
 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI  LISTA 

 

1. 

Vörösberényi Általános Iskola 

 

Osztálylétszámok 2015/2016 tanév 

 

 

Osztály 
Létszám 

/fő 

1.a 20 

1.b 15 

2. 24 

3.a 19 

3.b 15 

4. 23 

5.a 17 

5.b 18 

6. 24 

7.a 15 

7.b 15 

8. 22 

Össz. 227 

 

 

 

2. A 2015/2016-os tanévben 1 tanuló évfolyamismétléssel folytatja tanulmányait.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv 

tantárgyfelosztásához 
 

szakképzettség munkakör Iskolai végzettség 

matematika, történelem 

szakos tanár 

igazgató főiskola/közoktatási 

vezető szakvizsga 

tanító általános igazgató-helyettes, erkölcstan 

fejlesztő foglalkozás, környezetismeret 

főiskola 

történelem szakos tanár tanító, történelem, honismeret/etika, 

erkölcstan 

főiskola 

tanító magyar, matematika, környezetismeret, 

ének, rajz 

főiskola 

tanító testnevelés, rajz, ének, napközi főiskola 

informatika és német 

szakos tanár 

informatika, német nyelv egyetem 

matematika és fizika 

szakos tanár 

matematika, fizika főiskola/egyetem 

magyar nyelv és 

irodalom szakos bölcsész 

és tanár 

okleveles nyelv- és 

beszédfejlesztő tanár 

magyar irodalom, magyar nyelvtan 

fejlesztő foglalkozás, napközi 

egyetem 

 

testnevelés-

gyógytestnevelés szakos 

tanár 

testnevelés, gyógytestnevelés egyetem 

tanító magyar, matematika, környezetismeret, 

ének, rajz, testnevelés 

főiskola 

könyvtáros tanító és 

német szakos tanár 

német nyelv, könyvtár, napközi főiskola/egyetem 

tanító matematika, magyar, testnevelés, rajz, 

ének, környezetismeret 

főiskola 

tanító testnevelés, technika, erkölcstan, napközi főiskola 

földrajz-rajz szakos 

általános iskolai tanár 

vizuális és 

környezetkultúra tanár 

földrajz, rajz, természetismeret főiskola/egyetem 

biológia-testnevelés 

szakos tanár 

biológia, természetismeret, testnevelés főiskola 

tanító matematika, magyar, ének, rajz főiskola 

tanító matematika, testnevelés,technika, napközi főiskola 

angoltanár, némettanár angol egyetem 

magyar szakos tanár magyar egyetem 

számítástechnika-

technika szakos tanár 

technika egyetem 

matematika-életvitel 

szakos tanár 

matematika, életvitel főiskola 

tanító magyar, rajz, ének, napközi főiskola/pedagógus 

szakvizsga 

tanító matematika, magyar, ének, rajz, technika,  főiskola 



tanító testnevelés, technika, erkölcstan, napközi főiskola 

történelem-angol szakos 

tanár 

angol nyelv, történelem főiskola 

 

 

 

4. A nevelő és oktató munkát segítők 

  

 

iskolai végzettség szakképzettség munkakör 

egyetem számítástechnika-

technika szakos tanár 

rendszergazda 

szakmunkás 

bizonyítvány 

dísznövény kertész pedagógiai 

asszisztens 

főiskola közgazdász iskolatitkár 

 

 

 

5. Étkezési díjak: 

 

 

napközi teljes ár: 520 Ft 50%-os ár: 260 Ft 

menza teljes ár: 340 Ft 50%-os ár: 170 Ft 

 

 

6. Nyitvatartási rend: 

 

 

Az iskola reggel 7 órától 17 óráig tart nyitva. Felügyeletet biztosítunk 

7.00-7.30 h-ig 

16.00-17.00 h-ig 

 

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

 

 1. óra: 8
00

 - 8
45 

 
1. szünet: 15 perc (udvar) 

 2. óra:  9
00

 - 9
45 

 
2. szünet: 15 perc (tízórai) 

 3. óra:  10
00

 - 10
45 

 
3. szünet: 15 perc (udvar) 

 4. óra: 11
00

 – 11
45 

 4. szünet: 5 perc 

 5. óra:  11
50

 – 12
35 

 5. szünet: 5 perc 

 6. óra : 12
40

 – 13
25 

  
ebédszünet: 20 perc 

 7. óra: 13
45

 – 14
30 

 8. óra:  14
30

 – 15
15 

 9. óra:  15
15

 – 16
00 



Az 1-2. osztályosok ebédszünete a 4. óra után, a 3-8. évfolyam tanulóinak ebédszünete az 5. 

