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Általános adatok 
 
Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján 
intézményünk az alábbi linken megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik. 
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/01/export035883_2021117.pdf   
Az alábbi adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.§ alapján kerülnek közzétételre 

1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 
A felvételi eljárás helyi szabályai 

Az alapfokú képzésbe felvehető tanuló 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az 
azt követő évben tankötelessé válik. 

(4) A tankötelezettség kezdetéről 
Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérelmére az 
Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 

 A 20/2012 (VIII.31 EMMI) rendelet egyértelművé teszi a tankötelezettség megkezdésének 
feltételeit  21. § 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének 
állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet. 

(1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 
megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai 
nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. 

(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban 

a) amennyiben a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek gyermek elérte az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget, ezt igazolja, 

Iskolánk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. A felvételi kérelmek 
elbírálása során előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a 
jelentkezőt, akinek a lakóhelye, tartózkodási helye az iskola székhelyén van, illetve akinek különleges 
helyzete azt indokolja. Különleges helyzetűnek tekintjük a jelentkezőt akkor, ha testvére is iskolánkba jár, 
ha szülője az iskola alkalmazottja, ha a szülő a lakóterületen dolgozik. 

Az átvételi eljárás helyi szabályai 

Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére. Az átvételről való döntés az iskola 
vezetőjének jogköre. A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége 
megegyezik az iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban való esetleges 
elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára pótolhatóvá teszi a lemaradást.  

http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/01/export035883_2021117.pdf
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2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni:  

– a tanuló anyakönyvi kivonatát,  
– a szülő személyi igazolványát,  
– az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,  
– az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.  
− A 2-8. évfolyamba jelentkező tanulóknak- az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények 

alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből és azokból a tárgyakból, 
amelyeket előző iskolájában - a bizonyítvány bejegyzése alapján nem tanult. Amennyiben a tanuló 
valamely tantárgy(ak)ból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, az igazgató 
dönt a felzárkóztatás módjáról.  

− 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.  

− Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. 

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, 
csoportok száma 
A beiratkozásra meghatározott idő:  

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján a szülő április 1-je és 
április 30-a között – a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles 
beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A 2021/2022-es tanévre 
történő beiratkozás időpontja 2022. április 21-22.  

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:  

Általános iskola: 29 osztály 
Alapfokú művészeti iskola: 22 csoport 

Felvehető maximális tanulói létszám:  

Általános iskola: 832 fő 
Alapfokú művészeti iskola: 450 fő 

3. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: 
díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre 
megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények 
A díjak meghatározásakor a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet III. fejezetében rögzítettek szerint és a 
fenntartó utasításai szerint járunk el.  
A művészetoktatás térítési díjait az alábbi táblázatok tartalmazzák: 
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Táncművészeti ág - csoportos képzés 
2021-2022-es tanév 

  
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE 

18. életévét be nem töltött tanulók 

Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított 
díj/év Fizetendő/félév Fizetendő 

kerekítve 
4,5-5,0 között 15 10 339 Ft 5 169 Ft 5 200 Ft 
4,0-4,4 között 16 11 028 Ft 5 514 Ft 5 500 Ft 
3,5-3,9 között 17 11 717 Ft 5 859 Ft 5 900 Ft 
3,0-3,4 között 18 12 407 Ft 6 203 Ft 6 200 Ft 
2,0-2,9 között 19 13 096 Ft 6 548 Ft 6 500 Ft 
elégtelen 20 13 785 Ft 6 893 Ft 6 900 Ft 
18-22 év közötti tanulók 
4,5-5,0 között 15 10 339 Ft 5 169 Ft 5 200 Ft 
4,0-4,4 között 17 11 717 Ft 5 859 Ft 5 900 Ft 
3,5-3,9 között 19 13 096 Ft 6 548 Ft 6 500 Ft 
3,0-3,4 között 20 13 785 Ft 6 893 Ft 6 900 Ft 
2,0-2,9 között 30 20 678 Ft 10 339 Ft 10 300 Ft 
elégtelen 40 27 570 Ft 13 785 Ft 13 800 Ft 

TANDÍJAK MÉRTÉKE (18. életévét be nem töltött tanuló, heti hat tanórát 
meghaladó számú tanórai foglalkozás esetén.  

4,5-5,0 között 15 10 339 Ft 5 169 Ft 5 200 Ft 
4,0-4,4 között 20 13 785 Ft 6 893 Ft 6 900 Ft 
3,5-3,9 között 25 17 231 Ft 8 616 Ft 8 600 Ft 
3,0-3,4 között 30 20 678 Ft 10 339 Ft 10 300 Ft 
2,0-2,9 között 35 24 124 Ft 12 062 Ft 12 100 Ft 
elégtelen 40 27 570 Ft 13 785 Ft 13 800 Ft 

TANDÍJAK MÉRTÉKE (18. életévét be nem töltött tanuló tanulmányi 
követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második, vagy további 

megismétlése esetén a díjalap 40 %-a.  
évfolyam ismétlés  40 27570 13 785 Ft 13 800 Ft 

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem 
teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő 

megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, 
feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali 

oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik 
életévét betöltötte) 

