
Különös közzétételi lista 
229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet 

 

  23.§ (1)  
 

a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

Intézményünk biztosítja a tanulók számára az iskolaváltást a következő szabályok szerint. 

 
Az eljárás rendje: 

A kiskorú tanuló szüleje kíséretében személyesen jelenik meg az intézményben és jelzi 

iskolaváltási szándékát, valamint annak okát. 

Kérvényt nyújt be az iskola igazgatójának az intézményváltás tényének és okának rögzítése 

érdekében. 

A kérvény mellékletét képezik az alábbi dokumentumok: 

 félévi, illetve év végi bizonyítvány

 az aktuális félév tanulmányi előmenetelének nyomon követhetősége érdekében az e-

napló másolata

 hiányzásról hivatalos igazolás

A kérvényt a benyújtásától számított három napon belül az igazgató elbírálja és sikeres 

felvételről, vagy elutasításról szóló határozatot a szülő részére bocsájtja. 

A beiskolázási körzetbe tartozó tanuló esetében elutasításnak helye nincs. 

Egyéb esetben az elutasítás okai lehetnek: 

 helyhiány

 hiányzások meghaladják a 250 órát

 igazolatlan óra

 teljes osztályozhatatlanság 1 vagy több tantárgyból a félévi illetve év végi osztályozó 

értekezlet előtt három héttel.

Átvétel esetén a tanuló és szülője az értesítés kézhezvételét követő egy napon belül köteles 

felvenni a kapcsolatot az osztályfőnökkel. Az előző iskolában kiállított távozási nyomtatványt 

magával hozni és beiratkozni, majd beszerezni a tanuláshoz szükséges eszközöket. 

Az eljárás következménye 
 

Amennyiben a tanuló olyan iskolából érkezik, ahol az intézményünkben oktatott tantárgyak 

közül nem szerzett mindenből érdemjegyet, a következő módon köteles pótolni: 

A nem tanult tantárgyak esetében a kijelölt időpontban osztályozó vizsgát köteles tenni. 

Felkészítésről a szülő gondoskodik. Amennyiben valamelyik tárgyat kevesebb óraszámban 

tanulta, úgy a hiányosság pótlására türelmi időt kap, s ezt követően a kijelölt időpontban 

különbözeti vizsgát köteles tenni. 



 

A felvételi eljárás különös szabályai 
 

Belépés az iskola első évfolyamába 

Beiskolázáshoz szükséges dokumentumok: 
 

 A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító

 Születési anyakönyvi kivonat

 A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány

 A szülő lakcímkártyáját bemutatásra

 Az óvodai szakvélemény

 A gyermek közoktatási azonosító száma

 Ha az óvoda Nevelési Tanácsadóba küldte a gyermeket, az iskolaérettségi szakértői 

vélemény eredeti példánya

 Ha az óvoda Szakértői Bizottsághoz küldte a gyermeket, sajátos nevelési igényű 

gyermek esetén a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

 Nem magyar állampolgár esetén az állampolgárságot igazoló okirat

 Nem magyar állampolgár kiskorú általános iskolai beíratásánál a szülőnek igazolnia 

kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

 A szülő személyi igazolványa

 A gyermek TAJ kártyája, vagy annak másolata

 

Iskolaérettség esetén a körzetes gyermekeket minden iskola köteles mérlegelés nélkül 

felvenni. Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet 

helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. 

A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is 

felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete 

indokolja. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 24. § (6)). 

 
Különleges helyzetnek minősül a jogszabály szerint, ha a tanuló 

 

 szülője, vagy testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal él;

 testvére az adott intézmény tanulója;

 munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az intézmény körzetében 

található,

 az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában a tartózkodási helyétől egy kilométeren 

belül található.

 

Ha nem a körzeti iskolába kívánja beíratni gyermekét, akkor először a kiválasztott iskolába 

kell elmenni, ahol a befogadó iskola előjegyzésbe veszi. A jelentkező gyermekek száma miatt 

lehetséges, hogy a körzeten kívüliek számára csak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

(KLIK)  döntése        után        lehet         kiadni         a         befogadó         nyilatkozatot. A 

felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fellebbezést a 

http://www.bocskai11.hu/fileok/Iskolaerett_logopedia.pdf


Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tankerületének igazgatójához kell benyújtani az 

iskolai határozatot követő 15 napon belül. 

