
 

 

 

 

 

 

 

Közzétételi lista 2018-2019. tanév 

 

1. Felvételi tájékoztató 

Felvétel az általános iskola 1. osztályába, és átvétel a felsőbb évfolyamokra:  

A 2011. évi CXC. törvény 45.§ (2). bekezdése szerint a gyermek abban az évben, 

melynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő 

évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság 

javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban és ezt követően 

válik tankötelessé.  

Az intézmény beiskolázási körzethatárait a Kormányhivatal határozza meg.  

A szülő március 01- és április 30-a között a meghirdetett időpontban köteles 

gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a 

választott iskola első évfolyamára beíratni.  

A beíratás időpontja előtt 30 nappal, a beiratkozással kapcsolatos felhívást kell 

közzétenni az intézménynek a honlapján és plakát formában is.  

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. A fenntartó hivatott elutasítás esetén 

a felül bírálati kérelmet elbírálni.  

1.Az intézmény a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót 

fel kell, hogy vegyen.  

2.Az első osztályba történő jelentkezés feltétele, hogy a gyermek az adott naptári év 

augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betöltse.  

3.Az első évfolyamra történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 

személyazonosítására alkalmas.  

- a gyermek nevére kiállított személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt,  

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,  

- a szülő személyi adatait és lakcímét igazoló hatósági igazolványt,  

- szükség esetén szakértői bizottsági véleményt.  

A második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél be kell mutatni:  

- a tanuló anyakönyvi kivonatát,  

- a szülő személyi igazolványát,  

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,  

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.  

2. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak - az iskola helyi 

tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – különbözeti vizsgát 

kell tennie idegen nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a 
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bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely 

tantárgyból a különbözeti vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a 

vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán 

teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni.  

3. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a 

tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom 

érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe 

vételével az iskola igazgatója dönt.  

4. A szociálisan rászoruló gyerekeket a Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat és a 

szülő kérése alapján a kollégiumi elhelyezés miatt Nyíregyházáról és 

vonzáskörzetéből is beiskolázza.  

Szintfelmérő vizsgát kell tenni a kéttannyelvű osztályba jelentkezőnek a célnyelvhez 

kapcsolódó tantárgyak szókincs, kommunikációs és ismeret anyagából is. 

 

Kollégium tagsági viszony létrejötte:  

A kollégiumi elhelyezést minden évben az intézmény igazgatójához vagy 

tagintézmény-vezetőjéhez benyújtott, a szülő által írt írásbeli kérvény alapján meg kell 

újítani. A felvételről az igazgató vagy tagintézmény-vezető dönt, a kollégiumi 

nevelőtestület és a DÖK véleményének ismeretében. Tanév közbeni felvételt, másik 

kollégiumból való átvételt a fentiekben tárgyalt feltételekkel megegyező módon lehet 

igényelni. 

 

2. A fenntartó által engedélyezett osztályok és csoportok 

A 2018/2019-es tanévben 11 osztályunk és 149 E-kréta csoportunk van. 

 

3. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme, mértéke és 

kedvezményei 

Tanulóinknak lehetőségük van a menzai szolgáltatások igénybevételére. Igénylésüket 

minden tanév végén, illetve pótlólag a tanév elején a szülő ellátva adhatják le. 

A menzai térítési díjakat legkésőbb minden hónap 15-éig kötelesek befizetni. A 

befizetett menzai térítési díjat az étkezés lemondása esetén a menza működési 

szabályzata szerint visszatéríti az iskola. 

A menza 100%-os térítési díja: 

- napi háromszori étkezés esetén, tanulók számára napi 490 – Ft. 

- kollégiumi elhelyezés esetén az ötszöri étkezés tanulók számára napi: 883 –Ft. 

A fenntartó az étkezési térítési díjhoz támogatást nem biztosít.  

 

Az intézmény tandíjat nem szed, egyéb díjfizetési kötelezettséget nem ír elő 

szabályzataiban. 

  



 

4. A fenntartó nevelési- oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos 

nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, 

idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb 

ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: 

 

A fenntartó az intézmény értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett. Az 

Állami Számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem 

tett. 