4,5-5,0 között 20 13 785 Ft 6 893 Ft 6 900 Ft 
4,0-4,4 között 25 17 231 Ft 8 616 Ft 8 600 Ft 
3,5-3,9 között 30 20 678 Ft 10 339 Ft 10 300 Ft 
3,0-3,4 között 35 24 124 Ft 12 062 Ft 12 100 Ft 
2,0-2,9 között 40 27 570 Ft 13 785 Ft 13 800 Ft 
elégtelen 50 34 463 Ft 17 231 Ft 17 200 Ft 
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A művészetoktatás térítési díjáról és tandíjáról szóló tájékoztató: http://szandasuli.hu/tajekoztatas-a-
muveszetoktatas-teritesi-dijarol-es-a-tandijarol-2021/ 

Iskolai étkezés:  
Az iskolában tízórai, ebéd, uzsonna választására van lehetőség, ebéd nélkül tízórait és uzsonnát nem lehet 

választani. Iskolánkban a tanulók – a szorgalmi időszakban - mindennapos étkezésben részesülhetnek.  

Étkezésről ki-és beiratkozni, étkezési módot változtatni csak a hónap első napjától lehet. Amikor valaki ki- 

ill. beiratkozik, igényét szülőjének írásban jeleznie kell iskolánkban az Intézményszolgálat által megbízott 

személynek, és új étkezési nyilatkozatot kell kitöltenie. Az étkezési térítési díjak befizetése átutalással, 

csekken és csoportos beszedéssel történhet. Az étkezési díjak beszedését Szolnok megyei Jogú Város 

Intézményszolgálata végzi. Az idei tanévre vonatkozó, étkezési díjakkal kapcsolatos tájékoztató:   

http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/10/Tajekoztato-Honlapra-SZANDA.pdf  

Az étkezésért fizetendő térítési díjak: http://szandasuli.hu/etlap/ 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 
nyilvános megállapításai és ideje, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 
megállapításai 

A fenntartónak intézményünk munkájával összefüggően nincs olyan megállapítása, amelyet nyilvánosságra 
kell hozni.  

5. Nyitvatartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett 
jelentősebb rendezvények, események időpontjai 

Az intézmény nyitva tartása: 
– szorgalmi időben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 20.30 

óráig. Az intézmény tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva, az intézmény vezetője 
által meghatározott időpontokban. Az iskolát szombaton és vasárnap - rendezvények hiányában - 
zárva kell tartani. Ettől eltérni eseti kérelmek alapján az intézmény üzemeltetőjének engedélyével 
lehet. 

– szorgalmi időn kívül (a nyári szünetben) előre meghatározott ügyeleti napokon 8.00 -16.00 óra 
között; 

– a szorgalmi időn kívüli időszakban igény szerint - az intézményvezető előzetes engedélyének 
beszerzésével - az arra kijelölt területen és előre meghatározott időpontokon belül van lehetőség 
az iskolában tartózkodásra; 

– az épületben a nyitvatartási időn kívül az intézményvezető előzetes engedélyével lehet tartózkodni, 
amennyiben az épület őrzése biztosított. 

 

Iskolai tanév helyi rendje 2021-2022-es tanév 
 
Szorgalmi időszak: 
Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. (szerda) 
Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. (szerda) 
Tanítási napok száma: 181 nap 
Első félév vége: 2022. január 21. (péntek) 
Félévi értesítő kiadásának határideje: 2022. január 28. (péntek) 

http://szandasuli.hu/tajekoztatas-a-muveszetoktatas-teritesi-dijarol-es-a-tandijarol-2021/
http://szandasuli.hu/tajekoztatas-a-muveszetoktatas-teritesi-dijarol-es-a-tandijarol-2021/
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/10/Tajekoztato-Honlapra-SZANDA.pdf
http://szandasuli.hu/etlap/
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Szünetek: 
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. 
november 2. (kedd) 
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. 
január 3. (hétfő) 
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. 
április 20. (szerda) 
 
Országos mérések: 
A méréshez szükséges adatküldés az Oktatási Hivatalnak: 2021. november 20.  
Az országos (kompetencia, idegen nyelvi) mérés időpontja: 
6. évfolyam: 2022. május 18-31. között 
8. évfolyam: 2022. május 4-17. között 
 
Országos, intézményi és fenntartói szintű elemzések elkészülnek: 2023. február 28. 
Az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatok elküldése: 2022. június 11.  
 
DIFER mérés: 
Első évfolyamosok felmérése: 2021. október 15-ig 
Érintett tanulók jelentése a Hivatalnak: 2021. november 05. 
DIFER-mérés elvégzése az érintett tanulókkal: 2021. december 10-ig 
 
Pályaválasztást megalapozó kompetenciák mérése nyolcadikosoknak: 
2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között  
(a Hivatal által elkészített és informatikai rendszerének közvetítésével, az iskolák számára elérhetővé tett 
digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával) 
 
Tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése: 
Mérési eredmények feltöltése a NETFIT rendszerbe: 2022. június 15. 
 
Középfokú beiskolázás:  
Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2022. január 22. 
Pótló felvételi vizsga időpontja: 2022. január 27. 
Jelentkezési lapok beadási határideje: 2022. február 01. 
Jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala: 2022. február 07. 
Sorrendmódosítás: 2022. március 21-22 
Felvételről/elutasításról szóló értesítés megküldése a tanulóknak: 2022. április 29. 
Beiratkozás a középiskolákban: 2022. június 22-24. 
 
