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1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a 

helyi tanterv tantárgyfelosztásához 
 

 

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 

1. 

Tanító, ének szakkollégium, 

közoktatás-vezetői és pedagógus 

szakvizsga  

matematika 3. o. 

 

2. 
Tanító, vizuális nevelés 

műveltségterület, 

magyar, matematika, vizuális kultúra, 

technika és tervezés, testnevelés, 

tanulószoba 2. o. 

3. Tanító 

magyar, testnevelés, digitális kultúra 3. 

o. vizuális kultúra 3-4.o. etika 1-3. o. 

tanulószoba  

4. Tanító, fejlesztő tanító szakvizsga 

magyar, matematika, ének 4.o. életvitel 

és gyakorlat 3-4. o. BTMN fejlesztő órák 

tanulószoba 

5. 
Tanító, magyar nyelv és irodalom 

műveltségterület 

magyar, matematika, vizuális kultúra, 

technika és tervezés 1. o. ének-zene 1 és 

3. o. énekkar 

6. 
Tanító, ének-zene műveltségte-

rület 

testnevelés 1 és 4. o. , ének-zene 2.o., 

napközi 

7. 
Tanító, angol nyelv 

műveltségterület 

környezetismeret 4.o., napközi, angol 

szakkör 1-3. o. 

8. Gyógypedagógus BTMN  és SNI tanulók fejlesztése 

9. Földrajz-testnevelés szakos tanár 
testnevelés 5-8. o. földrajz 7-8.o. 

természettudomány 6. o.  

10. 
Matematika- technika szakos 

tanár 

matematika, 5-8. o. technika és tervezés 

5-7.o.  

11. 

Biológia- környezetvédelem - 

kémia szakos tanár, közoktatás-

vezetői és pedagógus szakvizsga  

természettudomány 5.o. biológia  kémia 

7-8. o.,  

12. Magyar szakos tanár magyar 5-8. o. dráma és színház 7. o.  

13. 
Angol- pedagógia 

szakos tanár 
angol 4-8. o. tanulószoba 

14. Történelem-rajz szakos tanár 
történelem 5-8. o. vizuális kultúra 5-8. 

o., etika 4-8. o. hon- és népismeret 6. o. 
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2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai 

végzettsége és szakképesítése 

 

 Végzettség, szakképzettség Feladatkör 

1.  
Érettségi, mérlegképes könyvelő, 

marketing és reklámügyintéző 
Iskolatitkár 

 

 

3. Osztálylétszámok 2022. október 1-i statisztika szerint 
 

 

Osztály 
Fizikai 

létszám 
SNI 

Számított 

létszám 
 BTMN 

Csoportszervezéshez 

számított létszám 

1. 14 fő  14 fő 71 fő 

átlaglétszám: 

18 fő 

 

 14 fő 

2. 18 fő  18 fő 3 18 fő 

3. 21 fő 1 23 fő 2 23 fő 

4. 13 fő 2 16 fő 2 16 fő 

5. 15 fő 3 18 fő   

81 fő 

átlaglétszám: 

20 fő 

 

1 18 fő 

6. 12 fő 4 18 fő 2 18 fő 

7. 22 fő 1 23 fő 3 23 fő 

8. 19 fő 2 22 fő 3 22 fő 

Összesen: 134 fő 13 fő 152 fő  16 fő 152 fő 

 

 

4. Kompetencia mérések eredményei 

 
 2017. 2018. 2019. 2021. 

Országos 

kompetenciamérés 

eredménye 

Iskola 

átlaga 

Országos 

átlag 

Iskola 

átlaga 

Országos 

átlag 

Iskola 

átlaga 

Országos 

átlag 

Iskola 

átlaga 

Országos 

átlag 

Szövegértés         

6. évfolyam 1376 1503 1446 1492 1427 1499 1457 1478 

8. évfolyam 1478 1571 1453 1602 1500 1608 1446 1590 

Matematika         

6. évfolyam 1376 1497 1435 1499 1523 1495 1421 1468 

8. évfolyam 1618 1612 1482 1614 1546 1624 1587 1609 
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5. Továbbtanulási mutatók az intézményben 
 

 

 

Tanévek 

Gimnázium (%) 
Szakgimnázium 

(%) 
Szakközépiskola 

(%) 
Speciális 

szakiskola (%) 