 

5. Nyitva tartás, ügyelet rendje 

Szőlőskerti Tagintézmény munkarendje  

7,00 – 7,45: Szükség esetén (szülői igény felmérése) összevontan tanulók fogadása, 

megőrzése (kijelölt tanteremben) ügyeletes pedagógussal  

7,30 – 12,35: Tanári és tanulói (4-8.osztályos tanulók) ügyelet udvaron, folyosókon.  

7,30 – 7,45: Tanulók iskolába érkezése  

7,55-ig a szülőknek az iskolát el kell hagyni  

8,00 A tanítás kezdete  

Tanítás rendje  

1 óra: 8,00 - 8,45  

2. óra: 9,00 - 9,45  

3. óra: 10,00 - 10,45  

4. óra: 10,55 – 11,40  

5. óra: 11,50 – 12,35 Ebéd alsós osztályokban  

6. óra: 12,40 – 13,25 Ebéd felsős osztályokban  

7. óra: 13,45 – 14,30  

8. óra: 14,35 – 15,20  

9. óra: 15,25 – 16,10  

16,10 – 17,00 Ügyelet  

Tízórai szünet:  

Alsós osztályoknak első tanítási óra utáni szünetben az ebédlőben, tanári ügyelet 

mellett.  

Felsős osztályoknak második tanítási óra utáni szünetben az ebédlőben, tanári ügyelet 

mellett.  

Iskolarádió adásai havonta egyszer 8,00 – 8,25-ig. Ebédeltetés rendje: 11,50 – 14,00-

ig  

Csoport beosztás szerint – felnőtt felügyelettel. 

  



6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai intézményünkben 

 

Az intézményben a feltöltés napjáig pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem történt. 

 

7. A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program 

elérhetősége 

Szervezeti és Működési Szabályzat:  

http://szoloskertiiskola.hu/wp-content/uploads/2017/11/szmsz.pdf 

 

Házirend:  

http://szoloskertiiskola.hu/wp-content/uploads/2017/11/hazirend.pdf 

 

Pedagógiai Program:  

http://szoloskertiiskola.hu/wp-content/uploads/2017/11/pedprog.pdf 

 

8. Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége 

Általános iskola: http://szoloskertiiskola.hu/iskola/dolgozoink/ 

Kollégium: http://diakotthon.ucoz.hu/index/dolgozoink/0-7 

 A nevelő-oktató munkát segítők száma és végzettsége 

 

Nevelő-oktató munkát segítő beosztása Nevelő-oktató munkát segítő végzettsége 

iskolatitkár 
főiskola,  

andragógia (személyügyi szervező) 

rendszergazda 
felsőfokú szakképzés, gazdasági 

informatikus 

pedagógiai asszisztens főiskola, történelem-művelődésszervező 

gyermekfelügyelő középfokú, pedagógiai asszisztens 

gyermekfelügyelő 
középfokú,  

pedagógiai- és családsegítő munkatárs 

kollégiumi ápoló középfokú, ápoló 
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9. Az Országos Kompetenciamérés és más, országos mérések 

évenkénti eredményei 

 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A 2017-ES OKM MÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 

Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény 

 

6. évfolyamon MATEMATIKA TÁRGYBÓL/ SZÖVEGÉRTÉS-2017 

Képességeloszlás 1. szint 
alatt 

1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

A mi iskolánkban 
%-ban 

MATEMATIKÁBÓL 

-------- 5.6% 
(1fő) 

5.6% 
(1fő) 

11.1% 
(2fő) 

44% 
(10fő) 

--------- 27.8% 
(5fő) 

5.6% 
(1fő) 

A mi iskolánkban 
%-ban 

SZÖVEGÉRTÉSBŐL 

-------- -------- 11.1% 
(2fő) 

16.7% 
(3fő) 

27.8% 
(5fő) 

27.8% 
(5fő) 

11.1% 
(2fő) 

5.6% 
(1fő) 

 

8. évfolyamon MATEMATIKA TÁRGYBÓL/ SZÖVEGÉRTÉS-2017 

Képességeloszlás 1. szint 
alatt 

1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

A mi iskolánkban 
%-ban 

MATEMATIKÁBÓL 

-------- 11.1% 
(1fő) 

22.2% 
(2fő) 

66.7% 
(6fő) 