órát követően is lehetséges. Az étteremben a tanulók csak felügyelet mellett étkezhetnek. 

 

 

7. RENDEZVÉNYEK ÜNNEPEK 

 

Rendezvények, ünnepek Dátum 

Tanévnyitó ünnepély augusztus 31. hétfő 

Autómentes nap szept.21. 

Aradi vértanúk nemzeti emléknapja 

megemlékezés 

okt. 6. (kedd) 

1956-os forradalom nemzeti ünnepe: okt. 23. iskolai ünnepély okt. 22. csütörtök 

Iskolai karácsony dec. 18. péntek 

Karácsonyi műsor a település civil szervezeteinek  

Farsangi bál febr. 5., febr. 12. péntek 

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

megemlékezés 

február 25., csütörtök 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepe 

Március 15. városi ünnepély 

márc. 11. péntek 

Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja 

megemlékezés 

április 16., csütörtök 

Iskolai Gála, elsősök bemutatkozó műsora április 28. csütörtök 

Anyák napja osztály szervezésben  

Diáknap – sport – gyereknap június 10. péntek 

Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés június 3. péntek 

Tanévzáró és ballagási ünnepély június 17. péntek 

 

 

 

 

8.  Szülői értekezletek           Kezdési időpont:                    16,30 óra 
 
Szeptember 1. kedd (1. évfolyam) 

Szeptember 7. hétfő (2-4. évfolyam) 

Szeptember 8. kedd (5-8. évfolyam) 

Február 1. hétfő (felső tagozat) 

Február 2. kedd (alsó tagozat) 

Május 9. hétfő (felső tagozat) 

Május 10. kedd (alsó tagozat) 

Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. osztálynak /november/ 

 



Fogadóórák kezdési időpontja:  16,30 óra 

November 9. hétfő 

Március 7. hétfő 

Május 9. hétfő (felső tagozat) 

Május 10. kedd (alsó tagozat) 

Tanítási napok száma: 181 nap 

Tanítás nélküli munkanapok programja: /5 nap/ 

1./ Tantestületi kirándulás    október 2., péntek 

2./ Félévi értekezlet     február 1. hétfő 

3./ Nevelési értekezlet               március 30. szerda 

4./ Szakmai nap      április 30. péntek 

5./ Diák önkormányzati nap                június 10., péntek 

 

Szünetek 

 

Őszi szünet: 2015. október 26-30. 

Utolsó tanítási nap: 2015. október 22. csütörtök 

Első tanítási nap: 2015. november 2. hétfő 

 

Téli szünet: 2015. december 21-31. 

Utolsó tanítási nap: 2015. december18. péntek 

Első tanítási nap: 2016. január 4. hétfő 

 

Tavaszi szünet: 2016. március 29- április 1. 

Utolsó tanítási nap: 2016. március 25. péntek 

Első tanítási nap: 2016. április 4. hétfő 



- munkanap áthelyezés: március 31. helyett március 24. 
                                               április 1.. helyett március 25. 

 

9. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások 

 

- napközi (alsó tagozatosoknak) 

- tanulószoba (felső tagozatosoknak) 

- sportkörök minden évfolyamnak 

 játékos sportfoglalkozás 

 kosárlabda 

 talajtorna 

 tánc (rock and roll) 

- gyógytestnevelés 

- felzárkóztató és tehetséggondozó fejlesztő órák 

- szakkörök: 

 német nyelv 

 honismeret 

 rajz, kézműves (alsó, felső) 

 anyanyelvi 

 informatika 

- SNI-s és BTM-es tanulók fejlesztő foglalkozása 

 

A szakkörökre és a sportfoglalkozásokra az osztályfőnököknél, ill. a szaktanároknál lehet 

jelentkezni. 

