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A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján 



1. Felvételi lehetőségek 

 

Iskolánk a Kiskőrösi Tankerület által fenntartott szlovák nemzetiségi nyelvoktató nyolc 

osztályos általános iskola. Felvételi körzete elsősorban Dunaegyháza, de férőhelyek 

függvényében a környező települések iskoláskorú gyermekeinek is felvételt biztosít. 

 

A beiratkozás időpontjáról áprilisban az intézményvezető hirdetésben értesíti az érintet-

teket. 

 

Az intézmény délutáni felügyeletet is biztosít a jelentkező tanulóknak. Az iskolai étkezte-

tést térítési díj befizetésével bárki igénybe veheti.  

50%-os térítési díj ellenében kaphatnak ebédet a nagycsaládos szülők gyermekei, a sajá-

tos nevelési igényű, valamint a tartósan beteg gyermekek. Amennyiben kérik, úgy ingye-

nes ebédet kapnak a gyermekvédelmi támogatásban részesülők. 

 

 

2. Az intézmény nyitvatartási rendje 

 

Az iskola a tanév folyamán naponta 7 órától 17 óráig tart nyitva. Tanulók az intézmény-

ben 7:15-től 16:30-ig felügyelet mellett tartózkodhatnak. 

 

 

3. Tervezett jelentősebb események: 

 

 Szeptember      Tanévnyitó ünnepség 

  Tanévindító játékház 

  Elsősök napja 

  Zenés énekóra (szept., nov., jan., márc., máj.) 

  A Magyar Diáksport Napja – futás az iskoláért 

  Honvédelmi témahét 

  „Petőfi 200” – múzeumpedagógiai foglalkozás 

  Népmese napja – rajzverseny, bábelőadás 

  Mesemondó verseny 

 

 Október  Zenei világnap 

  Állatok világnapja 

  Az aradi vértanúkra emlékezünk (173. évforduló) 

  Megemlékezés 1956 mártírjairól 

 

 November Pályaorientációs nap 

  Magyar nyelv napja 

  Kazinczy szépkiejtési verseny 

  Helyesírási verseny 

  Adventi készülődés 

  (Adventtől vízkeresztig programsorozat) 

 

 

 



 December  Jön a Mikulás 

  Nemzetiségek napja 

  Szlovák nyelv hete 

  Adventtől - vízkeresztig 

   Karácsonyi ünnepség 

 

 Január Rendhagyó irodalomóra a magyar kultúra napja alkalmából 

  Újévi játékház 

  Német nyelvi vetélkedő 

 

 Február Farsangi bál 

  Diákfórum 

 

 Március Téltemető: tavaszköszöntő játékok, kézműves foglalkozás 

  Pénzügyi és vállalkozói témahét 

  Megemlékezünk az 1848-49-es szabadságharcról 

  Helyesírási verseny 

  Nyílt napok  

  Szlovák nyelvi vetélkedő 

  Digitális témahét 

   

 Április Holocaust áldozatainak napja 

  Szavalóverseny 

  HAPPY-hét 

  Fenntarthatóság – környezettudatosság témahete 

 

 Május Országos mérések 

  Anyák napja egyénileg 

 

 Június  Gyermeknap 

  Sportnap 

  Nemzeti Összetartozás Napja 

   Ballagás, tanévzáró ünnepség 

  Nyári tábor 

 

 

A tervezett programok a COVID 19 vírus miatti miniszteri utasításnak megfelelően ke-

rülnek megrendezésre, illetve maradnak el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi 

tanterv tantárgyfelosztásához 

 