 
Ha a szülő nem tud személyesen megjelenni a beiratkozási napokon, akkor írásos 

meghatalmazás alapján bárki (célszerűen közeli rokon) beírathatja a gyermeket, de szigorúan 

csak a beiratkozási napokon. 

 

A beiratkozáshoz állandó lakcímre van szükség. Csak ennek hiányában fogadható el 

ideiglenes lakcím. Ha ez sem áll rendelkezésre, írásos nyilatkozatot kell tenni a tartózkodási 

helyről. A körzetbe való besorolás feltétele legalább a tartózkodási hely megléte. 

 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény 5. § (2) bekezdése szerint a lakóhely annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. 

 
Tartózkodási hely annak a lakásnak a címe, ahol a polgár lakóhelye végleges elhagyásának 

szándéka nélkül három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. 

Tartózkodási hely esetében a felvételi kérelem elutasítható, kivéve, ha a tanulónak nincs 

lakóhelye. 

 

b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által meghatározott 

osztályok, csoportok száma. 

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

bekezdése szerint 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 beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon teszik közzé, valamint  

iskolánk honlapján is megjelentetjük a szükséges információkat. 

A fenntartó által engedélyezett osztály, csoportok száma: 
 

évfolyam központi iskola (Középszer u.) tagiskola (Győri u.) 

1. 2 2 

2. 2 1 

3. 2 1 

4. 2 1 

5. 2 1 

6. 3 1 

7. 3 1 

8. 3 1 

összesen: 19 9 

napközis csoport 2 1 



c) A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, 

tanévenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által 

adható kedvezmények, jogosultsági és igénylési feltételek. 

Intézményünkben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok: 
 

 a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára 

megszervezett felzárkóztató foglalkozás,

 az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb 

foglalkozás,

 az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés 

ideje alatti felügyelet,

 a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát,

 a tanulók - rendeletben meghatározott - egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres 

egészségügyi felügyelet,

 a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a 

térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor,

 sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, 

illetve tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő 

köznevelési intézményi ellátás.

 

 

Az általános iskolai intézményi gyermekétkeztetésben való részvétel feltételeiről: 

(A Miskolci Közintézmény-működtető Központ tájékoztatása alapján) 

 

 
Igénylés 

 
Az étkezés igényléséhez IGÉNYLŐLAP és HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 

elnevezésű dokumentum kitöltése szükséges. Az IGÉNYLŐLAP benyújtási határideje: 2020. augusztus 3. 

 Étkezési térítési díjkedvezmény igénylése esetén az alábbi táblázatban felsorolt - a kedvezmény igénybevételére jogosító - 

dokumentumot szíveskedjen benyújtani. Új étkezők esetében a kedvezmények igénybevételéhez szükséges papír alapú 

dokumentumok leadási határideje: 2020. augusztus 14.  

 

Az igénylőlapok és a kedvezmény igénybevételére jogosító dokumentumok az MKMK-ban adhatók le személyesen, pos 

tai úton a 3525 Miskolc, Városház tér 13. postacímen, illetve e-mailben az mkmk.menza@gmail.com címen. 

 

 CSAK A HIÁNYTALANUL KITÖLTÖTT ÉS ALÁÍRT IGÉNYLŐLAPOKAT ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI, A 

HIÁNYOS DOKUMENTUMOK NEM KERÜLNEK FELDOLGOZÁSRA!



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Díjfizetés  
 

Az étkezési térítési díj számlázása a 2020/2021-es tanévben havonta, az étkezési 

 szolgáltatás teljesítését követően - utólag - történik. Az érvényben lévő általános iskolai  

étkezési térítési díjak az alábbiak: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VÁLTOZÁSOK: Lemondás, visszajelentés, módosítás 
 

Intézményünk (MKMK) telefonos lemondást, visszamondást nem fogad!  

 

- Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző munkanapon 8:30-ig lehetséges az iskolában lévő ügyintézőknél vagy 

e-mailben az mkmk.menza@gmail.com címen, a tanuló neve, intézménye, osztálya és a lemondani kívánt napok 

megjelölésével. Az év közben történő új igényeket és végleges lemondásokat, módosításokat csak írásban áll 

módunkban elfogadni az mkmk.menza@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen, illetve postai úton a Miskolci 

Közintézmény – működtető Központban (Miskolc, Városház tér 13.). 

