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1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 
 

Sor-

szám 
A pedagógus neve Végzettsége 

Beosztása,       

feladatköre 
Osztálya  

Napközis 

csoport 
Tanított tantárgy Osztályok 

1. Katos Sándor 

főiskola: tanító 

testnevelés és 

népművelés szak-

kollégiummal,  

technika szakos 

tanár, 

közoktatási vezető 

intézményvezető 

tanár 
---   

technika  7.a, 7.b,  

testnevelés  7.b 

2. Maglódiné Horváth Ildikó 

főiskola: magyar-

történelem szakos 

tanár, 

közoktatási vezető 

szakértő 

intézményvezető-

helyettes  

tanár 

---   történelem 5.a, 5.b, 8.a, 8.b 

3. Ácsné Megyes Erika 

főiskola: tanító 

testnevelés szak-

kollégiummal, 

gyógypedagógus 

logopédus szak-

iránnyal 

gyógypedagógus ---  
egyéni fejlesztés az SNI-s és 

BTM-es tanulóknál 
 

4. Agócsiné Császár Éva 

főiskola: tanító 

könyvtár szakkol-

légiummal 

osztálytanító 

 
2.a 

IV. számú 

napközis 

csoport  

magyar, matematika, erkölcs-

tan, környezetismeret, rajz, 

technika, testnevelés, egyéni 

fejlesztés, tömegsport 

2.a 

5. Bagó Istvánné 

főiskola: tanító 

népművelés szak-

kollégiummal 

osztálytanító 

 
 3.a 

IV. számú 

napközis 

csoport  

német, etika és környezetisme-

ret kivételével minden tan-

tárgy, tömegsport, úszás 

 

3.a 

ének 3.b, 5.a  

6. Bede Csabáné 
főiskola: német 

nemzetiségi tanító 
tanító 6.a   

német 

 
5.b, 6.a, 7.b, 8.b 

http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#pedag%C3%B3gusaink
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német népismeret 

 
6.a, 7.b, 8.b 

7. 

 

 

Décsi Zoltánné 

 

 

főiskola: tanító 

technika szakkol-

légiummal 

osztálytanító 

 
1.b 

III. szá-

mú nap-

közis 

csoport  

magyar, matematika, testneve-

lés, környezetismeret, egyéni 

fejlesztés, tömegsport 

1.b 

erkölcstan 1. évfolyam 

8. Ferencz Andrea 

főiskola: tanító 

angol, testnevelés 

és gyógytestne-

velés szakiránnyal, 

angol szakos tanár 

tanító 

tanár 
5.a  

angol 4.o., 5.o., 6.o., 8.o 

testnevelés 5.a 

9. Ferencz Kitti 

egyetem: matema-

tika-fizika szakos 

tanár 

tanár  

V. számú 

napközis 

csoport  

matematika 
6. évfolyam I-II.,  

7. évfolyam I-II. 

fizika 7.a, 7.b, 8.a, 8.b 

természetismeret 5.b 

10.  
Gyebnárné Ébert  

                       Annamária 

főiskola: magyar-

történelem szakos 

tanár 

tanár 

munkaközösség-

vezető 

7.b  

magyar 

 

6. évfolyam I-II.,  

7. évfolyam I-II. 

történelem 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 

11. Jakabné Mezei Gabriella 
egyetem: magyar 

szakos tanár 
tanár --- 

V. számú 

napközis 

csoport  

magyar 
5.a, 5.b,  

8. évfolyam I-II. 

12. 
Jung Nándorné 

 

főiskola: tanító 

technika szakkol-

légiummal 

osztálytanító 

 
1.a 

IV. szá-

mú nap-

közis 

csoport  

magyar, matematika, környe-

zetismeret, testnevelés, egyéni 

fejlesztés, tömegsport 

1.a 

ének 1.a, 1.b, 5.b 

13. Kaslerné Martin Rita 

főiskola: tanító 

testnevelés szak-

kollégiummal 

osztálytanító 

munkaközösség-

vezető 

3.b  

magyar, matematika, rajz, 

technika, testnevelés, egyéni 

fejlesztés, tömegsport: úszás 

3.b 

erkölcstan 3. évfolyam 

környezetismeret 3.a, 3.b 

14. Katosné Andrási Ildikó 
főiskola: biológia-

technika-kémia 

tanár 

DÖK-segítőtanár 
8.a  

kémia 7.a, 7.b, 8.a, 8.b 

biológia 7.a, 7.b, 8.a, 8.b 
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szakos tanár földrajz 7.a, 7.b, 8.a, 8.b 

természetismeret 6.b 

15. Kovács Lászlóné 

főiskola: tanító 

népművelés és 

ének szakkollégi-

ummal 

könyvtáros 

könyvtáros tanár --- 

I. számú 

napközis 

csoport  

  

16. Lép Jánosné 

főiskola: matema-

tika-technika sza-

kos tanár 

tanár 

 
8.b   

matematika 5.a, 5.b, 8. évfolyam I-II. 

informatika 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b 

természetismeret 5.a 

17. Nagy Ildikó 

főiskola: tanító 

pedagógia szak-

kollégiummal 

osztálytanító 

gyermekvédelmi 

felelős 

--- 

II. számú 

napközis 

csoport  

rajz 1.a, 1.b 

technika 1.a, 1.b 

testnevelés 4.a 

18. Nyisztor Judit 

főiskola: tanító, 

biológia szakos 

tanár 

közoktatási vezető 

szaktanácsadó 

osztálytanító 

 
4.a   

magyar, matematika, erkölcs-

tan, környezetismeret, rajz, 

technika, egyéni fejlesztés, 

tömegsport 

4.a 

 

természetismeret 6.a 

ének 2.a, 4.a 

19. Pomázi Attila 

főiskola: tanító 

ének szakkollégi-

ummal  

ének szakos tanár 

tanár ---  ének 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b 

 

20. 