------- ------- -------- ------- 

A mi iskolánkban 
%-ban 

SZÖVEGÉRTÉSBŐL 

-------- -------- 11.1% 
(1fő) 

11.1% 
(1fő) 

44.4% 
(5fő) 

33.3% 
(1fő) 

1fő aki 
átlóg 

ebbe a 
szintbe 

-------- 

 

6. ÉVFOLYAM (MATEMATIKA) 8. ÉVFOLYAM (MATEMATIKA) 

A jelentésben szereplő tanulók létszáma 18 fő. 
Országos átlag: 1497 pont. 
Mi iskolánk átlaga: 1689 pont. Eltérés: +198 
pont. 
A városi általános iskolák eredménye: 1476 pont. 
Eltérés: +23 pont. 

 

A jelentésben szereplő tanulók létszáma 9 fő. 
Országos átlag: 1612 pont. 
Mi iskolánk átlaga: 1457 pont. Eltérés: -155 
pont. 
A városi általános iskolák eredménye: 1583 pont. 
Eltérés -126 pont. 

 

 

6. ÉVFOLYAM (SZÖVEGÉRTÉS) 8. ÉVFOLYAM (SZÖVEGÉRTÉS) 

A jelentésben szereplő tanulók létszáma 18 fő. 
Országos átlag: 1503 pont. 
Mi iskolánk átlaga: 1591 pont.  
A városi általános iskolák eredménye: 1486 pont. 
 

A jelentésben szereplő tanulók létszáma 9 fő. 
Országos átlag: 1571 pont. 
Mi iskolánk átlaga: 1552 pont. Eltérés: -19 pont. 
A városi általános iskolák eredménye: 1544 pont. 
Eltérés -27 pont. 
 

 



A 2018-AS CÉLNYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 

Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény 

 

Százalékos eredményeink 2018-ban 
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A 2018-AS IDEGENNYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 

Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény 

 

Százalékos eredményeink 2018-ban 
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10. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési és továbbtanulási mutatói 

 

TANÉV ISKOLA 

ÖSSZLÉTSZÁMA 

ÉVFOLYAM 

ISMÉTLŐK 

SZÁMA 

LEMORZSOLÓDÁSSAL 

VESZÉLYEZTETETT 

TANULÓK SZÁMA 

2012/2013. 200 fő 8 fő 12 fő (6%) 

2013/2014. 193 fő 17 fő 13 fő (6,7%) 

2014/2015. 209 fő 10 fő 16 fő (7,6%) 

2015/2016. 208 fő 4 fő 8 fő (3,8%) 

2016/2017. 206 fő 5 fő 10 fő (4,8%) 

2017/2018 216 fő 9 fő 13 fő (6,0%) 

 

 

Továbbtanulási mutatók (8. évfolyam) 

Iskolatípus 2013/2014. 

tanév 

2014/2015. 

tanév 

2015/2016. 

tanév 

2016/2017. 

tanév 

2017/2018. 

tanév 

Gimnázium 5 fő 

(18,5%) 

6 fő 

(25,0%) 

4 fő 

(19,0%) 

0 fő 9 fő (29%) 

Szakközépiskola 

/szakgimnázium 

6 fő 

(22,2%) 

3 fő 

(12,5%) 

5 fő 

(23,8%) 

0 fő 13 fő (42%) 

Szakiskola 

/szakközépiskola 

16 fő 

(59,3%) 

15 fő 

(62,5%) 

12 fő 

(57,1%) 

10 fő 

(100%) 

9fő (29%) 

 

11. A tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetősége 

Tanórán kívüli foglalkozások  

1. A tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola Pedagógiai Programjában rögzített 

óraterv szabályozza.  

20/2012 (VIII.31) EMMI Rendelet A nevelési és a nevelés-tanítási idő felosztásának 

általános szabályai között szerepel:  

„(3) H az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a 

követelmények teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel 

teljesíthető, akkor az iskolába történő beiratkozás – a (4) bekezdésben meghatározott 

kivétellel – a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti.”  

Ezt az elvet követve, minden beiratkozott tanuló az óratervben szereplő, kötelező és 

nem kötelező foglalkozáson részt vesz. Ennek az elfogadását a beiratkozáskor a szülő 

(gondviselő) aláírásával igazolja.  