 

 - A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés 

lemondását, illetve visszajelentését. - Az igénybe vett étkezések módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri 

étkezésre váltás) a tárgyhót megelőző hónap 25-ig jelezni kell írásban, melyet a tárgyhót követő hónap első 

napjától tudjuk figyelembe venni. Hónap közben nincs lehetőség étkezési gyakoriság váltására.  

 

- Amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.:lemondás, visszaírás, iskolaváltás, kedvezményre 

való jogosultság keletkezése, illetve megszűnése, stb – az MKMK-nak szíveskedjen azt előzetesen írásban jelezni. 

Ellenkező esetben a keletkezett térítési díjat ki kell fizetni. 



 

 

 

d) Intézményünkben a fenntartó és az ÁSZ az elmúlt tanévben vizsgálatot 

nem végzett. Az intézményi tanfelügyelet megállapításai megtekinthetők a 

honlapon az alábbi linken: 

www.kazisuli.hu/dokumentumok 

e) Intézményünk nyitva tartásának rendje, és az éves munkaterv alapján a 

tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai. 

Az iskola épületei (székhelyén és a tagintézményben) szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 

7 órától délután 19 óráig tartanak nyitva. 

A tanítási órák megszervezése 

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8.00-16.00 között kell megszervezni. A 

tagiskolában a tanítási órákat 8. 00-16.00 között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 40 

perc. 

A napközis csoportok munkarendje. Mindkét intézményben a délelőtti tanítási órák végeztével 

a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16 óráig tart. 

Az iskolaotthonos gyerekek számára 16 óráig tartanak a foglalkozások. 

Az iskolában reggel 7.00 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben és 16-17 óra között 

ügyelet működik. A tanórán kívüli foglalkozásokat 16 óráig kell megszervezni. Ettől eltérni 

csak az igazgató beleegyezésével lehet. 

Az épület elhagyása 

A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke 

(távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár 

engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az 

iskola elhagyására csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

http://www.kazisuli.hu/dokumentumok


A tanév rendje: 

 

 

Első nap: 2020.09.01. kedd 

Utolsó nap: 2021. 06. 15. kedd 

Az első félév: 2021.01.22. péntek 

Tájékoztató az első féléves tanulmányi előrehaladásról 
tanuló/szülő részére 

2021. január 29-ig 

 

 

Tanítás nélküli munkanapok: 

 

időpont esemény 

2020.10.16. péntek Őszi szakmai nap 

2020.12.12. szombat Pályaorientációs nap 

2021.01.29. péntek Félévi értékelő értekezlet 

2021.03.01.hétfő Tavaszi szakmai nap 

2021.06.14. hétfő DÖK – gyermeknap 

2021.06.15. kedd Osztályozó értekezlet 

 

 
A szünetek rendje: 

 

időpont esemény 

2020.10.23.szerda -2020.11.01.10.30. péntek őszi szünet 

2020.10.22. csütörtök az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

2020.11.02. hétfő a szünet utáni első tanítási nap 

2020.12.21. hétfő – 2020.12.31. csütörtök téli szünet 

2020.12.18. péntek a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

2021.01.04. hétfő a szünet utáni első tanítási nap 

2021.04.01. csütörtök-2021.04.06. kedd tavaszi szünet 

2021.03.31 szerda a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

2021.04.07.szerda a szünet utáni első nap a gyerekek számára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nemzeti ünnepek, megemlékezések, jeles napok 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.§ (2) e) 

Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, 

fogadóórák 

 

Nevelőtestületi és osztályozó értekezletek 
 

időpont esemény 
2020.08.24. hétfő alakuló értekezlet 

2020.08.28. péntek tanévnyitó évnyitó értekezlet 

2021.01.29. péntek félévi értekezlet 

2021.06.30. szerda tanévzáró értekezlet 

2021.01.25. hétfő Osztályozó értekezlet Középszer 

felső: 14,00 

alsó: 16,00 

2021.01.26. kedd Osztályozó értekezlet Tapolca 

felső: 14,00 

alsó: 16,00 

 

 
Vezetői értekezletek 

(az iskolavezetés tagjai, munkaközösségek vezetői és az iskolai tisztségviselők részvételével) 

 

időpont Középszer Tapolca 

2020.08.25.kedd X  

2020.09.28. hétfő  X 

2020.11.30. hétfő X  

2021.01.18.hétfő  X 

2021.03.08. hétfő X  

2021.05.10.hétfő  X 

2021.06.23. szerda X X 

 

Szülői értekezletek és fogadóórák rendje 
 
 

Középszer Tapolca  

2020.09.01. 17.00 2020.09.01. 17.00 tanévkezdő szülői értekezlet az 1. és 5. évfolyam 

részére. A többi osztály online. 