Általános iskolai beiratkozás: 
2022. április 21–22. 
 
Nemzeti Ünnepek: 
Aradi vértanúk napja: október 6. 
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai: február 25. 
A holokauszt áldozatai: április 16. 
A Nemzeti Összetartozás Napja: június 4. 
1848-1849-es szabadságharc: március 15. 
1956-os forradalom: október 23. 
 
Rendezvények: 
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Őszi papírgyűjtés: 2021. október 05. 
Tavaszi papírgyűjtés: 2022. tavasz 
Tehetség-iskolahét: 2022. április  
Farsang: 

alsó tagozat: 2022. február 11. 
felső tagozat: 2022. február 18. 

Év végi néptáncbemutató: 2022. június 1-2. 
Ballagás: 2022. június 18. 
Tanévzáró ünnepély: 2022. június 24. 
 
Tanítás nélküli munkanapok:  
DÖK nap: 2022. június 15. 
Pályaorientációs nap: 2022. tavasz 
Félévi értekezlet: 2022. január 31. 
Szakmai nap: 2021. október 22.  
Szakmai nap: 2022. április 13. 
Osztálykirándulások: 2022. június 7., 8., 9., 14. 
 
Témahetek: 
Digitális Témahét 2022. április 4-8 között 
Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29 között 
 
Szakmai ellenőrzés az Oktatási Hivatal által: 
2022. január 3. és 2022. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által 
kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók 
osztályozóvizsga-kötelezettségének teljesítését és dokumentálását. 

 

Fogadó órák rendje: a kijelölt hónapok első hétfője 

Alsó tagozat: 

Október Behívásos 
December Behívásos 
Március Behívásos 
Május             Behívásos 

Fogadó órák rendje: a kijelölt hónapok első keddje 

Felső tagozat: 

November Behívásos 
December Behívásos 
Március Behívásos 
Május             Behívásos 

Szülői értekezletek: 

– Alsó és felső tagozat: szeptember 1. hete 
– Alsó és felső tagozat: február 2. hete 
– Alsó és felső tagozat: május vége – június eleje az évzáró családi délutánon 
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6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogszabályok megtartásával 

Az intézmény 2018. március 7-ei tanfelügyeleti ellenőrzésének értékelőlapja:  
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2013/09/Tanfel%C3%BCgyeleti-
ellen%C5%91rz%C3%A9s_%C3%89rt%C3%A9kel%C3%A9s_2018.03.07..pdf 
Szakmai ellenőrzés az Oktatási Hivatal által: 2022. január 3. és 2022. március 31. között szakmai ellenőrzés 
keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az egyéni 
munkarenddel rendelkező tanulók osztályozóvizsga-kötelezettségének teljesítését és dokumentálását. 

Pedagógiai szakmai ellenőrzések megállapításai:  
Pedagógus 1. 

Kiemelkedő területek 

A pedagógus nevelő-oktató munkája, személyes példamutatása, szakmai tevékenysége. Pedagógiai 
módszerek, tanulásszervezési technikák, eszközök ismerete, a tanítás-tanulás folyamatában történő 
alkalmazása. Az ismeretek gyakorlati megközelítése, alkalmazható tudás kialakulásának támogatása, 
a korábbi ismeretekre alapozás. A tanulók megismeréséhez, személyiségfejlesztéséhez kapcsolódó 
technikák folyamatos megjelenése. 

– A pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, a tanulók előzetes tudására és a tanulócsoport 
jellemzőire való építése. A gyermekek motiválása, az egyéni képességeken alapuló differenciálás 
módja. 

– A gyermekek érdeklődését fenntartó játékok, sokféle érzékszerv bevonását igénylő mozgásos 
tevékenységek beiktatása. A szakvéleményekben javasolt egyéni megsegítés tervezése, megvalósítása. 
A kialakult osztálytermi szokások, szabályok segítik a tanulási folyamatot. 

– Figyelembe veszi az eltérő sajátosságokat pl.. a tanulási módok, megválasztásánál, tapasztalatszerzési 
lehetőségek és eszközök egyénre szabott kínálatával. 

– A közösség belső struktúrájának feltárására, kialakítására törekszik. Az együttműködést kívánó 
tevékenységet adekvát munkaformák tervezésével segíti. A Lőrincz - féle komplex tantermi játékok 
alkalmazása. A kialakított szabályrendszer, a kiszámítható, következetes értékelés alkalmazása. 

– A közösség belső struktúrájának feltárására, kialakítására törekszik. Az együttműködést kívánó 
tevékenységet adekvát munkaformák tervezésével segíti. A Lőrincz-féle komplex tantermi játékok 
alkalmazása. A kialakított szabályrendszer, a kiszámítható, következetes értékelés alkalmazása. 

– Követhető, egyértelmű értékelés alkalmazása. A tanulás támogatása érdekében történő folyamatos, 
pozitív, ösztönző visszacsatolások, visszajelzések adása. Tanulócsoportjában kialakítja az ön- és 
társértékelés igényét és kultúráját. 

– Nyugodt tanulási feltétel biztosítása. A kitűzött célok megvalósulását támogató feladat- és 
utasításadás, visszacsatolás. A tanulók kommunikációs készségének fejlesztése, véleménycseréjének 
támogatása a választott munkaformákkal. Az iskolai 'Tanulóiért Alapítvány" kuratóriumi tagja. 