Felzárkóztató foglalkozásokra a szaktanárok a tanulmányi eredmények alapján 

kijelölhetik a tanulókat. Ez a kijelölt tanuló számára kötelező, felmentést szintén csak 

a szülő írásbeli kérésére kaphatnak. 

  



12. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 

feladatok meghatározásának elemei és korlátai  

Szabályok:  

- A házi feladat legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott anyaghoz kapcsolódó 

gyakorlás, valamint a tananyaghoz kapcsolód ismeretek megszilárdítása.  

- A tantárgyi követelményeknek figyelembe vételével a nevelők egyénileg határozzák 

meg év közben az írásbeli és szóbeli feladatokat. Az írásbeli és szóbeli feladatok 

mennyiségéről az életkori sajátosságoknak megfelelően kell dönteni.  

- Alsó tagozaton az egész napos oktatás tanulmányi munkára adható idejében kell 

elvégezni, otthonra az egyéni képességek figyelembe vételével gyakorló feladatok 

adhatók.  

Felsőbb évfolyamokon úgy kell meghatározni ezek mennyiségét, hogy az ezek 

elvégzésére szánható idő beleférjen az otthoni tanulásra szánt időbe, napközi, 

tanulószoba időkeretébe (átlagosan max. 3 óra).  

- Ennek alkalmazhatósága az órarend függvénye is, ezért az órarend készítésénél 

figyelembe kell venni a tanulók terhelésének korlátait, a szóbeli és írásbeli tanulást 

igénylő tantárgyak napi megfelelő arányát.  

- Egy-egy osztállyal legfeljebb 2 témazáró, dolgozat íratható egy tanítási napon. 

 

13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatt szervezett vizsgák tervezett ideje 

A tanulóknak félévi és tanév végi osztályzata megállapításához osztályozóvizsgát kell 

tennie, ha: (20/2012.(VII.31.) EMMI r. 51.§ (7) Nkt 57.§ (3))  

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (magántanuló)  

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

- egy tanévben 250 órától többet mulasztott (és emiatt a teljesítménye nem volt 

értékelhető),  

- ha a mulasztás az első félév végére meghaladta a 250 órát, az 1. félévi osztályzatait is 

osztályozóvizsgán kell megszereznie (ha a teljesítménye nem volt értékelhető).  

- ha az adott tantárgyból a mulasztása az órák 30%-át meghaladta (félévkor és év 

végén egyaránt) és emiatt a teljesítménye nem volt értékelhető.  

- A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét csak akkor tagadhatja meg, ha az 

igazolatlan mulasztások száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást, és az iskola 

eleget tett értesítési kötelezettségének.  

Tanulmányok alatti vizsgát (osztályozó, különbözeti, pótló, javító) független 

vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési, oktatási intézményben lehet tenni, 

amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok 

alatti vizsga nem ismételhető (20/2012. (VIII.31.) EMMI).  

1. évfolyamon és 2. évfolyam első félévében csak szöveges minősítést alkalmazunk. A 

második félévtől kezdve érdemjeggyel és osztályzattal minősítünk.  

Kiválóan teljesített: az összteljesítmény 90 % fölött van.  

Jól teljesített: az összteljesítmény 75 % és 90 % között van.  

Megfelelően teljesített: az összteljesítmény 50 % és 74 % között van.  

Felzárkóztatásra szorul: az összteljesítmény 50 % alatt van. 

  



14. Iskolai osztályok száma és tanulólétszáma 

 

Osztály megnevezése Osztály létszáma 

1. a 18 fő 

2. a 19 fő 

3. a 26 fő 

4.a 16 fő 

4. b 16 fő 

5.a 15 fő 

5. b 22 fő 

6. a 21 fő 

7.a 17 fő 

7. b 16 fő 

8. a 20 fő 

 

 

15. Kollégiumi csoportok száma és tanulólétszáma 

 

Csoport neve Csoport létszáma 

1. kollégiumi csoport 18 fő 

2. kollégiumi csoport 20 fő 

3. kollégiumi csoport 19 fő 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. 10. 01. 

 

 

Tamás Csaba 

tagintézmény-vezető 

 