 

Pölczmanné Békés Katalin 
főiskola: német-

orosz szakos tanár 

tanár, munkakö-

zösség-vezető 
6.b  

német 

 
5.a, 6.b, 7.a, 8.a 

német népismeret 

 
7.a, 8.a 

21. Szpatár Istvánné 

főiskola: tanító 

testnevelés és 

gyógytestnevelés 

szakiránnyal 

tanító 

 
 5.b  testnevelés 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 8.a, 8.b 
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22. 
Teleki Tiborné Wáger Ma-

rianna 

főiskola: német 

nemzetiségi tanító 

tanító 

 
--- 

 IV. szá- 

mú nap-

közis 

csoport   

német 1.a, 2.a, 3.a 

német népismeret 1.a, 2.a, 3.a, 5.a 

23. Tóthné Deák Olga 

főiskola: tanító 

német műveltség 

területen, testneve-

lés szakiránnyal 

tanító  

 
 ---  

német 1.b, 3.b, 4.a 

német népismeret 1.b, 3.b, 4.a, 5.b, 6.b 

24. Vida Istvánné 

főiskola: tanító 

pedagógia szak-

kollégiummal, rajz 

szakos tanár 

tanító  

tanár 
7.a 

IV. szá- 

mú nap-

közis 

csoport   

rajz 
5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 

8.b 

tánc és dráma 5.a, 5.b 

technika 5.a, 5.b, 6.a, 6.b 

erkölcstan 5.o., 6.o., 7.o., 8.o. 
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2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 
 

Sor-

szám 

A technikai dolgozó 

neve 

Feladatköre Végzettsége Szakképzettsége 

1. Blum Béla iskolatitkár szakközépiskola rendszergazda 

2. Hild Péterné pedagógiai asz-

szisztens 

szakközépiskola szociális, gyer-

mek- és ifjúság-

védelmi ügyintéző 

3. Havasi György karbantartó, gép-

járművezető 

szakmunkásképző villanyszerelő 

4. Wágnőder Imréné takarítónő OKJ-s képzés élelmiszer-, vegyi 

áru eladó 

5. Perlaki Márta takarítónő 8 általános --- 

6. Bögyös Attiláné takarítónő szakközépiskola konfekció-, lakás-

textil és méteráru 

eladó 

7. Roznovszky Mária takarítónő 8 általános szőnyegszövő és 

javító szakmunkás 

 

 
 
 
3. Az országos mérés-értékelés (kompetenciamérések) eredményei 
 

 
A 2017. májusi mérés eredményeit 2018 februárjában teszik közzé. 

 
 
 
 
 
 

 2013 2014 2015 2016 

Országos 
kompetencia-
mérés ered-
ménye 

Iskola 
átlaga  

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Szövegértés 

6. évfolyam  
      1455  

 
1497 

 
1575 

 
1481 

 
1431 

 
1488 

 
1420 

 
1494 

8. évfolyam  
1487 

 
1555 

 
1485 

 
1557 

 
1528 

 
1567 

 
1553 

 
1568 

Matematika 

6. évfolyam  
1475 1489 

 
1704 

 
1491 

 
1402 

 
1497 

 
1406 

 
1486 

8. évfolyam  
1607 

 
1620 

 
1616 

 
1617 

 
1573 

 
1618 

 
1598 

 
1597 

http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#egy%C3%A9galkalmazott
http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#m%C3%A9r%C3%A9s
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4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói a 2016/2017-es tanévben 
 
1. évfolyam: 0 % 

2. évfolyam: 0 % 

3. évfolyam: 0 %  

4. évfolyam: 0 % 

5. évfolyam: 0 % 

6. évfolyam: 0 % 

7. évfolyam: 0 % 

8. évfolyam: 0 % 

 
 

 
5. A volt tanítványok nyolcadik évfolyamon elért eredményei, továbbtanulási mutatók 

2016/2017-es tanév végi tanulmányi eredmények a 8. évfolyamon 

 
Tantárgy 8.a 8.b 

Magyar nyelv 2,42 3,16 

Irodalom 3,00 3,66 

Történelem és állampolgári ismeretek 2,78 3,33 

Idegen nyelv: angol  2,75 2,25 

Nemzetiségi német 2,50 2,14 

Matematika 2,14 2,55 

Informatika 4,00 4,05 

Fizika 2,50 3,05 

Biológia 3,07 3,22 

Kémia 2,57 3,00 

Földrajz 2,71 3,16 

Ének-zene 4,71 5,00 

Rajz 4,21 3,77 

Testnevelés és sport 4,14 4,27 

Német népismeret 3,22 3,28 

 
 
Továbbtanulási mutatók az intézményben 
 

 Gimnázium (%) 
Szakközépiskola 
(érettségit adó 

képzés) (%) 

Szakmunkásképző 
(%) 

Speciális szakis-
kola (%) 

Nem tanult tovább 
(%) 

 

ös
sz

lé
ts

zá
-

m
on

 b
el

ül
 

 

ös
sz

lé
ts

zá
-

m
on

 b
el

ül
 

 

ös
sz

lé
ts

zá
-

m
on

 b
el

ül
 

 

ös
sz

lé
ts

zá
-

m
on

 b
el

ül
 

 

ös
sz

lé
ts

zá
-

m
on

 b
el

ül
 

 

2007/2008  35,00%  30,00%  35,00%  0%  0%  

2008/2009  
 

31,80%  25,00%  43,20%  0%  0%  

http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#lemozsol%C3%B3d%C3%A1s
http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#tanmut
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2009/2010 27,00%  40,00%  30,00%  0%  3%  

2010/2011 22,00%  56,00%  22,00%  0%  0%  

2011/2012 20,00%  36,00%  44,00%  0%  0%  

2012/2013 28,60%    39,30%    32,10%  0%  0%  

2013/2014 28,00%    34,00%    38,00%  0%  0%  

2014/2015 27,00%    36,50%    36,50%    0%  0%  

2015/2016 
 

41,00% 
 

 26,00%  33,00%  0%  
0% 

 
 

 

 Gimnázium (%) 
Szakgimnázium 
(érettségit adó 

képzés) (%) 

Szakközépiskolai 
képzés (%) 

Speciális szakis-
kola (%) 

Nem tanult tovább 
(%) 

 

ös
sz

lé
ts

zá
-

m
on

 b
el

ül
 

 

ös
sz

lé
ts

zá
-

m
on

 b
el

ül
 

 

ös
sz

lé
ts

zá
-

m
on

 b
el

ül
 

 

ös
sz

lé
ts

zá
-

m
on

 b
el

ül
 

 

ös
sz

lé
ts

zá
-

m
on

 b
el

ül
 

 

2016/2017 
 

18,75% 
 

 25,00%  56,25%  0%  0%  

 

Sajnos a kilencedik évfolyamon elért tanulmányi eredményről nincs értékelhető adatunk, mert 

a középiskolák közül csak néhány küldte meg volt tanítványaink félévi vagy év végi osztály-

zatait. 