 

E L M A R A D 
 1. SZM megbeszélése elmarad, szm vezetőkkel 

egyeztetés. 

2020.10.05. hétfő 2020.10.05. hétfő 1. fogadóóra Csak Krétán keresztül online vagy 

telefonon. 

december folyamán osztályonként 8. évfolyam továbbtanulási szülői értekezletet tart 

2021.01.11. hétfő 17 óra 

szülői, 17.45.-től fogadó 

2021.01.12. kedd 17 óra 

szülői, 17.45.-től fogadó 

félévi értékelő szülői értekezlet és 2. fogadóóra 

Helyzetfüggő 

2021.01.11. hétfő 16 óra 2021.01.12.kedd 16 óra 2. SZM megbeszélése Helyzetfüggő 



2021.05.03. hétfő 

17.00 szülői, 17.45 foó. 

2021.05.04. kedd 

17.00 szülői, 17.45 foó. 

tanév végi szülői értekezlet és 3. fogadóóra 

Helyzetfüggő 

 

 
Az Intézményi tanács megbeszélése 

 
időpont 

2020.01.12. kedd 14.00  Középszeren 

2021.06.22. kedd 8.00 Középszeren 

 
3.§ (2) f) 

Nyílt napok az iskolába járó diákok szüleinek 
időpont Középszer Tapolca 

ELMARAD 1-6. osztály   1-2. óra 1-6. osztály   1-2. óra 

Nyílt napok, programok az óvodás gyermekek és szülők részére 
 

időpont Középszer Tapolca 

ELMARAD Halloween az ovisoknak az 
oviban 

Halloween az ovisoknak az 
oviban 

ELMARAD - Mikulás az ovisoknak 

ELMARAD Adventi teaház az ovisoknak - 

ELMARAD Nyílt nap az ovis szülőknek 

csak KTNY órákra 

Nyílt nap az ovis szülőknek 
csak KTNY órákra, emelt 

matematikára is. 

ELMARAD Nyílt nap az ovis szülőknek a 

leendő 1. osztályos tanítók 
megismerése 

Nyílt nap az ovis szülőknek a 

leendő 1. osztályos tanítók 
megismerése 



 

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat 
 
 
 

időpont Kazinczy Tapolca 

2021.01.11.-04.23. 

 

Versenyek 
 

időpont esemény helyszín 

2020.11.13..péntek 

14.30 óra 

Bolyai megyei matematika vers. 

SAJÁT ISKOLÁBAN ÍRNAK A 

GYEREKEK 

Középszer u. 

2020.11.06. péntek 

14.30 óra 

Bolyai megyei anyanyelvi vers. 

SAJÁT ISKOLÁBAN ÍRNAK A 

GYEREKEK 

Középszer u. 

2020.11.19. 

csütörtök 15.00 

Bolyai megyei anyanyelvi – er.h. 

ISKOLÁNKÉNT EGY-EGY KÉPVISELŐ 

VISZI EL A DÍJAKAT 

Középszer u. 

2020.12.01.kedd 

online 

Christmas party  online Középszer u. 

2021.02.05.  péntek 

14.30 óra 

Bolyai megyei természettudományi vers. 

SAJÁT ISKOLÁBAN ÍRNAK A 

GYEREKEK 

 

Középszer u. 

2021.02.17.   szerda 

15.00 

Bolyai megyei term.– eredményhirdetés 

ISKOLÁNKÉNT EGY-EGY KÉPVISELŐ 

VISZI EL A DÍJAKAT 

Középszer u 

2020.12.07. hétfő 

14.00 óra 

Zrínyi megyei matematika vers.   1. ford. 

SAJÁT ISKOLÁBAN ÍRNAK A 

GYEREKEK 

Középszer u. 

2021.03.05.  péntek 

14 00 óra 

Zrínyi megyei matematika vers. 2. ford. 

K,T: 
R

 

Középszer u. 