– Személyes kompetenciái mellett a szakmai elkötelezettsége, szakmai fejlődésének igénye. 
Intézményen kívüli szakmai kapcsolatrendszere. 

Pedagógus 2. 

Kiemelkedő területek 

- Hitvallása, nevelésfilozófiája, nevelő-oktató munkája, személyes példamutatása, szakmai 
tevékenysége. Pedagógiai módszerek, tanulásszervezési technikák, eszközök ismerete, a tanítás-
tanulás folyamatában történő alkalmazása. Az ismeretek gyakorlati megközelítése, alkalmazható 
tudás kialakulásának támogatása, a cselekvésre, tevékenységre épülő ismeretszerzés. A tanulók 
megismeréséhez, személyiségfejlesztéséhez kapcsolódó technikák folyamatos megjelenése. A 
megismert mérési, értékelési eredményeken alapuló továbbhaladás, melyek az egyéni képességek 
fejlődését, a kompetenciák fejlesztését támogatják. 

http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2013/09/Tanfel%C3%BCgyeleti-ellen%C5%91rz%C3%A9s_%C3%89rt%C3%A9kel%C3%A9s_2018.03.07..pdf
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2013/09/Tanfel%C3%BCgyeleti-ellen%C5%91rz%C3%A9s_%C3%89rt%C3%A9kel%C3%A9s_2018.03.07..pdf
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- Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, megvalósítása. Az ismeretanyag elsajátíttatása és 
a képességfejlesztés egységben kezelése. A célok megvalósulását támogató változatos módszerek, 
technikák, eszközök alkalmazása. A gyermekek motiválása, az egyéni képességeken alapuló 
differenciálás módja. A tapasztalatok reflektív módon történő elemzése, értékelése, a következő 
tervezési fázisába való beépítése. 

- A tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát figyelembe vevő óravezetés. A gyermekek fáradtságát 
csökkentő játékok, sokféle érzékszerv bevonását igénylő mozgásos tevékenységek beiktatása. A 
szakvéleményekben javasolt egyéni megsegítés tervezése, megvalósítása. Önálló tanulás 
stratégiájának kialakítása. Pozitív, elfogadó tanulási légkör megteremtése. 

- Gyógypedagógiai tevékenysége, munkája. Szakvéleményre épülő egyéni fejlesztési tervek 
összeállítása, megvalósítása. Egyéni érdeklődés, képességek figyelembevétele a feladatok 
megjelölése során. A tanulók hátránykompenzációinak csökkentése. Az egyéni bánásmód 
megvalósításának elemzése, értékelése, fejlesztése. 

- Közösségfejlesztő tevékenységek szervezése, lebonyolítása. Kooperatív tevékenységet igénylő 
munkaformák tervezése, megvalósítása. Drámapedagógiai eljárások, játékok alkalmazása. A 
tanulók egyéni szocializációjának, kommunikációs, együttműködési készségének fejlesztése. 
Pozitív, támogató visszajelzések adása. A kialakított szabályrendszer, a kiszámítható, következetes 
értékelés alkalmazása. 

- Követhető, egyértelmű értékelés alkalmazása. A tanulás támogatása érdekében történő folyamatos, 
pozitív, ösztönző visszacsatolások, visszajelzések adása. A tanulók reális önértékelésének 
kialakítása, fejlesztése. 

- Nyugodt tanulási tér, feltétel biztosítása. A kitűzött célok megvalósulását támogató feladat- és 
utasításadás, visszacsatolás. A tanulók kommunikációs készségének fejlesztése, 
véleménycseréjének támogatása. Iskolai programok, szakmai feladatok szervezése, megvalósítása. 
Munkaközösség-vezetői tevékenysége. 

- Személyes példamutatása, szakmai elkötelezettsége, szakmai fejlődés iránti igénye. Intézményi 
innovációk kidolgozása, megvalósítása. Új módszerek kidolgozása, alkalmazása. Intézményen 
kívüli szakmai kapcsolatrendszere. 

Pedagógus 3. 

Kiemelkedő területek 

- Az alkalmazott pedagógiai módszerek a kompetenciafejlesztést támogatják. A pedagógus ismeri 
és alkalmazza a szaktárgya tanításához alkalmazható hatékony tanulásszervezési módokat, 
fontosabb módszereket, tanítási és tanulási stratégiákat. Tanórán: a szövegfeldolgozást segítő 
tevékenységet szervez. Módszertani kultúrája színes, változatos, széleskörű, amelyek közül 
kiemelkedik a játék sokrétű kiaknázása. (óraterv, pedagógiai elvárásrendszer, interjú) Az életkori 
sajátosságok figyelembe vételével a tanórák céljához és a tanulócsoporthoz igazodva választja 
meg az alkalmazott módszereket. Módszertani gazdagság hatja át a tervező tevékenységét. Az 
intézményben preferált módszerek közül a kooperatív módszer, projektmódszer megjelenik 
pedagógiai munkája során mind a tanórákon, mind a tanórán kívüli tevékenységeiben. (tanórán 
kooperatív munkaformát alkalmaz, tanmenete a projektek megjelölését tartalmazza). 