Ssz. Pedagógus neve Beosztása Végzettsége 

1.  Dóra Péter tanító testnevelés szakkollégium 
2.  Dubicz Norbert tanár testnevelés 
3.  Duschnig Mónika tanító ének-zene műveltségterület 

német szakos tanár 
4.  Gáborikné Dudla Györgyi tanító ének-zene műveltségterület 
5.  Gazdagné Kara Erzsébet tanító angol nyelv, ember és társadalom mű-

veltségterület 
6.  Haspel Andrea tanár matematika-testnevelés 
7.  Kelemenné Petrik Csilla tanár történelem-orosz, etika, fejlesztőpeda-

gógus 
8.  Kollárné Kara Éva tanár szlovák-földrajz 
9.  Pálszabóné Hegedüs Erika tanító vizuális nevelés műveltségterület 

10.  Péter Gyöngyi tanár biológia, környezetvédelem 
11.  Szűcsné Takács Zsuzsanna vezető történelem-földrajz 

könyvtáros asszisztens 

közoktatási vezető 
12.  Thiesz Melinda vezető-

helyettes 

magyar-orosz, kémia 

 

 

 

5. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége 

és szakképzettsége 

 

Ssz. Iskolai végzettség Munkakör  

1. érettségi, OKJ-s iskola-óvodatitkár iskolatitkár 

2. érettségi, OKJ-s gyógypedagógiai asszisztens pedagógiai asszisztens 

3. szakmunkás takarítónő 

4. 8 általános sportcsarnok gondnoka, takarító 

5. szakmunkás karbantartó 

 

 

6. Az országos mérés-értékelés eredményei  

 

Országos Kompetenciamérés 

 

A felmérés eredményéről minden intézmény és fenntartó visszajelzést kap. Ez segíti az 

intézményeket abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék 

erősségeiket és gyenge pontjaikat a felmért tudásterületeken. 

Ha egy intézményben az adott évben elvégzett mérés eredményei alapján a felmért évfo-

lyamokra járó tanulók nem érték el az előírt minimumot, azt a Hivatal jelzi az intézmény 

fenntartójának, akinek ezt követően intézkedési terv elkészítését kell kezdeményeznie. 

 

 



Az előírt minimum: 

- a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából 

nem érte el a 2. képességszintet, 

- a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából 

nem érte el a 3. képességszintet.  

 

Az országos kompetenciamérésre a pandémia miatti egy év kihagyás után 2021 májusá-

ban került sor. Eredményei lehetőséget adnak a tanulóink teljesítményének összehasonlí-

tására, az iskola teljesítményének bemutatására, segítséget nyújtanak a pedagógiai célok 

kijelöléséhez. Részt vettek rajta: 18 fő 6 osztályos (6 fő nem szerepel a jelentésben) és 7 

fő 8. osztályos tanuló.  

 

Elért eredményeink az országos eredmények százalékában  

 

A tanulók átlageredménye a 6. osztályos szövegértés területén meghaladja az országos 

átlagot 118 ponttal (országos átlag 108%-a), ez az eredmény szignifikánsan magasabb az 

átlagtól. Matematikából elmarad 11 ponttal (országos átlag 99%-a), ez nem különbözik 

szignifikánsan az országos átlagtól. 

A tanulók átlageredménye a 8. osztályos szövegértés területén meghaladja az országos 

átlagot 102 ponttal (országos átlag 106%-a).  Matematikából 56 ponttal magasabb (or-

szágos átlag 103%-a). Mindkét eredmény szignifikánsan magasabb érték az országos át-

lagnál. 

 

Intézményünk eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében a 6. osztályosok szövegér-

tésének területén szignifikánsan magasabb a várhatónál. 

 

Idegennyelvi kompetenciamérés (2021) 

 

Az idegennyelvi mérés javítása a kiadott javítókulcs alapján helyben történt. Az eredmé-

nyekbe az SNI és BTMN-es státuszú tanulók megoldásait is beleszámította a kolléganő. 

A mérésen 16 fő 6. osztályos tanuló vett részt. Az osztály megoldási átlaga olvasott szö-

veg értésében 57%, hallott szöveg értésében 54%. 50% alatt teljesített 4 tanuló, közülük 

hárman SNI, egy pedig BTMN státuszú. 