 

 
6. A szabadidős tevékenységek igénybevételének lehetőségei, a mindennapos testedzés lehető-
ségei a 2017/2018-as tanévben 

Szakkörök/foglalkozások:  

 gyógytestnevelés (2-8. évfolyamon) 

 alapfokú zenei oktatás (1-8. évfolyamon) 

 angol szakkör (2-6. évfolyamon) 

 matematika tehetséggondozó szakkör (5-7. évfolyam) 

 német tánc (1-4. évfolyamon) 

 rajzszakkör (2-8. évfolyamon) 

 matematika középiskolai előkészítő (8. évfolyamon)  

 elsősegélynyújtó szakkör (8. évfolyam) 

 tömegsport (1-4. évfolyamon) 

 darts szakkör (5-8. évfolyam) 

 az iskolai sportkör foglalkozásai, edzései: futball 

                                                                               kézilabda 

                                                                               pingpong 

A második félévben fog indulni: 

 matematika felzárkóztató foglalkozás (5-8. évfolyam) 

http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#szakk%C3%B6r
http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#szakk%C3%B6r
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A szakköri lehetőségeket áprilisban, majd szeptemberben hirdetjük meg, s azokra a szakta-

nároknál lehet jelentkezni, mindegyik foglalkozás ingyenes. A foglalkozásokat minimum 12 

jelentkező esetén indítjuk. 

Iskolai sportkör: Intézményünkben működik az ISK, melynek keretén belül a gyerekek ki-

rándulásokon, futball- és kézilabdaedzéseken, atlétikai versenyeken, pingpong és tömegsport 

foglalkozásokon vehetnek részt. Tanulóinknak biztosítjuk a mindennapi testedzéshez szüksé-

ges feltételeket. 

Úszás: Célunk, hogy minden 3. osztályos tanuljon meg úszni. Az oktatás a bonyhádi uszodá-

ban történik. Az uszoda bérleti díját és az úszómestert az iskola fizeti. 

A felső tagozatos diákok kötelező testnevelésóráik egy részét szintén az uszodában teljesítik, 

számukra teljesen ingyenes a létesítmény használata. 

Intézményünkben ingyenesen vehető igénybe a gyógytestnevelés, a logopédiai és a fejlesztő 

foglalkozás. 

 

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 
A házi feladat adásának szabályai: Nevelőtestületünk álláspontja szerint az eredményes 

tanuláshoz folyamatos felkészülés és gyakorlás szükséges, ezért iskolánkban nem korlátozzuk 

a hétvégére adható írásbeli és szóbeli feladatok mennyiségét. 

Az őszi, téli és tavaszi szünet idejére nem adunk írásbeli feladatot a gyerekeknek. 

Az otthoni/napközis felkészüléshez szükséges szóbeli és írásbeli feladatok kiadásánál ügye-

lünk a tanulók terhelésére, például: ha egy osztálynak, vagy tanulónak délutáni programja van 

(verseny, színház ... stb.), akkor nem adunk nekik írásbeli feladatot. 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások: A nevelő bármelyik tanórán írathat írásbeli feleletet 1-3 

óra anyagából, az egész osztállyal vagy csak egy részével, ilyen esetben nincs bejelentési kö-

telezettsége a tanulók felé. Az ilyen feleletek kérdéseit, feladatait a szaktanár diktálhatja, fel-

írhatja a táblára vagy a kézírásos/gépelt feladatlapot fénymásolva is odaadhatja a tanulónak. 

Ezeket a dolgozatokat a tanulók hazavihetik. 

Minden témakör végén témazáró dolgozatot írnak a gyerekek, melynek feladatai készülhetnek 

kézírással vagy számítógéppel, lehetnek központilag vagy helyben összeállított feladatsorok, 

ezt tantárgyanként a szaktanár határozza meg. Ezeket a dolgozatokat 1 tanévig kell megőriz-

nie a szaktanárnak (szeptember 1-től augusztus 31-ig), s ezen idő alatt a szülők az iskolában 

bármikor megnézhetik gyermekük témazáróit. A témazáró dolgozatokat a nevelőnek be kell 

jelentenie a gyerekek felé, egy tanulóval egy napon 3-nál több ilyen dolgozat nem íratható.  

A témazárók értékelésénél a százalékok átváltása érdemjegyre egységes:                                            

 100 % - 90 % = 5 

  89 % - 76 % = 4 

  75 % - 60 % = 3 

  59 % - 35 % = 2 

  34 % -   0 % = 1 

Az 1-4. évfolyamokon félévkor és év végén a tanító nénik által összeállított tantárgyi felméré-

seket írnak a gyerekek, erre érdemjegyet is kapnak. A tanév végén ugyancsak ezeken az évfo-

lyamokon - évfolyamonként és tanévenként egységes - mérőlapokat íratnak az osztálytanítók 

azzal a céllal, hogy figyelemmel tudják kísérni a tanulók fejlődését, illetve visszajelzéseket 

kapjanak munkájuk eredményességéről. A matematika és szövegértés területén megíratott 

diagnosztikus méréseket csak százalékosan értékelik, s azok eredményeit munkaközösségi 

foglalkozásokon beszélik meg. A diagnosztikus mérés feladatlapjait és értékelését munkakö-

zösség-vezető őrzi 4 évig. 

Javítási lehetőség: Ha a tanulók 70 %-ának elégtelen a témazárója, akkor 1 hét múlva újra 

kell íratni az adott témakörből. A javító dolgozat megírása a korábban elégtelent írt diákoknak 

http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#h%C3%A1zifeladat
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kötelező, a többieknek csak lehetőség. A témazáró jegye minden esetben bekerül a naplóba, a 

javító dolgozaté csak akkor, ha az jobb az első felmérés eredményénél.  

 

 
8. A 2017/2018. évi iskolai tanév rendje és munkaterve 

 

A Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 

A 2017/2018-as tanév tartalmi és szervezési feladatai 

(általános iskola, zeneiskola)  
1. A tanév rendje: 

KIVONAT a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendeletből  
 

2. A tanév, a tanítási év 

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év kere-

tei között kell megszervezni. 