- Munkáját tervezetten végzi. Tervezési dokumentumaiban a NAT elvárásrendszere, a helyi 
tanterv és a pedagógiai program elemei megtalálhatóak. A dokumentumelemzés során 
tapasztalható a pedagógus rendszerszemlélete és célorientáltsága. Az inkluzív nevelést adaptív 
tanulásszervezéssel és tanulásirányítással valósítja meg, amely mind a tanórán, mind az 
osztályfőnöki terv elemzése kapcsán tapasztalható. Tervezési dokumentumaiban (óratervek) az 
intézmény pedagógiai programja által preferált Lőrincz-féle komplex tantermi játékok tananyaga 
beépítésre került. 

- A pedagógussal készített interjúból és a dokumentumelemzésből (tanulói füzetek) 
megismerhetőek azon tanulási stratégiák, amelyek az önálló tanulást segítik: pontos olvasás, 
lendületes írás, lényegkiemelés, szövegértelmezés, vázlatírás. Ezek a látott tanórán is megjelentek. 
A meglátogatott tanóra pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkörben zajlott. A tanítási-



11  

tanulási folyamat során a pedagógus képes az egyéni haladás és a csoportos tanulás irányítására, 
segítséget nyújt az egyéni igények szerinti ismeretelsajátításban. Frontális, egyéni, páros, 
kooperatív csoportos munkaformákat alkalmaz. A tanóra folyamán ügyelt a tanulók 
kíváncsiságának felkeltésére, a motivált állapot fenntartására. 

- Tanári munkáját előítéletektől mentesen végzi, fontosnak tartja, hogy az inklúzió szemléletét a 
gyakorlatban is megvalósítsa. Informálódik a gyermekkel foglalkozó segítő szakemberektől 
(gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus stb.) Szükség szerint szociometriát készít 
(osztályfőnöki terv). Használja a DIFER mérést, eleget téve az intézményi munkaterv és a 
pedagógiai program elvárásának. Eredményeit elemzi, fölhasználja az egyéni bánásmód 
megvalósítása során. 

- Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli. Fontos számára, hogy osztályát közösséggé 
formálja, ennek érdekében osztályprogramokat is szervez, amely osztályfőnöki munkatervében 
tervezetten jelenik meg. A gyermekekkel elsajátíttatta a közösségi együttélés szabályait, a 
szokásrendet kialakította, és azt életkoruknak és fejlettségüknek figyelembevételével be is tartatja 
velük. Az óra légkörét a pedagógus elfogadást sugalló, pozitív személyisége, óravezetése 
határozta meg. A csoportok munkálkodását a kooperatív módszerek alkalmazása segítette. 

- Törekszik a folyamatos visszacsatolásra. A tanulók részt vesznek a tanóra értékelésében. 
Önértékelési formákat tervez és alkalmaz. (óraterv, tanóra, interjú, óralátogatási jegyzőkönyv) 
Következetes és kiszámítható értékelést alkalmaz, a vezetővel készített interjú során 
megtudhattuk, hogy dolgozatok előlapján a szülők számára is láthatóvá teszi a pedagógiai 
programban foglalt értékelési határokat. Tanórákon a szaktárgy tantervi követelményeit szem 
előtt tartva alakította ki az értékelési szokásokat, melyek a tanulók fejlődését segítik. A 
tanóra folyamán végigkísérhető értékelő eljárása. Rövid dicséretekkel, megjegyzésekkel, 
jutalompontokkal értékeli a gyerekeket. A tanulók tévesztéseit, a hibákat a tanulási folyamat 
részeként kezeli. Visszajelzései, értékelése alakítja a tanulók énképét. A tanulók reális 
önértékelését és önbecsülését támogató ellenőrzési módszereket (önellenőrzés) alkalmaz. 

- Írásos dokumentációjának nyelvezete világos, érthető, szakmailag igényes. (óraterv, 
osztályfőnöki terv, egyéni fejlesztési terv, tanmenet) Szaknyelvi kommunikációját a tanulók 
életkori sajátosságaihoz és gondolkodási szintjéhez igazítja. A pedagógus kommunikációs stílusa, 
hangneme elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugároz. Az intézményvezető-helyettessel 
készített interjú alátámasztja, hogy a szülőkkel állandó kapcsolatban áll, nyitott a jelzéseikre. 
Rendszeresen tájékoztatja a szülőket gyermekük fejlődéséről. Az iskola partnereivel 
együttműködése folyamatos. 

- Munkájában kezdeményező szerepekre vállalkozik. Az intézményi innovációkban, pályázatokban 
feladatokat vállal. Igénye van az önképzésre, továbbképzéseken vesz részt, a portfólió szakmai 
életútjából kiolvashatóan. Módszertani kultúrájának fejlesztésére folyamatosan törekszik. 
Munkájában megjelenik a tervező, elemző, értékelő és visszacsatoló szemlélet. 

Fejleszthető területek 

- A modern infokommunikációs eszközök által nyújtott lehetőségek szélesebb körben való, 
rutinszerű alkalmazása a tanítás- tanulás folyamatában, amely a pedagógus önértékelésében, 
valamint a látott tanórákon is alátámasztást nyert.  

Pedagógus 4. 