A gyógytestnevelés óráiról a gyógytestnevelő, az SNI-s és a BTM-es fejlesztő órákról az 

osztályfőnök tájékoztatja a szülőket, ill. a gyerekeket. 

A gyógytestnevelés, SNI-s , BTM-es fejlesztő órák az érintett tanulóknak kötelező. A 

hiányzásokat igazolni kell. 

A sportkör látogatása azoknak a tanulóknak kötelező akik nem járnak  gyógytornára és nem 

sportegyesületi tagok. (1., 2., 3., 5.,6.,7. évf.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2015/2016 I. félév  

 fejlesztés 
BTM 

nap/óra felzárkóz- 
tatás 

nap/óra tehetség- 
gondozás 

nap/óra 

Bucsyné 1.ab 
4.o. 

H/7. 
K/7. 

- - - - 
 

Oszlárné - - 1.a K/6. 
CS/6. 

1.a H/6. 
 

Laczkó - - 1.b H/6. 
CS/6. 

1.b K/6. 
 

Purgel - - 2. K/9. - - 
 

Trázsi 2. SZ/6. - - 2. H/6. 
 

Rehákné - - 3.a H/6. 
K/6. 

3.a SZ/6. 
 

Polniczkyné 3.ab CS/6. 3.b H/6. 
SZ/6. 

3.b P/6. 
 

Domonkosné - - 4. H/6. 
CS/6. 

4. K/6. 
 

Zsapka A. - - felső 
tagozat 

SZ/6. 
CS/7. 

- - 
 

Szögediné K. - - 6.,8. CS/7. 7. K/7. 
 

Kovács K. felső 
tagozat 

SZ/7. 7. K/7. 6.,8. H/7. 
 

Kovácsné Sz. felső 
tagozat 

H/7. 6.,7.ab SZ/7. - - 
 

Schofhauzer  - - felső 
tagozat 

H/7. felső 
tagozat 

CS/7. 
 

Bodó K. - - 5.,8. H/7. 5.,8. CS/7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2015/2016.os tanév első félévében induló szakkörök 

 

 

SZAKKÖR PEDAGÓGUS IDŐPONT 

Mat tehetséggondozó 
4.,3.  

Zanathy László Kedd   13:00-14:00 
 

Tömegsport  
1., 2., 3.  

Purgel Henriett Kedd   13:45-15:15 
 

Anyanyelvi szakkör 
3.ab 

Rehák Gézáné Csütörtök  13:00-13:45 
 

Kézműves szakkör 
alsó tagozat 

Polniczkyné F. Éva Kedd  13:00-14:30 
 

Anyanyelvi szakkör 
4. évf. 

Domonkosné T. Anikó Hétfő  13:45-14:30 
 

Német szakkör 
5.ab 

Nádasi Csilla Péntek  12:40-13:25 
 

Német szakkör 
6. 

Nádasi Csilla Szerda  12:40-13:25 
 

Német szakkör 
7.ab 

Nádasi Csilla Szerda  13:45-14:30 
 

Német szakkör 
8. 

Kittlinger Anrás Kedd  13:45-14:30 
 

Honismereti szakkör 
felső tagozat 

Csetényi Tamásné Csütörtök  13:45-14:30 
 

Tömegsport  
 4.-6. 

Kunné S. Éva Hétfő    13:45-15:15 
 

Tömegsport /torna 
3.- 6. 

Kunné S. Éva Csütörtök   13:45-15:15 

Tömegsport  
 7.ab, 8. 

Pataki Éva Szerda   13:45-15:15 
 

Természettudományi szakkör 
felső 

Kovács Katalin Csütörtök  13:45-14:30 
 

Anyanyelvi szakkör 
felső 

Kovácsné Papp Szilvia Csütörtök  13:45-14:30 
 

Kézműves szakkör 
felső 

Horváth Ilona Szerda  13:45-15:15 
 
 

Informatika szakkör 
alsó 

Szénási András Csütörtök  13:45-14:30 
 

Informatika szakkör 
alsó 

Szénási András Kedd  13:45-14:30 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. Tanulmányi versenyek tervezete 

I. 