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítá-

si napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A 

tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvan nap.  

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem 

akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekez-

désében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt eset-

ben gondoskodik az elmaradt tananyag 2018/2019. tanítási évben történő feldolgozásáról. 

(5) A tanítási év lezárását követően az iskola - ha az iskola fenntartója, működtetője azzal 

egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja - a tanulói részére pedagógiai program 

végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, 

kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti. 

3. § (1) Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó 

napját - a tanítási év első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg. 

4. § (1) A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig ér-

tesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi ered-

ményekről. A 3. §-ban meghatározott esetekben az első félév utolsó napját az igazgató állapít-

ja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.  

(2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak ne-

velőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, haté-

konyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás 

céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. 

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 

5. § A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje 

szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hét, a szakgimnázium-

http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#esem%C3%A9nynapt%C3%A1r
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP%2830%29B%283%29
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP%2830%29B%283%29
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ban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás 

nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diák-

önkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra 

használható fel. 

6. § (1) Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 

6. (hétfő). 

(2) A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó taní-

tási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

(3) A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szer-

da). 

(4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és 

befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, 

valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - az Nkt. 30. § (2) és (3) be-

kezdésében meghatározottak megtartásával - a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a 

szükséges feltételeket megteremti. 

(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)-(3) bekezdésben meghatározott idő-

pontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére 

szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai in-

dokolják. 

(6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az 

iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet meg-

szervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. 

(7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. 

§ (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

4. A vizsgák rendje 

 (2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szer-

vezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg. 
 

7. A témahetek megszervezése 

10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név-

használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 

7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az okta-

tásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg: 

a) pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között, 

b) digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között, 

c) fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között. 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP%2830%29B%282%29
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP%2830%29B%283%29
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP%2830%29B%283%29
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP%2830%29B%281%29
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP%2830%29B%281%29
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sidlawrefP%287%29B%284%29
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(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a té-

mahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüg-

gő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti. 

8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése 

11. § (1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében 

meghatározott méréseket, értékeléseket a 2017/2018. tanévben a Hivatal szervezi meg 2018. 

május 23. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mé-

résben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a 

testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az 

érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2017. november 24-ig küldik meg, a 

Hivatal által meghatározott módon. 

(3) A Hivatal 2019. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket 

készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az 

intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján 

nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős minisz-

ternek, aki azt 2019. április 26-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza. 

(4) A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató ál-

talános iskolában a Hivatal 2018. május 30-ára szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a 

hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 

szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szük-

séges adatokat az érintett általános iskolák a Hivatal részére 2017. november 24-ig, az elvég-

zett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2018. június 15-ig küldik meg, a Hivatal 

által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által 

közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfo-

lyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 

2018. június 15-ig. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével 

az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelv-

ként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mé-

rést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal ké-

szíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2018. május 16-án végzik el a Hivatal által az isko-

lákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján ki-

egészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez 

szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2017. novem-

ber 24-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2018. június 15-ig 

küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett iskola a 

Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyel-

venként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

teszi közzé 2018. június 15-ig. 

(6) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében 

az általános iskolák 2017. október 13-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, 

akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkés-

zségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indo-

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP%2880%29B%281%29
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sidlawrefP%2879%29B%286%29
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sidlawrefP%28135%29
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koltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlő-

désvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2017. október 27-ig a Hivatal által meg-

határozott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben 

meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2017. december 1-jéig 

kell elvégezniük. 

(7) A 2017/2018. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés 

keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. 

évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanulók esetében 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell meg-

szervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2018. június 1-

jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 

12. § (1) 2017. november 2. és 2018. február 28. között szakmai ellenőrzés keretében 

kell megvizsgálni a köznevelési információs rendszer (KIR) intézménytörzsi, személyi nyil-

vántartásában, valamint a 2017. októberi OSAP-jelentésben a köznevelési intézmények által 

nyújtott adatszolgáltatások, továbbá a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai 

támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató 

rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő megfelelését. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakmai ellenőrzés lebonyolítását és koordinálását a Hivatal 

látja el. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2018. június 29-ig küldi meg az oktatásért 

felelős miniszter részére. 

2. A tanév helyi rendje: 

A zeneiskolában: 
A szorgalmi idő első tanítási napja 2017. szeptember 4. (hétfő), az utolsó tanítási nap 

2018. június 14. (csütörtök). 

A szorgalmi idő első féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik 

a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredmények-

ből. 

  

A tanítási szünetek ütemezése: (6 nap használható fel)  

 nevelési értekezlet: október 20. (hétfő) 

 félévi értekezlet (január 29. hétfő) 

 pályaorientációs nap (október hónapban, a Szivárvány Gyermekházban tartott pálya-

választási program napján) 

 április 4. (szerda) – belső továbbképzés 

 június 1. (péntek) – belső továbbképzés  

 június 15. (péntek) – DÖK nap 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP%2880%29B%289%29
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2. A tanév programja hónapokra lebontva: 

(A versenyek dőlt betűvel vannak szedve.) 

 

Hónapok - programok A megvalósításért felelős sze-

mély(ek) 

szeptember: 
- A tankönyvek, füzetcsomagok kiosztása az első tanítá-

si napon 

- Szeptember 11. (hétfő) 16.30 órakor felsős, majd 

17.00 órától alsós osztályszülői értekezletek tartása 

- Szakkörök, délutáni foglalkozások indítása (szept. 4-

től) 

 

- Szeptember 15-ig az osztály- és foglalkozási naplók 

kitöltése 

- Pótfelvételi, a zeneiskola beindítása 

 

- Az úszásoktatás elindítása 

 

 

- TeSzedd! akció – szept. 15. (péntek) – osztályfőnöki 

órán 

- Papírgyűjtés (4. héten)  

- Szüreti rendezvény szeptember 23-án (szombaton) 

- Őszi erdei kirándulás a szeptember 29. (péntek) 

- Magyar Diáksport Nap - futóverseny (iskolai) - 2017 

m lefutása: szept. 29. (péntek)  

- Mérés-értékelés - átvett jó gyakorlat folytatása: Szó-

kincsmérés az 1. évfolyamon 

- A zene világnapja: okt. 1. (vasárnap) helyett szept. 28. 