2021.03.30. kedd Kiselőadás verseny 

online 

Tapolca 

2021.03.31. Magyar nyelv napja, iskolai kirándulás 

Széphalomba 
 

elmarad 

 
 



Mérési naptár 
 

 
Mérés Tevékenység Időpont 

DIFER Az első osztályosok felmérése, tanulási nehézség 

kiszűrése; az érintett tanulók létszámának jelentése; a 

vizsgálatok elvégzése 

 

2020.12.04.-ig 

OH-ellenőrzés Ütemezett OH-ellenőrzés: a 120 órás pedagógus-kreditek 

tekintetében 

2021.01.04.- 

03.31. 

NETFIT NETFIT mérés, a tanulók fizikai állapotának és 
edzettségének vizsgálata 

2021.01.11.- 
04.23. 

OH-mérés Két tanítási nyelvű osztályok nyelvi mérése a 6. és 8. 
évfolyamon 

2021. május 
12. 

OH-mérés Idegen nyelvi mérés a nem ktny. osztályokban 6.,8. 
évfolyamon 

2021. május 
19. 

OH-mérés Anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődésének 
vizsgálata a 6. 8. évfolyamon 

2021. május 
26. 

   

 

 

  



A felvételi eljárással kapcsolatos feladatok a 8. osztályokban 

 

                                   
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  23.§ (3)  
 

a) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 
 
 

 Szak Speciális képzettség 

1. magyar-történelem közoktatási vezető 
2. tanító  

3. tanító, fejlesztő pedagógus zeneterapeuta, szakvizsga, szakértő, mesterpedagógus 

4. tanító  

5. angol-informatika  

6. angol  

7. tanító  

8. angol nyelvi lektor   

9. magyar-könyvtár  

10. tanító, testnevelés spec.koll. drámapedagógia 

11. biológia-technika ökológus 

12. testnevelés-földrajz labdarúgó edző 

13. tanító közoktatási vezető 

14. tanító – angol műv.terület közoktatási vezető 

15. tanító - angol műv.terület  

16. magyar-történelem közoktatási vezető, szakértő, mesterpedagógus 

17. angol- biológia  

18. tanító – angol műv. terület  

 

19. 
 

fizika-matematika-informatika 
mérés-értékelés szakirány, szakvizsga, szakértő, 
mesterpedagógus 

20. tanító fejlesztőped. logopédus, szakvizsga 

21. tanító bábszínész 

22. tanító, ének spec.koll.  

23. matematika-fizika  

24. tanító, angol nyelvtanár  

25. magyar-történelem  drámapedagógia 

26. rajz, vizuális kultúra  

 

27. 
tanító, magyar nyelv és irod. 
műv. terület 

ifjúságsegítő, pénzügyi-számviteli ügyintéző 

28. tanító, angol nyelvtanár  

29. tanító, angol nyelvtanár  

30. matematika-technika projektmenedzser 

35. tanító  

36. magyar-történelem pedagógus szakvizsga, szakértő, mesterpedagógus 

37. tanító, logopédia spec.koll pedagógus szakvizsga 

38. tanító, technika pedagógus szakvizsga 

39. angol-földrajz  

40. magyar-angol  

41. nevelőtanár  

42. matematika-kémia  

43. földrajz-testnevelés  

44. magyar-történelem  

45. tanító  

46. tanító közoktatási vezető, mesterpedagógus 

47. földrajz-testnevelés  

48. tanító  



 

49. 
mélyhegedűtanár, 
kamaraművész 

óraadó 

   50. furulyatanár óraadó 
 

 

 

Miskolctapolcai Tagiskola 

 

1. tanító – testnevelés műv.ter.  

2. tanító, informatika műv.terület  

3. tanító, magyar szakos tanár közoktatási vezető, mesterpedagógus 

4. angol nyelvtanár  

5. rajz-biológia környezetvédelem 

6. magyar-francia projektmenedzser, fejlesztőpedagógus, szakvizsga 

7. angol nyelvtanár  

 

8. 
tanító, földrajz-testnevelés- 
történelem 

közoktatási vezető 

9. angol nyelvtanár GYES 

  10. tanító, informatika műv.terület  

11. tanító  

12. tanító, testnevelés műv.terület  

13. tanító közoktatási vezető 

14. tanító, testnevelés műv.ter. angol műv.terület 

15. tanító közoktatási vezető 

16. angol nyelvtanár  

17. matematika-kémia-informatika projektmenedzser 

18. testnevelés-földrajz projektmenedzser, közoktatási vezető 

19. matematika-technika  

20. zenetanár óraadó 

21. angol-biológia  

22. rajz-vizuális kommunikáció  

 
 

b) A nevelő-oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége. 
 