Kiemelkedő területek 

- Módszertani kultúrája színes, változatos, széleskörű. Óráit motivációra építi. 
- Tervezését módszertani gazdagság jellemzi. Az IKT lehetőségeit sokoldalúan használja. 
- Sokrétű eszközhasználattal támogatja a tanítási-tanulási folyamatokat. 
- Munkájában a nevelést és és az oktatást egységben szemléli és kezeli. Minden gyereket 

sikerélményhez juttat. 
- Az iskolai és iskolán kívüli sokoldalú közösségi tevékenységek szervezése, a programokba 

minden tanuló és a szülők bevonása. 
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- Értékelési módszerei folyamatosak és sokszínűek. 
- Tanóráira a hatékony és nyugodt kommunikáció jellemző. 
- Elkötelezett a szakmai fejlődése irányában. Innovatív tevékenységekben is részt vesz. 

Folyamatosan képezi magát, a tanultakat felhasználja, tovább adja. 

Fejleszthető területek 

- A tanórai pontosabb időkeretek meghatározása 

7. Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program 

Szervezeti és Működési Szabályzat: 
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2020/09/SZMSZ_2020.09.01.pdf 
Pedagógiai Program:  
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/07/Pedagogiai-Program_2021.06.25..pdf  
Házirend:  
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/09/Hazirend-2021.09.01..pdf  
 

http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2020/09/SZMSZ_2020.09.01.pdf
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/07/Pedagogiai-Program_2021.06.25..pdf
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/09/Hazirend-2021.09.01..pdf
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8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

Sorszám Tanított 
tantárgyak Végzettség Szakvizsga 

 
1. 

 
Angol 

Tanító- Iskolai idegen nyelv (angol) oktatására 
szakosított, Eötvös József Tanítóképző 
Főiskola, Baja 

 

 
 

2. 

Fizika Technika-fizika szakos általános iskolai tanár – 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged 

 

Technika Technika-fizika szakos általános iskolai tanár – 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged 

Informatika Oktatásinformatikus- Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskola, Eger 

 
4. 

 
Tanító 

Tanító- Jászberényi Tanítóképző Főiskola, 
Jászberény 

 

Szakkollégium: népművelés 

5. Néptánc oktató 

Táncpedagógus-Magyar Táncművészeti 
Főiskola, általános iskolai tanító-Eötvös 
József Tanítóképző főiskola 

 

 
6. 

 
Kémia 

Uzsgorodi (Ungvár) Nemzeti 
Tudományegyetem Állami Felsőoktatási 
Intézmény okleveles vegyész, okleveles 
kémiatanár 

 

6. Magyar nyelv és 
irodalom 

Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem - 
magyar-orosz szakos általános iskolai tanár 

 

 
7. 

 Pedagógia szakos nevelőtanár - Eszterházy 
Károly Tanárképző Főiskola, Eger 

 

Matematika Okleveles matematika tanár - Eszterházy 
Károly Egyetem, Eger 

 

 
8. 

 
Gyógypedagógus 

Magyar nyelv és irodalom - gyógypedagógus, 
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 
tanár - Kaposvári Egyetem 

Szakvizsgázott 
pedagógus , fejlesztő, 
differenciáló pedagógiai 
területen 

 
 
 

9. 

 
 
 
Könyvtáros 

Földrajz-orosz szakos általános iskolai tanár - 
Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 
Nyíregyháza 

 
 
Szakvizsgázott 
pedagógus, közoktatási 
vezető 

Német szakos általános iskolai tanár - Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza 
Könyvtárpedagógia – Szegedi Egyetem 
JGYPK, Szeged 
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Sorszám Tanított 
tantárgyak Végzettség Szakvizsga 

10. Tanító Tanító - Neumann János Egyetem 
Pedagógusképző Kar 

 

 
11. 

 
Tanító 

Tanító - Zsámbéki Tanítóképző Főiskola  
Közoktatási vezető Magyar Testnevelési Egyetem - mentálhigiénés 

szakember 
 
 

12. 

 
Földrajz 
Testnevelés 

Földrajz-testnevelés szakos általános iskolai 
tanár – Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger 

Pedagógiai értékelési 
szakértő 

Pedagógiai értékelési szakértő – Szegedi 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 
Szeged 

 

 
 

13. 

Biológia Biológus - Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar, Budapest 

 

 
Földrajz 

Okleveles biológiatanár és okleveles 
földrajztanár - Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Pedagógiai Kar, Budapest 

14. Könyvtáros 
Könyvtár és pedagógia szakos tanár- Ho 
Si Mihn Tanárképző Főiskola 

Könyvtáros, 
pedagógia szakos 
tanár 

 
15. 

Tanító Tanító- általános iskolai angol nyelvoktató, 
Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola, 
Debrecen 

Tankerület-igazgatási 
vezető, közoktatási 
vezető Angol 

 
 
 

16. 

 
 
 
Tanító 

Általános iskolai tanító ének-zene 
szakkollégiumi képzéssel - Kölcsey Ferenc 
Református Tanítóképző Főiskola 

 
 
Szakvizsgázott 
pedagógus 
intézményvezető és 
középvezető területen 

Általános iskolai tanító magyar nyelv és 
irodalom műveltségi területen - Kecskeméti 
Tanítóképző Főiskola 
Drámapedagógus - Kölcsey Ferenc 
Református Tanítóképző Főiskola 

 
 

17. 