A nyolcadikos mérést hatan végezték el. Az olvasott szöveg megoldása 57%-os, a hallott 

szöveg értése 68%-os megoldottságú. 50% alatt senki sem teljesített. 

 

 

7. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói  

 

A 2021/22-es tanév végén javítóvizsgára utasított tanuló nem volt, évet ismétel 3 tanuló 

(1 fő bukott, 2 fő felzárkóztatásra szorul).  

2021/2022. tanév lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi szinten 

7,5%. 

 

 

 

 

 

 



8. Továbbtanulási mutatók a 2021/2022-es tanév végén: 

 

8. osztályosok száma: 16 fő 

- ebből gimnáziumba nyert felvételt 7 fő 

- ebből technikumba nyert felvételt 8 fő 

- ebből szakiskolába nyert felvételt 1 fő 

 

 

9.  Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége,  

fejlesztő foglalkozások 

 

Iskolánkban egy kreatív, egy környezetbarát, két foci és egy kosárlabda szakkör műkö-

dik. Ezen kívül felzárkóztatást biztosítunk matematikából és magyar nyelvből. A min-

dennapos testedzés mind a nyolc évfolyamon megvalósul. Az arra rászorulóknak gyógy-

testnevelést és logopédiai foglalkozást biztosítunk. 

Integráltan nevelt BTMN tanulóinkat helyi fejlesztőpedagógus, SNI tanulóinkat óraadó 

gyógypedagógus fejleszti. 

A Levendula Művészeti Iskola keretében lehetőség van néptánc tanulásra.  

 

 

10. Hétvégi házi feladat szabályai 
 

(Helyi tanterv 119. oldal.) 

 

 

11. Iskolai tanév helyi rendje: 

 

A 2022/2023-es tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján az iskolai 

év szeptember 1-jén, csütörtökön kezdődik, és 2022. június 15-ig, csütörtökig tart. 

A diákoknak összesen 183 napig kell iskolába járniuk.  

 A tanév első félévének 2023. január 20-án lesz vége.  

 Az iskolák január 27-ig értesítik majd a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről. 

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap. 2022. november 7. (hétfő). 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2023. január 3. (kedd).   

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2023. április 12. (szerda). 

Az általános iskolai beiratkozás 2023. április 20-21-én lesz. 

 

Lehetséges témahetek időpontjai: 
 A "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6-10. között lesz. 

 A Digitális Témahét 2023. március 27-31. között, 

 A Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24-28. között, 

 a Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30-án lesz. 

 Honvédelmi témahét szeptember 26-30. között, 

 Szlovák nyelvi témahét decemberben. 

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/5687c6701ffb68ce2483aa5fde182fd1c8433477/megtekintes


Országos mérések (kompetenciamérés, idegen nyelvi mérések):  

 

A mérések időpontját a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rende-

let bekezdése határozza meg. 

A bemeneti méréseket az iskoláknak e rendelet alapján 2022. szeptember 26. és 2022. 

november 30. között kell lebonyolítani az alábbiak szerint: 

 a 8. évfolyamon 2022. október 10-21. 

 a 6. évfolyamon 2022. október 24 - november 11. 

 a 4. és 5 évfolyamon 2022. november 14-30. 

 

A kimeneti mérésekre 2023. március 6. - június 9. között kerül sor. A kimeneti mérések 

évfolyamonkénti ütemezését - a bemeneti mérések tapasztalatainak függvényében - a hi-

vatal később határozza meg. 

 

 

12. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma  

 

2022/23. 
 

 O s z t á l y o k   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. összesen 

Létszám 19 12 12 14 9 11 14 17 108 

 

 

 

Dunaegyháza, 2022. szeptember 01. 

 

 

 

 Szűcsné Takács Zsuzsanna 

 intézményvezető 

https://njt.hu/jogszabaly/2022-22-20-0A.0
https://njt.hu/jogszabaly/2022-22-20-0A.0