 
 Kazinczy Tapolca 

megnevezése létszám végzettség szakképz. létszám végzettség szakképz. 

iskolatitkár 1 egyetem tanár 1 érettségi egészségüg 
yi 

pedagógiai assz. 1 szakiskola gyors-és 
gépíró 

1 érettségi vendéglátó 

rendszergazda 1 fő mindkét iskolában megosztva érettségi rendszer- 
gazda 

 

  



c) Az országos mérés-értékelés eredményei 

 

KÖZÉPSZER Matematika 

6. 

Szövegértés 

6. 

Matematika 

8. 

Szövegértés 

8. 

Jelentésben 

szereplők 

57 57 58 58 

BTMN/SNI 4/2 4/2 1/5 1/5 

HHH 5 5 2 2 

Átlageredmény 

viszonyítás 

országos 

 

megyeszékhelyi nagy 

ált. isk. 

1411 

 

 

 

1443 

 

 

 

1559 

 

 

 

1586 

 

 

 

Előző évekhez 

viszonyítás 

2015-2019 

Az elmúlt 5 évben 

háromszor volt jobb 

eredmény 

5 éve hasonlóak 

az eredmények 

5 éve nem különböznek 

szignifikánsan az 

eredmények 

5 éve hasonlóak 

az eredmények 

CSH- index 

alapján várható és a 

tényleges 

teljesítmény 

 

 

 

 

Hozzáadott 

pedagógiai érték 

CSH- index 

megyeszék. 

0,019            0,266 

A CSH- index 

alapján várható és 

tényleges 

teljesítmény 

szignifikánsan 

gyengébb a 

várhatónál 

(országossal) 

átlag alatti 

 

 

CSH- index 

0,019 
A CSH- index 

alapján várható és 

tényleges 

teljesítmény 

szignifikánsan 

gyengébb a 

várhatónál 

(országossal) 

átlag alatti 

 

 

CSH- index 

0,090 

A CSH- index alapján 

várható és tényleges 

teljesítmény 

szignifikánsan 

gyengébb a várhatónál 

(országossal) 

átlag alatti 

 

 

 

CSH- index 

Megyeszék. 

0,090            0,175 

A CSH- index 

alapján várható és 

tényleges 

teljesítmény nem 

tér el szignifikánsan 

 

átlagos 

Alapszint alatt 

teljesítők aránya 

59,7% 

az országos átlagtól 

magasabb 

33.3% 

az országos átlagtól 

magasabb 

50% 

az országos átlagtól 

magasabb 

25,8% 

az országos 

átlagtól  

alacsonyabb 

 

A minimum szint 

alatt teljesítők 

aránya 

28,2% 

az országos átlagtól 

magasabb 

14,2% 

az országos átlagtól 

magasabb 

23,7% 

az országos átlagtól 

magasabb 

11,2% 

kismérték 

magasabb az 

országos átlagtól 

 

 

Tehetség 

6.7. szint 

 

- 6.a 3 tanuló 8.a 1 tanuló 

8.b 1 tanuló 

8.a 8 tanuló 

8.b 3 tanuló 

8.c - tanuló 

Viszonyítás a 2016-

os eredményhez 

  A fejlesztő munka átlag 

alatti 

 

 

A fejlesztő munka 

átlagos 

Osztályonkénti 

fejlődés 

  8.a átlag alatti 

8.b átlag alatti  

8.c az országos átlag 

alatti a jobbaknál 

8.a a gyengébb kép. 

tanulóknál kissé 

átlag feletti 

8.b átlagos 



8.c a jobb 

képességű 

tanulóknál átlag 

feletti 

Egyéni fejlődés 

 

fejlődés két év alatt 

2016-2018 

 

 

visszaesés az 

eredményekben 

2016-2018 

   

8.a 3 tanuló 

8.b 2 tanuló 

8.c 2 tanuló 

 

 

8.a 8 tanuló 

8.b 6 tanuló 

8.c 2 tanuló 

 

 

8.a 2 tanuló, 

8.b 2 tanuló 

8.c 2 tanuló 

 

 

8.a 5 tanuló 

8.b 1 tanuló 

8.c 2 tanuló 

 

 

Az országos átlagnak megfelelő az eredmény 8. évfolyamon szövegértés területén, a többi 

esetben országos átlag alatti.  