Szociálpedagógus Óvónő-gyermekfelügyelő, Brunszvik Teréz 
Óvóképző Főiskola, Szarvas 

 

 
Erkölcstan 

Szociálpedagógus, családpedagógus – Nyugat- 
Magyarországi Egyetem Benedek Elek 
Pedagógiai Főiskolai Kar, Sopron 

 
18. 

Történelem Történelem szakos középiskolai tanár, József 
Attila Tudományegyetem Bölcsésztudományi 
Kar, Szeged 

 

Napközis nevelő 

 
 

19. 

Rajz Tanító (szakkollégium: rajz és pedagógia) – 
Jászberényi Tanítóképző Főiskola, Jászberény 

 

Rajz, hon és 
népismeret 

Rajz szakos általános iskolai tanár – Ho Si 
Minh Tanárképző Főiskola, Eger 

Vizuális kultúra  
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Sorszám Tanított 
tantárgyak Végzettség Szakvizsga 

20. Tanító Tanító – Jászberényi Tanítóképző Főiskola, 
Jászberény 

 

21. Néptánc oktató Tánctanár-Magyar Táncművészeti Egyetem  

 
 

22. 

Technika Testnevelés szakos tanár – Eszterházy Károly 
Főiskola, Eger 

 

 
Testnevelés 

Tanító (technika műveltségi terület) – Kölcsey 
Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 
Debrecen 

23. 

Biológia Biológia-testnevelés szakos általános iskolai 
tanár, Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger 

 

Testnevelés 

Gyógytestnevelés Gyógytestnevelő tanár, Testnevelési Főiskola, 
Budapest 

24. Tanító Tanító - Eötvös József Főiskola Pedagógiai 
Fakultás 

 

25. Tanító Gál Ferenc Egyetem Szarvas, Tanító  

26. Testnevelés Testnevelés szakos tanár- Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskola 

 

 
27. 

 
Tanító 

Tanító (speciálkollégium: magyar nyelv és 
irodalom) – Eötvös József Főiskola, Baja 

 

Pedagógiai mérés és értékelés okleveles tanára - 
Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros 

28. Angol Anglisztika- Szegedi Tudományegyetem  

 
 

29. 

 
 
Német 

Okleveles minőségfejlesztés-tanár -Kodolányi 
János Főiskola 

 
 
 
Közoktatási vezető 

Tanító (szakkollégium: pedagógia) – 
Jászberényi Tanítóképző Főiskola, Jászberény 
Német szakos tanító – Szent István Egyetem, 
Jászberényi Főiskolai Kar, Jászberény 

30. Testnevelés Testnevelő-edző - Eszterházy Károly Egyetem 
 

31. Néptánc oktató Tánctanár-Magyar Táncművészeti Egyetem 
 

 
 

32. 

 
Tanító 

Tanító (szakkollégium: technika) – Jászberényi 
Tanítóképző Főiskola, Jászberény Gyakorlatvezető 

33. Tanító Tanító - Tessedik Sámuel Főiskola, Pedagógiai 
Kar 

 

 
34.. 

Magyar Magyar-könyvtár szakos tanár, Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza 

Mentálhigiéné 

Mentálhigiéné Mentálhigiénikus – Debreceni Egyetem 
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Sorszám Tanított 
tantárgyak Végzettség Szakvizsga 

 

35. 
Testnevelés Testnevelés-biológiai szakos általános iskolai 

tanár – Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger 
 

Közoktatási vezető 
Biológia Okleveles játék- és szabadidő-szervező tanár 

 
36. 

 
Tanító 

Általános iskolai tanító angol műveltségi 
területen - Szent István Egyetem Jászberényi 
Főiskolai Kar 

 

 
37. 

Ének  
Történelem-ének-zene szakos általános iskolai 
tanár, Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger 

 

Történelem  

38. Tanító Háztartásökonómia-életvitel szakos tanár - 
Bessenyei György Tanárképző Főiskola 

 

 
39. 

 
Gyógypedagógus 

Gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakirány) – Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 

 

40. Testnevelés Testnevelő tanár – Eszterházy Károly Főiskola 
Természettudományi Főiskolai Kar, Eger 

 

41. Tanító Eötvös Lóránd Tudományegyetem tanító 
alapképzés 

 

42. Földrajz 
Okleveles középiskolai földrajz és történelem 

szakos tanár- Debreceni Egyetem 

 

Történelem  

 
43. 

 
Német Német nyelvtanár - Kodolányi János Főiskola, 

Székesfehérvár 

 

44. Tanító Tanító - Szent István Egyetem, Jászberény  

 
45. 

 
Tanító 

Tanító (informatika műveltségi terület) - 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző 
Főiskola, Debrecen 

 

 
 

46. 

 
 

Okleveles minőségfejlesztés-tanár - Kodolányi 
János Főiskola 

 
Közoktatási vezető 

Magyar 

Magyar – történelem szakos tanár, Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged Történelem 

 
 

47. 

 
 
Informatika 

Tanító (műveltségi terület: informatika) – 
ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, 
Budapest 

 

Okleveles informatika tanár - Szegedi 
Tudományegyetem Természettudományi és 
Informatikai Kar 

 
48. 

 
Testnevelés 

Testnevelő tanár - Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Felnőttképzési és 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet 
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Sorszám Tanított 
tantárgyak Végzettség Szakvizsga 

49. 