(csütörtök) - közös éneklés a 3. szünetben 

- A Bűnmegelőzési projekt indítása 

 

 

osztályfőnökök  

osztályfőnökök 

 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhe-

lyettes 

érintett szaktanárok  

osztályfőnökök, érintett szaktanár-

ok 

Katos Sándor igazgató, Marócsik 

De- zső munkaközösség-vezető  

Katos Sándor igazgató, Bagó Ist-

vánné és Kaslerné Martin Rita 3.-

os osztálytanítók, testnevelő taná-

rok 

Katosné A. Ildikó (DÖK) 

Katosné A. Ildikó (DÖK) 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhe-

lyettes 

Katosné A. Ildikó (DÖK)  

Szpatár Istvánné szaktanár  

 

Jung Nándorné és Décsi Zoltánné 

osztálytanítók 

Pomázi Attila szaktanár 

 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhe-

lyettes 
 

október: 
- Az anyakönyvek kitöltése a zeneiskolás növendékek-

ről, az általános iskolai tanulókról (okt. l-ig) 

- A 8.-os tanulók osztálykirándulása Budapestre: okt. 4 

– 6. 

 

- Duatlon verseny okt. 2-án (hétfőn) - kistérségi, Szász-

vár  

- Megemlékezés az aradi vértanúkról (péntek), emlékfu-

tás okt. 2-6. (iskolai) 

 - Az első osztályos tanulók alapkészségeinek feltérké-

pezése (DIFER- mérés) okt. 13-ig 

- Tantárgyi tanmenetek bemutatása az igazgatónak ok-

tóber 15- 

ig 

- Osztályfőnöki tanmenetek bemutatása október 15-ig 

 

Marócsik Dezső munkaközösség-

vezető, érintett osztályfőnökök 

Katosné A. Ildikó és Lép Jánosné 

8.-os osztályfőnökök  

Szpatár Istvánné szaktanár  

Gyebnárné É. Annamária szakta-

nár,  

Szpatár Istvánné szaktanár 

Jung Nándorné és Décsi Zoltánné 

osztálytanítók 

Katos Sándor igazgató  

minden nevelő 

minden osztályfőnök 

munkaközösség-vezetők  

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes  



 15 

- Munkaközösségi foglalkozási tervek leadása október 

15-ig 

- A statisztika összeállítása október 15-ig 

- Megemlékezés 1956-ról: okt. 23. (hétfő) helyett 20. 

(péntek) 

- Halloween: október 27. (péntek) 
 

Maglódiné H. I. szaktanár 

Pölczmanné B. Katalin mkv. 

november: 
- Az őszi szünet: október 30-tól (hétfőtől) - nov. 3-ig 

(péntekig) 

- Kötélhajtó verseny (iskolai): nov. 16. (csütörtök) 

- A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése 

- Fogadóóra tartása 

 

- Szakmatúra verseny - területi, Komló 

- Német verseny - Leőwey Klára Gimnázium, Pécs 

- Online nyelvi verseny 4. osztályosoknak - Nem ismert, 

hogy lesz-e és hol 2. forduló 

- Kézilabda III. leány nov. 7-én - körzeti, Komló 

- András naptól újévig - átvett jó gyakorlat folytatása az 

alsó tagozaton 
 

 

----- 

Szpatár Istvánné szaktanár 

osztályfőnökök, szaktanárok  

Maglódiné H. I. igh., ált. iskolai 

nevelők, zenetanárok 

Katos Sándor igazgató 

Pölczmanné Békés Katalin mkv. 

Pölczmanné Békés Katalin mkv. 

 

Szpatár Istvánné szaktanár 

Kaslerné M. Rita mkv. 

december: 

- Mikulás-nap: dec. 6. (szerda) – Mikulás-napi versen-

gések 

 

- Alapműveleti Matematikaverseny (iskolai) 

 

- Karácsonyi készülődés 

 

- Karácsonyi ünnepély: dec. 21. (csütörtök) 

- A zeneiskolások karácsonyi koncertje: dec. 19. (kedd) 

 

-  Müller Ferenc kémia emlékverseny - területi, Bonyhád 

- A téli szünet kezdete: december 27. (szerda)  
 

 

Katosné A. Ildikó (DÖK) 

Szpatár Istvánné szaktanár 

Lép Jánosné és Ferencz Kitti szak-

tanárok 

Agócsiné Császár Éva osztálytaní-

tó és Vida Istvánné szaktanár 

2., 4., és 6. évfolyam osztályfőnö-

kei 

Maglódiné H. I. igh., Marócsik 

Dezső 

munkaközösség-vezető 

Katosné A. Ildikó szaktanár 

------ 

január: 

- A téli szünet vége: január 2. (kedd) 

- Tantárgyi félévi felmérések 

- Osztályozó értekezletek 

- Félévi zeneiskolai vizsgák 

- A félévi értesítők kiosztása az ált. iskolában: febr. 2-ig 

                                                a zeneiskolában: febr. 2-ig 

- Terem atlétikai verseny (iskolai): jan. 26. (csütörtök) 

- Kézilabda III. leány jan. 28-án - körzeti, Komló 

- Német vers- és prózamondó verseny - kistérségi, 

 

------ 

érintett szaktanárok  

igazgató, igazgatóhelyettes 

Marócsik Dezső mkv. 

osztályfőnökök  

zenetanárok 

Szpatár Istvánné szaktanár 

Szpatár Istvánné szaktanár 

Pölczmanné B. Katalin mkv.  
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Szászvár 

 

 

február: 
- Nevelőtestületi értekezlet: Az I. félév értékelése: febr. 

5. (hétfő) 

- SZMK választmányi értekezlet: febr. 6. (kedd) 

 

- Szülői értekezletek tartása febr. 7. (szerda) 

- Farsangi bál: 17. (szombat) 

- "Nyitott iskola" a szülőknek 

- Zrínyi Ilona Matematikaverseny - területi, Komló 

                          

- Magasugró verseny (iskolai): febr. 21. (szerda) 

- Német nyelvű vers- és prózamondóverseny - megyei, 

Pécs 

- A továbbtanulási jelentkezési lapok elküldése: febr. 