TAPOLCA Matematika 6. Szövegértés 

6. 

Matematika 

8. 

Szövegértés 

8. 

Jelentésben 

szereplők 

25 25 15 15 

BTMN/SNI 1/0 1/0 2/2 2/2 

HHH 2 2 2 2 

Átlageredmény 

viszonyítás 

országos 

 

megyeszékhelyi 

közepes ált. isk. 

1507 

 
 

 

1478 

 
 

 
 

1621 

 
 

 

1614 

 
 

 
 

Előző évekhez 

viszonyítás 

2015-2019 

Csak 2017-ben volt 

hasonló a többi 

évtől gyengébb 

3 évben hasonló 

2016-tól jobb 

 

5 éve hasonlóak 3 évben hasonló  

 2015-nél jobb 

CSH- index 

alapján várható és 

a tényleges 

teljesítmény 

 

 

 

Hozzáadott 

pedagógiai érték 

HPÉ 

CSH- index 

0,451 

A CSH- index 

alapján várható és 

tényleges 

teljesítmény nem 

tér el 

szignifikánsan 

 

átlagos 

CSH- index 

0,451 

A CSH- index 

alapján  tényleges 

teljesítmény 

szignifikánsan 

gyengébb a  

várhatónál 

 

átlag alatti 

CSH- index 

 

nincs 

kevés az adat 

9 tanuló 

CSH- index 

 

nincs 

Alapszint alatt 

teljesítők % 32 % (5%-kal 

jobb az 

országostól 

12% (11%-kal 

jobb az 

országosnál) 

20%  

(18%jobb) 

9,1%  

(14%) 

A minimum szint 

alatt teljesítők 

aránya 

 

 

4% 

 

4% 

 

6,7% 
 

6,7% 

Tehetség 

6.7. szint 

nincs 1 nincs 2 tanuló 

Viszonyítás a 2016-

os eredményhez 

  A fejlesztő 

munka átlagos 

A fejlesztő munka 

átlagos 

Egyéni fejlődés 

 

+ fejlődés két év 

alatt 2016-2018 

 - visszaesés az 

eredményekben 

2016-2018 

 

   

 

+3 tanuló 

 

-2 tanuló 

 

 

+ nincs 

 

-1 tanuló 

Osztályonkénti 

fejlődés 

  az országos átlag 

feletti 

az országos átlag 

feletti a jobb 

képességpontúaknál 

a kisebb kp- nál 

alatti 

 

 

Az országos átlagnak megfelelőek az eredmények  mindkét területen mindkét évfolyamban. 



 

d) A tanulók le-és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

 

Középszer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

Tapolca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások lehetőségei 

Székhely 

megnevezés költsége 

Bozsik-program nincs 

Beszélni nehéz kör nincs 

Gyógytestnevelés nincs 

Szolfézs, hangszeres zene van 

Karate van 

Judo van 

Moderntánc van 

Robotika van 

 
Tagintézmény 

megnevezés költsége 

Bozsik-program nincs 

Sakk van 

Szolfézs, hangszeres zene van 

Judo van 

 
g,) Hétvégi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai. 

 
Házi feladatok: 

A házi feladat az órán tanultak elmélyítését, gyakorlását szolgálja, ezért mennyiségében és 

nehézségi fokában az átlagos képességű tanulók napi terhelhetőségéhez igazodjon. 

Hétvégére (szombatra-vasárnapra) nem adunk házi feladatot! Hétvégének a tantárgyak 

szempontjából az számít, ahol pénteken és hétfőn egyaránt van óra. (Ennek megfelelően a 

csütörtök-hétfő vagy a péntek-kedd párosítások nem számítanak hétvégének) Munkaszüneti 

napok esetében az számít ide, ahol az előző és az azt követő napon is van óra. 

Az őszi, téli és tavaszi szünetekre nem adunk házi feladatot! 
 

A nyári vakációra (az évközi terhelés csökkentése érdekében) szabadon választhatóan adjuk fel 

a házi olvasmányokat, és a vizsgára történő felkészüléshez tételkidolgozást. (Ezek megtörténtét 

jutalmazhatjuk, szünidei elkészítésük elmulasztását nem büntetjük.) 

Az iskolaotthonos felkészítés keretei között házi feladat adásának nincs helye, mivel a tanuló az 

egész napos felkészítés során készül fel a következő tanítási napokra. 