1. Országos angol tanulmányi verseny/egyéni 
2.  „Szép Magyar Beszéd” verseny 
3. Országos történelem tanulmányi verseny/egyéni 
4. Regionális vagy országos történelmi csapatverseny 
5. Általános iskolások közlekedési ismereti versenye 
6. Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny 
7. Varga Tamás matematikaverseny 
8. Zrínyi Ilona matematikaverseny 
9. Kenguru matematika verseny 
10. Megyei SUDOKU verseny 
11. Természetismereti versenyek (Geopark, Teleki Pál) 
12. Öveges Informatika verseny 
13. Katasztrófavédelmi verseny 
14. Közlekedésbiztonsági verseny 
15. Rajzpályázatokon való részvétel 
16. Alsó tagozatosok országos mesevetélkedője (Hétmérföldes csizma) 
17. Takarékossági vetélkedő (K&H) 
18. Fekete István vetélkedő (Szentkirályszabadja) 
19. Területi hangos olvasási verseny alsó tagozatosoknak (iskolánk rendezésében) 
20. Iskolai szavalóverseny alsó és felső tagozatosoknak 
21. Év közben kiírt aktuális helyi, körzeti, megyei versenyek, vetélkedők 
22. Iskolai háziversenyek: tanulmányi, kulturális, sport) 

 

II. Sportversenyek: 

1. Diákolimpiák (labdarúgás, úszás, atlétika, kosárlabda , mezei futás)  

2. Mezei futás körzeti verseny rendezése 

3. Év közben kiírt sportversenyek, játékos sportvetélkedők. 

 

 

 

 

 



 

 

11. Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: 

 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe 

Az írásbeli dolgozatok fajtái: 

 év eleji diagnosztizáló felmérés, 

 kisdolgozat: egy tanóránál kevesebb időt igénylő, néhány kérdésre adott írásos felelet, 

 témazáró dolgozat: teljes tanórát igénylő, több órás tananyagot, tantervi egységet 

felölelő írásos beszámoló, 

 félévi, illetve év végi felmérő dolgozat. 

Értékelésük történhet %-kal, szövegesen, illetve érdemjeggyel. 

Az írásbeli dolgozatokat a pedagógusnak lehetőleg a következő tanórára, de legfeljebb 

egy héten belül ki kell javítania (kivételt képez táppénz miatti távollét vagy egyéb alaposan 

indokolható eset), az eredményeket a diákokkal (hiányzó tanulóval az iskolába jövetelekor) 

ismertetnie kell és előírásszerűen bejegyezni a naplóba és a tájékoztató füzetbe. 

A tanulók tudásának értékelésében a témazáró dolgozatok nagyobb súllyal szerepelnek. 

Egy tanítási napon egy osztállyal legfeljebb egy témazáró dolgozatot lehet íratni. 

 

Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek: 

 a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz 

kapcsolódó ismeretek megszilárdítása; 

 az első-nyolcadik évfolyamon a tanulók hétvégére és a tanítási szünetek idejére 

– a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak 

sem szóbeli, sem írásbeli kötelező házi feladatot; 

 a házi feladat elkészítése, illetve annak minősége a tanulmányi értékelés része, 

és a házi feladat típusától függően az értékelésbe történő beszámítása az adott 

pedagógus feladata; 

 a tanórához tartozó felszerelés hiányát a tanuló szorgalmának értékelésénél kell 

figyelembe venni, ugyanakkor a diák nem mentesül az órai munka és az éppen 

esedékes beszámoltatás alól, melyet a pedagógus értékelhet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 

 

Kompetenciamérés 

o
rs

z
á
g

o
s
 á

tl
a
g
 

is
k
o
la

i 
á

tl
a

g
 

matematika 6. 2011 1486 1567 

matematika 6. 2012 1489 1629 

matematika 6. 2013 1489 1649 

matematika 6. 2014 1491 1533 

matematika 8. 2011 1601 1596 

matematika 8. 2012 1612 1715 

matematika 8. 2013 1620 1689 

matematika 8. 2014 1617 1696 

szövegértés 6. 2011 1465 1523 

szövegértés 6. 2012 1472 1599 

szövegértés 6. 2013 1497 1631 

szövegértés 6. 2014 1481 1535 

szövegértés 8. 2011 1577 1607 

szövegértés 8. 2012 1567 1671 

szövegértés 8. 2013 1555 1614 

szövegértés 8. 2014 1557 1637 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