Nem tanult 

tovább 

(%) 
Összes 

létszám

on belül 

HH 

tanulók 

körében 

Összes 

létszám

on belül 

HH 

tanulók 

körében 

Összes 

létszám

on belül 

HH 

tanulók 

körében 

Összes 

létszám

on belül 

HH 

tanulók 

körében 

Összes 

létszám

on belül 

HH 

tanulók 

körében 

2017/2018. 37,5 0 25 0 37,5 3 0 0 0 0 

2018/2019. 22 0 45 0 33 1 0 0 0 0 

2019/2020. 52 0 32 1 12 1 0 0 4 0 

2020/2021. 30 0 50 0 20 0 0 0 0 0 

 Gimnázium (%) Technikum (%) 
Szakképző 

iskola (%) 

Speciális 

szakiskola (%) 
Nem tanult 

tovább (%) 

2021/2022. 50 0 15 0 35 0 0 0 0 0 

  

 

 

6. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 

 

 A tanulók hétvégére is kapnak házi feladatot, de csak annyit, amennyi péntek délután 

különösebb megterhelés nélkül elvégezhető és nem befolyásolja a szabad hétvégét. 

 A tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) 

feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. 

 A tanulók eredményes otthoni felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy 

osztállyal/tanulóval alsó tagozaton legfeljebb egy, felső tagozaton legfeljebb kettő 

témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.  

 Írásának időpontját a szaktanárok előzetesen egyeztetik. 

 

 7.  Pályaválasztási Ütemterv  
 

SZEPTEMBER  

 Pályaorientációs mérés kezdése a tanulók körében 

 Pályaválasztási teszt kitöltetése a tanulókkal 

 A tanulók és a szülők tájékoztatása a felvételi eljárás lebonyolításának ütemezéséről 

 A szülők tájékoztatása a mérés első fázisáról 
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 Az Arany János Tehetséggondozó Program ismertetése a szülőkkel és a tanulókkal. 

Igények felmérése 

 A novemberben megrendezésre kerülő egri pályaválasztási kiállításon való részvételi 

szándék lejelentése a szervezőknek 

OKTÓBER 

 Pályaorientációs nap megszervezése az iskolában (2022. okt. 15.) 

 A középfokú iskoláknak 2022. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi 

tájékoztatójukat 

 Az általános iskolák október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárás 

rendjéről 

NOVEMBER 

 Részvétel a pályaválasztási kiállításon (2022. nov. 10., Eger) 

 A pályaorientációs mérés második része 

 A tanulók részvétele a középiskolai nyílt napokon 

 A mérés eredményének ismertetése a szülőkkel 

 Előzetes döntéshozatal iskolatípus választásáról 

 November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, 

amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek 

DECEMBER 

 A központi felvételi vizsgára 2022. december 2-ig jelentkezhetnek a diákok. 

 Pályázatok benyújtása az Arany János Tehetséggondozó Programra 2022. dec. 9.  

JANUÁR 

 Szakmák, hivatások megismertetése a tanulókkal 

 A pályaorientációs mérés befejező szakasza 

 A mérés eredményének ismertetése a szülőkkel 

 Egységes központi írásbeli felvételi vizsga a 9. évfolyamra és az Arany János 

Tehetséggondozó Programra jelentkezők számára 2023. január 21-én 10 órától 

 Pótló írásbeli felvételi vizsga a kilencedik évfolyamra és az Arany János 

Tehetséggondozó Programra jelentkezők számára 2023. január 31-én 14 órától 

 Végleges döntés meghozatala a továbbtanulást illetően a szülőkkel és a tanulókkal 

közös megbeszélések útján 

FEBRUÁR 

 A diákok 2023. február 10-ig megtudják az írásbeli dolgozataik eredményét. 

 Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi 

Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok 

eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és a köznevelésért felelős 

miniszter bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és 

általános iskolákat 2023. február 10-ig. 
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 A tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középiskoláknak és a tanulói adatlapok 

továbbítása az Oktatási Hivatalnak 2023. február 22-ig. 

 Szóbeli vizsgák 2023. február 27 – március 14-ig. 

MÁRCIUS 

 Szóbeli vizsgák 

 A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzékét 

2023. március 17-ig 

 A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában 2023. március 

21 – 22. 

 Az általános iskola 2023. március 23-ig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött 

tanulói adatlap egyik példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni 

az Oktatási Hivatalnak. 

ÁPRILIS 

 A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról 

szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak 2023. április 28-ig. 

MÁJUS 

 Rendkívüli felvételi eljárások 2023. május 8-19-ig 

JÚNIUS 

 Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola 

értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint 

illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére. 

 

 

 

Atkár, 2022. október 14. 

 

 

 Fülöpné Erdélyi Mária 

 intézményvezető 
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