanévet.   

 
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége  

 

Az iskola a hagyományainak megfelelő szakköröket hirdeti meg, de a tanulók és a szülők újak 

szervezését is kérhetik.  

A szakköri foglalkozásokra a szorgalmi időszak keretén belül írásban kell jelentkezni, az 

esetleges kimaradást is írásban kell kérni.  

Az énekkar a szorgalmi időszak alatt, órarendben rögzített időpontban heti 2 x 45 perces 

időbeosztással működik. A tanulók önkéntesen és írásban jelentkeznek, kiválasztásukról, 

felvételükről az ének tanár dönt.  

Jelentkezés esetén az énekkarra járás kötelező. Az énekkari órák lehetőség szerint nem 

ütközhetnek más tanórákkal.  

Szakkör: indításáról a felmerülő igények és az iskola anyagi lehetőségeinek 

figyelembevételével minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.  

Iskolai sportkör: tagja az iskola minden tanulója.  

Iskolai könyvtár: szolgáltatását iskolánk minden tanulója igénybe veheti.  

  

 
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai  

Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai, a felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei:  

• A konkrét megtanított/tanult tananyag elmélyítését szolgálja  



• A feladatok összhangban legyenek a tanuló számára biztosított tanulmányi segédletek-kel 

(tankönyv, munkafüzet, közösen elkészített tanórai vázlat, honlapon közzé-tett/egyéb módon 

rendelkezésre bocsátott digitális tananyag elérhetőség)  

• Tanulóink külön házi feladatot a hétvégére nem kapnak. A pénteki napon a következő 

hétfőre feladott házi feladat elkészítése/megtanulása a pénteki napközis/tanulószobai 

foglalkozásokon történik.  

A felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának korlátai:  

Az írásbeli felkészülés átlagos képességekkel ne haladja meg a tantárgyanként kb. 15 percet, 

az összes napi felkészülés átlagban a másfél órát.  

 

Témazáró dolgozatok időpontjáról egy héttel hamarabb tájékoztatást kell adni a tanulónak.  

Egy nap maximum 2 témazáró dolgozatot lehet irattatni .  

Az értékelt írásbeli dolgozatokat lehetőleg 10 tanítási napon belül értékelni kell.  

 

 

 

   

 
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje  

 

A javító és osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit iskolánk helyi 

tanterve tartalmazza. Az ott leírt követelményeknek, a továbbhaladás feltételeinek kell eleget 

tenni.  

Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban van 

lehetőség.  

Osztályozó vizsgát az iskola évente két alkalommal szervez:  

a) az első félévhez kapcsolódóan, január hónapban  

b) év végéhez kapcsolódva augusztus 15-31. közötti időszakban.  

Osztályozó vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül jelöljük ki a vizsgák idő-

pontját. A vizsgázót írásban vagy az iskola honlapján keresztül tájékoztatjuk.  

 
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma  

Osztályok száma: 29  

 

1.a 21  

1.b 19  

1.l 6  

1.n 20  

2.a 19  

2.b 16  

2.n 14  

2.l 12  

3.a 23  

3.b 24  

3.n 24  

3.l 10  

4.a 27  

4.b 21  

4.n 27  



4.l 6  

5.a 29  

5.b 29  

5.n 24  

6.a 29  

6.b 23  

6.n 10  

6.d 15  

7.a 21  

7.b 17  

7.n 19  

8.a 24  

8.b 24  

8.n 18  
 