15-ig 

- Kézilabda III. leány febr. 22-én - körzeti, Komló 

- Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák ál-

dozatairól: febr. 25. (szombat) helyett 26. (hétfő) 
 

 

Katos Sándor igazgató 

 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhe-

lyettes 

osztályfőnökök 

Katosné A. Ildikó (DÖK)  

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhe-

lyettes  

Lép Jánosné és Ferencz Kitti szak-

tanárok 

Szpatár Istvánné szaktanár 

Pölczmanné B. Katalin mkv.  

Katosné A. Ildikó és Lép Jánosné 

osztályfőnökök 

Szpatár Istvánné szaktanár 

Maglódiné H. Ildikó szaktanár 

 

 

március: 
- Mezei futás márc. 2-án - körzeti, Komló 

- Pénzügyi és vállalkozói témahét márc. 5. és márc. 9. 

között 

- A zeneiskolások nőnapi koncertje: márc. 8. (csütörtök) 

 

- Egészségnevelési nap: márc. 10. (szombat, de munka-

nap) 

- Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny - területi, 

Pécs 

- Megemlékezés az 1848-as eseményekről: márc. 14. 

(szerdán a 6. órában) 

- Alapműveleti Matematikaverseny - megyei, Pécs 

 

- Német nyelvi verseny - szóbeli forduló Nagy László 

Gimnázium, Komló 

- Bemutató a leendő elsősöknek és szüleiknek  

- Tavasz témahét az alsó tagozaton: márc. 19-23. 

- A Werkstatt (műhelymunka) mint tanulási forma - 

átvett jó gyakorlat folytatása a 3-4. évfolyamon: feldol-

gozandó téma a tavasz 

- A Kiss György-napi programok megbeszélése (forga-

tókönyv) 

- Tavaszi szünet: márc. 29-től  
 

 

Szpatár Istvánné szaktanár 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhe-

lyettes 

Marócsik Dezső munkaközösség- 

vezető 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhe-

lyettes 

Ferencz Kitti szaktanár 

Gyebnárné É. Annamária és Vida 

Istvánné 7. osztályos osztályfőnö-

kök 

Lép Jánosné és Ferencz Kitti szak-

tanárok 

Pölczmanné B. Katalin mkv.  

 

Kaslerné M. Rita mkv. 

Kaslerné M. Rita mkv. 

Pölczmanné B. Katalin mkv.  

 

 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhe-

lyettes  

------ 

április: 

- Tavaszi szünet: ápr. 4-ig  

- Kézilabda III. leány ápr. 1-jén - megyei, Mecsekná-

dasd 

 

------ 

Szpatár Istvánné szaktanár 

Szpatár Istvánné szaktanár 
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- Atlétika leány és fiú ápr. 10-én - körzeti, Komló 

- Kézilabda IV. leány febr. 22-én - megyei, Mecsekná-

dasd 

- A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése 

- Fogadóóra tartása 

 

- A következő tanévben kötelezően, ill. szabadon vá-

lasztható foglalkozások meghirdetése és felmérése 

- Német népismereti vetélkedő - kistérségi, Nagymányok 

- Katasztrófavédelmi verseny - területi, Komló 

- A holokauszt áldozatainak emléknapja: ápr. 16. (hétfő) 

- Kiss György-nap és atlétikai verseny (iskolai): ápr. 

29. (vasárnap) helyett 27. (péntek) 

- NETFIT: a tanulók fizikai állapotának felmérése felső 

tagozaton (jan. 9. és ápr. 27. között kell elvégezni.) 

- Elsősegélynyújtó verseny - területi, Komló 

- Cigány mesemondó verseny - megyei, Pécs 

 

Szpatár Istvánné szaktanár 

osztályfőnökök, szaktanárok 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes, 

ált. iskolai nevelők, zenetanárok 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes 

 

Pölczmanné B. Katalin mkv.  

Katos Sándor szaktanár 

Maglódiné H. I. szaktanár 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes 

Szpatár Istvánné szaktanár 

Szpatár Istvánné, Ferencz Andrea 

és Katos Sándor szaktanárok  

Katosné A. Ildikó szaktanár 

Jakabné M. Gabriella szaktanár 

május: 

- Kisiskolák labdarúgása máj. 2-án - körzeti, Vásáros-

dombó 

- Anyák napi ünnepély: máj. 4. (péntek) 

- HATÁRTALANUL! Erdélyi tanulmányi kirándulás a 

7. évfolyamnak: máj. 8. (kedd) és 13. (vasárnap) között 

 

- Maratoni Mindentudó - területi, Vásárosdombó 

- Alsósok tanulmányi versenye - területi, Mágocs 

- Német nyelvű országismereti verseny - kistérségi, 

Egyházaskozár 

- Német nyelvű vers- és prózamondóverseny - országos, 

Budapest   

- Idegen nyelvi mérés az iskolák 6. és 8. évfolyamán 

az angolt vagy németet első idegen nyelvként tanulók 

körében: máj. 16. (szerda) 

- Tanulmányi és osztálykirándulások (előzetesen be kell 

jelenteni az iskolavezetésnek, a kirándulás tervezett 

időpontját fel kell tüntetni az osztályfőnöki tanmenetben 

is)  

- Gyermeknap: máj. 25. (péntek) – rendőrségi bemutató 

- Év végi tantárgyi felmérések az alsó tagozaton 

- Év végi vizsgák a zeneiskolában 

- Felvételi, ill. beiratkozás a zeneiskolába 

- Országos mérés az alapkészségek meglétét (olvasás-

szövegértés; matematikai eszköztudás) vizsgálva a 6. és 

a 8. évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően 

május 23-án (szerda) 

- A felső tagozat tanulmányi kirándulása – alapítványi 

támogatásból 

- Ozírisz földjén történelmi vetélkedő - országos döntő, 

Budapest 

 

Szpatár Istvánné szaktanár 

1., 3., és 5. évfolyam osztályfőnö-

kei Vida Istvánné és Gyebnárné É. 

Annamária 7. osztályos osztályfő-

nökök, Maglódiné H. I. igazgató-

helyettes  

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes 

Kaslerné M. Rita mkv. 

Pölczmanné B. Katalin mkv.  