Iskolai dolgozatok: 
 

 a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével történjenek (feladattípusok, 

terjedelem), 

 tükrözzék az osztályok és az egyes tanulók esetében is a differenciálás elvét 

 az értékelés pozitívumokat kiemelő, segítő hatású legyen 

 az írásbeli beszámoltatások ne kerüljenek nyomasztó túlsúlyba a szóbeli 

beszámoltatások rovására. Különösen ügyelni kell erre azoknál a tantárgyaknál, 

amelyeknél ezt a tantárgy jellege megköveteli (magyar, történelem, idegen nyelvek). 

 legyenek rendszeresek; tanév eleji, évközi év végi felméréseknél, méréseknél valamint 

a témazáró dolgozatoknál bejelentettek 

 a dysgraphiás gyerekek kapjanak szóbeli lehetőséget a beszámolásra, illetve az ő 

írásbeli munkájukat egyénileg értékeljük (a Nevelési Tanácsadó által vizsgált 

esetekben) 

 a feladatok legyenek változatosak, egyértelműek, érdeklődést felkeltők 

 a feladatok a tanult ismeretekre épüljenek - a begyakorolt, kifejlesztett készségeket 

kérjék számon 

 tantárgytól függetlenül fontos a szép, helyes magyar beszéd tanítása, a 

kifejezőkészség, az előadói készség fejlesztése 

 

A tananyag feldolgozásában a kiemelten fontos részek elsajátításának ellenőrzésekor 

 egy-egy témakör összefoglalása után 

 félévi vagy év végi ütemezéssel 

 
Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások során az alábbiak betartása kötelező! 

 Naponta két témazáró dolgozat, vagy két kisebb témát felölelő dolgozat (röpdolgozat) 

írását kérhetjük a tanulóktól! Mindkét esetben előzetes tájékoztatást kell adnunk a 

tanulóknak. 

 A Házirendben meghatározottak szerint történjen a témazárók idejének kijelölése! 

(bejegyzés a naplóba egy héttel előtte!) 

 A sajátos nevelési igényű tanulók számára hosszabb beszámolási-írási időkeretet kell 

biztosítani, illetve a fogyatékosság típusának megfelelő tanári segítséget kell nyújtani. 

h) Az osztályozó vizsgák rendje. 

Részletes adatait a Pedagógiai program tartalmazza: 

www. kazisuli.hu/dokumentumok 

 

Ha a tanuló mulasztásai miatt nem osztályozható, sikeres osztályozóvizsga letétele után léphet 

magasabb évfolyamba. (250 óra igazolt, vagy igazolatlan mulasztás, illetve 1 tantárgy 

esetében az órák 30%-a). 

 
Osztályozó vizsgát a továbbhaladáshoz szükséges elméleti tantárgyakból kell tenni: 

alsó tagozaton: 

 magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, környezetismeret 

felső tagozaton: 



 magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, természetismeret/földrajz, 

biológia, fizika, kémia, idegen nyelv 

Ha az osztályozó vizsga sikertelen, javító vizsgát tehet a tanuló. 

Ha a tanuló mulasztásakor az igazolatlan mulasztás meghaladja az igazoltakat, a 

nevelőtestület egyből évismétlésre kötelezheti a tanulót. 

Ha a tanuló igazolatlanul távol marad a javító és osztályozó vizsgákról, az évfolyamot 

megismételni köteles. 

Egy nap 1 tanuló 3 tantárgyból vizsgázik. 

 
i) Az iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma. 

 
 

Székhely Tagintézmény 

1. a 21 1.A 22 

1. b 19 1.M 14 

2. a 20   

2. b 18 2. 28 

3. a 26   

3. b 27 3. 17 

4. a 16   

4. b 21 4. 25 

5. a 26   

5. b 22 5. 25 

6. a 23   

6. b 17 6. 20 

6. c 18   

7. a 17 7. 28 

7. b 18   

7.c 18   

8. a 24 8. 18 

8. b 28   

8. c 17   

 396  197 

 

j) Továbbtanulási adatok: 2019-2020-as tanév 
 
 

Középszer fő % Tapolca fő % 

gimnázium 19 47,5 gimnázium 13 59 

technikum 18 45 technikum 6 27,5 

szakképző 3 7,5 szakképző 3 13,5 

nem tanul tovább 0 0 nem tanul tovább 0 0 

összesen 40 100% összesen 22 100% 

 