 

Pölczmanné B. Katalin mkv.  

 

Katos Sándor igazgató és Maglódi-

né Horváth Ildikó intézményi ko-

ordinátor 

 

érintett osztályfőnökök 

 

 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes 

Kaslerné M. Rita mkv. 

Marócsik Dezső munkaközösség-

vezető 

Katos Sándor igazgató és Maglódi-

né Horváth Ildikó intézményi ko-

ordinátor 

 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes, 

érintett osztályfőnökök 

Gyebnárné É. Annamária szaktanár 
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- Katasztrófavédelmi verseny - megyei, Pécs 

- Elsősegélynyújtó verseny - megyei, Pécs 

- Asztalitenisz verseny (iskolai) 
 

Katos Sándor szaktanár 

Katosné A. Ildikó szaktanár 

Szpatár Istvánné szaktanár 

 

június: 
- A Nemzeti összetartozás napja: jún. 4. hétfő - iskolai 

megemlékezés és témanap 

- Osztálykirándulások és a felsősök tanulmányi kirándu-

lása (előzetesen be kell jelenteni az iskolavezetésnek, a 

kirándulás tervezett időpontját fel kell tüntetni az osz-

tályfőnöki tanmenetben is)  

- Zöldnap: jún. 15. (péntek)  

- Tanévzáró koncert: jún. 14. (csütörtök) 

- A nyelvi felmérés tesztjeinek kódolása és az eredmé-

nyek közzététele az iskola honlapján jún. 16-ig (szom-

batig) 

- Elsősegélynyújtó verseny - országos, helyszíne még 

nem ismert 

- Osztályozó értekezletek 

- Ballagás, tanévzáró ünnepély: jún. 16. (szombat) 

 

 

- Tanévzáró értekezlet 

 
- Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő 

Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása nyer-

tes pályázat esetén: jún. 17-28. 

 

Maglódiné H. I. szaktanár 

 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes,  

érintett osztályfőnökök 

 

 

Katosné A. Ildikó (DÖK)  

Marócsik Dezső mkv. 

Ferencz Andrea, Bede Csabáné és 

Pölczmanné B. Katalin szaktanárok 

Katosné A. Ildikó szaktanár 

 

Katos Sándor igazgató  

Vida Istvánné és Gyebnárné É. 

Annamária 7. osztályos osztályfő-

nökök, Maglódiné H. I. igazgató-

helyettes 

Katos Sándor igazgató 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes  

A feladatot vállaló nevelők. 

 
 

 

 

 

9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma 2017. október 1-jén 
 

Az osztály jelölése A tanulók létszáma 

1.a 13 fő 

1.b 15 fő 

2.a 23+1 fő 

3.a 15+1 fő 

3.b 18 fő 

4.a 21 fő 

5.a 17 fő 

5.b 18 fő 

6.a 17 fő 

6.b 14 fő  

7.a 15 fő 

7.b 16 fő 

8.a 18 fő  

8.b 19 fő 

összesen: 239+2 fő 

                                                            (+ jel után a magántanulók száma szerepel.) 

ZENEISKOLA 

http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#l%C3%A9tsz%C3%A1mok
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1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosz-
tásához 
 

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

3. Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet 
 

4. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválo-
kon, kiállításokon való részvétel 
 

5. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 
 

6. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai 
 

7. Helyi kulturális életben történő szerepvállalás 
 

8. A tanév helyi rendje  
 

9. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma 
 

http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#pedag%C3%B3gusaink
http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#pedag%C3%B3gusaink
http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#egy%C3%A9galkalmazott
http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#m%C3%A9r%C3%A9s
http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#lemozsol%C3%B3d%C3%A1s
http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#h%C3%A1zifeladat
http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#esem%C3%A9nynapt%C3%A1r
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ZENEISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 
 
1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 
 

Sor-

szám 
A pedagógus neve Végzettsége 

Beosztása,       

feladatköre 
Tanított tantárgy 

1. Marócsik Dezső 
egyetem: klari-

nétművész tanár 

munkaközösség-

vezető 

zenetanár 

furulya 

klarinét 

fuvola  

kamarazene 

2. Codreanu Mircea 

főiskola: harsona-

tanár, kamaramű-

vész 

zenetanár 

trombita 

tuba 

kürt 

furulya 

kamarazene 

zenekar 

3. Pomázi Attila 

főiskola: tanító 

ének szakkollégi-

ummal  

ének szakos tanár 

tanár szolfézs 

4. Győrffyné Pálos Ágota 

zeneművészeti 

szakközépiskola: 

zongora tanszak 

óraadó zenetanár zongora 

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

Megegyezik az általános iskolai intézményegységnél látható táblázattal. 

 

 

3. Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet 
A 2008/2009-es tanévben az előképzőn kívül 6 alapfokú és 3 továbbképzős évfolyamra jártak növendékeink.  

A 2009/2010-es tanévben az előképzőn kívül 6 alapfokú és 4 továbbképzős évfolyamra jártak növendékeink. 

A 2010/2011-es tanévben az előképzőn kívül 6 alapfokú és 1 továbbképzős évfolyamra jártak növendékeink.  

A 2011/2012-es tanévben az előképzőn kívül 6 alapfokú és 1 továbbképzős évfolyamra jártak növendékeink.  

A 2012/2013-as tanévben az előképzőn kívül 6 alapfokú évfolyamra járnak növendékeink.  

A 2013/2014-es tanévben az előképzőn kívül 6 alapfokú évfolyamra járnak növendékeink.  

A 2014/2015-ös tanévben az előképzőn kívül 6 alapfokú évfolyamra járnak növendékeink.  

A 2015/2016-os tanévben az előképzőn kívül 6 alapfokú évfolyamra járnak növendékeink.  

A 2016/2017-es tanévben az előképzőn kívül 7 alapfokú évfolyamra járnak növendékeink. 

A 2017/2018-as tanévben az előképzőn kívül 6 alapfokú évfolyamra járnak növendékeink. 

 

 

4. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállítá-
sokon való részvétel 
A 2002-2017-es időszakban növendékeink a következő nemzetközi és országos versenyeken, találkozókon 

vettek részt (A Szászvári Fúvószenekar eredményeit is itt soroljuk fel, mert az együttes tagjai vagy zeneiskolai 

növendékek vagy volt zeneiskolások, így sikereik az intézményünkben folyó tanítási-tanulási folyamat eredmé-

nyességét mutatják.): 

 2004. március 29., Pancsevo - Szerbia: A Fúvós Kamaraegyüttesek III. Nemzetközi Versenyén intéz-

ményünk együttese I. helyezést ért el kategóriájában.         

 2005. november 26., Szászvár - A Majorettek és Zenekarok Országos Szövetségének minősítésén „A” 

kategóriában komolyzenei és show műfajban is ezüst minősítést ért el a fúvószenekar. 

http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#pedag%C3%B3gusaink
http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#egy%C3%A9galkalmazott
http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#m%C3%A9r%C3%A9s
http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#lemozsol%C3%B3d%C3%A1s
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 2007. április 13., Szászvár – A Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-Európai 

Szövetsége WASBE Tagszervezetének nemzetközi minősítésén „A” kategóriában arany fokozatot ka-

pott a fúvószenekar. 

 

 

5. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 
2002-2017-es időszakban növendékeink a következő megyei, területi zenei bemutatókon, versenyeken 

vettek részt és értek el szép eredményeket: 

 2002. január 23., Dombóvár - A Dél-dunántúli Zeneiskolások Farsangi Kamarazenei Találkozóján 2 nö-

vendékünk is oklevelet kapott a kiemelt dicséretről. 

 2002. március 22., Szigetvár - A zeneiskolások négykezes versenyén iskolánk növendékei oklevelet 

kaptak a kiemelt dicséretről. 

 2003. február 21., Pécsvárad - A Baranya megyei zeneiskolások klarinét szakos növendékeinek találko-

zóján egy növendékünk dicséretes oklevelet kapott. 

 2003. április 29., Nagymányok - A kistérségi klarinétos találkozón egy növendékünk oklevélben része-

sült kiemelkedő teljesítményéért. 

 2004. február 27., Dombóvár - A IV. Regionális Farsangi Kamarazenei Találkozón intézményünk 

együttese különdíjban részesült. 

 2005. február 25., Pécs – A továbbképzősök találkozóján egy zongora szakos növendékünk bronz minő-

sítést ért el. 

 2005. február 25., Dombóvár - Az V. Regionális Farsangi Kamarazenei Találkozón intézményünk 

együttese különdíjban részesült sikeres szerepléséért. 

 2005. március 18., Szigetvár - A VIII. Zongoranégykezes Találkozón egy növendékünk bronz minősí-

tést kapott. 

 2009. február 20., Pécsvárad -  A klarinéttalálkozón növendékeink kiemelt arany és ezüst minősítést ér-

tek el. 

 2010 tavasza -  A Baranya Megyei Zeneiskolák Fuvola Szakos Növendékeinek Találkozóján az ÁMK 

kamaracsoportja bronz fokozatot ért el. A csoport tagjai: Bárkányi Albertina, Halász Ágnes, Sőre Fanni, 

Szentes Anett és Vidács Krisztina, felkészítőjük Marócsik Dezső zenetanár volt.   

 2011 tavasza - A Baranya Megyei Rézfúvós Növendékek Találkozóján bronz fokozatot ért el Teleki 

László tuba szakos, Jakab András tenorkürtös és Müller Zoltán trombita szakos növendék.  

            Felkészítőjük Codreanu Mircea zenetanár volt.  

 2013 áprilisa - Sőre Fanni és Vajda Virág (7.b) ezüst fokozatot ért el a Baranya Megyei Zeneiskolák Fuvo-

la Szakos Növendékeinek Találkozóján Bólyban. Felkészítő tanáruk: Marócsik Dezső zenetanár 

 2014 márciusa - A Baranya Megyei Rézfúvós Növendékek Találkozóján Horváth Bence arany, Győri 

Máté ezüst, Győri Bence bronz fokozatot ért el. Felkészítő tanáruk: Codreanu Mircea 

 Horváth Bence (8.b) zeneiskolai növendék arany fokozatot ért el a Tolna Megyei Trombitás-napon 

Szekszárdon. A tanulót Codreanu Mircea zenetanár készítette föl. 

 Horváth Bence (8.b) zeneiskolai növendék ezüst fokozatot ért el a Baranya Megyei Rézfúvós Növen-

dékek Találkozóján Vásárosdombón. A tanulót Codreanu Mircea zenetanár készítette föl. 

 

 

6. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai 
A zeneiskolában hagyományosan 3 nagy koncertet tartunk egy tanévben: karácsonyi, nőnapi és tanévzáró, ezek 

közül az első kettő egyben községi rendezvény is. A zenekar minden évben koncertet ad novemberben a Kata-

lin-bálon, ezt ők is rendezik, a bevételből tudják fedezni a nyári zenekari tábor költségeit. A zenekar a tavaszi 

időszakban – általában áprilisban – is tart hangversenyt, ez is nyilvános. 

Intézményünk alapítványa minden évben hangversenybérletet vásárol a zeneiskolásoknak, így az érdeklődő 

növendékek (egy-egy alkalommal 16 fő) ingyen vehetnek részt 3 koncerten a Komlói Színház- és Hangverseny-

teremben. 
 

7. Helyi kulturális életben történő szerepvállalás 
Mind a zeneiskolások, mind a fúvószenekar aktív résztvevői a községi, kistérségi és megyei rendezvényeknek. 

Nemcsak önálló koncerteket adnak, de egy-egy számmal, illetve térzenével is közreműködnek a műsorokban 

például a szüreti mulatságon, a juniálison, a borversenyen, a falunapon és a civil szervezetek rendezvényein.  
 

http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#h%C3%A1zifeladat
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8. A tanév helyi rendje  
Az általános iskolai intézményegységnél olvasható piros betűkkel kiemelve. 
 

 
9. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma 

Intézményünkben művészeti oktatás csak zeneművészeti ágon folyik, a 2017. október 1-jei állapot szerint 48 

tanuló vesz részt zeneoktatásban, közülük 2 növendék 2 hangszeren is tanul. 

Szolfézst 5 csoportban tanulnak a növendékek, az együttzenélést 5 kamaracsoportban gyakorolják a gyerekek. 

 

http://www.hunyadi-dhaza.sulinet.hu/kozlista.html#esem%C3%A9nynapt%C3%A1r