 
 
 

Magyar 

Magyar szakos általános iskolai tanár, 
könyvtáros - Bessenyei György Tanárképző 
Főiskola 
Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 
középiskolai tanár - Miskolci 
Tudományegyetem 
Sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal 
való foglalkozások pedagógusa - Szent István 
Egyetem 

Mentálhigiéné 

Mentálhigiéné Mentálhigiénikus - Szegedi Egyetem Juhász 
Gyula Pedagógusképző Kar 

 

50. Tanító Tanító - Jászberényi Tanítóképző Főiskola, 
Jászberény 

 

 
 

51. 

 
 
Tanító 

Általános iskolai tanító angol műveltségi 
területen - Eötvös József Főiskola Pedagógiai 
Fakultáns 

 

Nemzetiségi (német) tanító - Eötvös József 
Főiskola Pedagógiai Fakultás 

 

 
52. Tanító Tanító (szakkollégium: könyvtár) – Jászberényi 

Tanítóképző Főiskola, Jászberény 

 
Mérési – értékelési 
terület 

 
 

53.  
Tanító 

Tanító – Szent István Egyetem Alkalmazott 
Bölcsészeti Kar 

 Speciálkollégium: matematika 

Pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára - 
Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros 

 
 

54. 

 
 
Tanító 

Tanító (német idegen nyelvi műveltségi 
területen) – Szent István Egyetem Jászberényi 
Főiskolai Kar, Jászberény 

 
Gyógytestnevelés 
szakvizsga 

Szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés 
területen – Szent István Egyetem 

55. Angol Angol szakos nyelvtanár – Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Intézet, Miskolc 

 

 
56. 

 
Angol 

Angol nyelv és irodalom szakos tanár - 
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 

 

Testnevelés szakos tanár – Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskola 

 

57. Tanító Tanító – Kőrösi Csoma Sándor Főiskola, 
Békéscsaba Közoktatási vezető 

58. Néptánc oktató   

 
59. 

 
Tanító 

Tanító – (speciálkollégium: technika – 
pedagógia) – Jászberényi Tanítóképző Főiskola, 
Jászberény 

 

 
60. 

Tanító Tanító – Debreceni Tanítóképző Főiskola, 
Debrecen 

 

Fejlesztő 
foglalkozások 

Fejlesztőpedagógus – ELTE Tanító – és 
Óvóképző Főiskolai Kar Fejlesztőpedagógus 
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61. 

Tanító Tanító (szakkollégium: pedagógia és orosz) – 
Debreceni Tanítóképző Főiskola, Debrecen 

 

Fejlesztő 
foglalkozások 

Fejlesztőpedagógus – ELTE Tanító – és 
Óvóképző Főiskolai Kar, Budapest Fejlesztőpedagógus 

Gyógypedagógus – ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 

 

62. Tanító Tanító – Kecskeméti Főiskola Tanítóképző 
Főiskolai Kar 
 

 

63. Tanító Tanító magyar nyelv és irodalom 
műveltségterület - Szent István Egyetem 

 

 
 
 

64. 

Angol Magyar – orosz szakos általános iskolai 
tanár, 
Szeged 

 

Magyar Német szakos nyelvtanár – Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola, Szeged 

Német Okleveles angol tanár – Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskola 

 Okleveles tehetségfejlesztő tanár – 
Eszterházy 
Károly Tanárképző Főiskola 

 

 
 
 

65. 

 
 
 

Tanító 

Általános iskolai tanító könyvtár 
szakkollégiumi 
képzéssel - Zsámbéki Tanítóképző Főiskola 

Szakvizsgázott pedagógus 
tánc- és drámapedagógia 
területen Szakvizsgázott 
pedagógus, közoktatási 
vezető 

Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus - 
Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 

Tánc- és drámapedagógus - Eszterházy 
Károly 
Főiskola 

66.  Néptánc 
oktató 

Néptáncpedagógus-Magyar Táncművészeti 
Főiskola 

 

67. Tanító  Tanító  - Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Tanító- és Óvóképző Kar 

 

68. Tanító Tanító - Jászberényi Tanítóképző Főiskola  

 
69. 

Matematika Matematika-fizika szakos általános iskolai 
tanár, 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged 

Pedagógiai értékelési 
szakértő 

Fizika  

 
70. 

 
Tanító 

Tanító - Jászberényi Tanítóképző 
Főiskola, Jászberény  
vizuális nevelés műveltségi terület - 
Eszterházy Károly 
Egyetem 

 



19  

Sorszám Tanított 
tantárgyak Végzettség Szakvizsga 

71. Tanító Tanító (szakkollégium: népművelés) – 
Apáczai 
Csere János Tanítóképző Főiskola, Győr 

 

 
 

72. 

 
Angol 

Történelem-orosz szakos általános iskolai 
tanár, 
Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 
Nyíregyháza 

 

 
Történelem 

Angol szakos általános iskolai tanár, ELTE 
Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest 

73. Tanító Általános iskolai tanító óvodapedagógus 
szakkollégiumi képzéssel 

 

 
74. 

 
Tanító 

Tanító vizuális nevelés műveltségi 
területen- Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 

 

 
75. 

 
Tanító Általános iskolai tanító 

óvodapedagógus szakkollégiumi 
képzéssel 

 

 
76. 

 
Tanító 

Tanító vizuális nevelés műveltségi 
területen- Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 

 

 
77. 

Matematika Matematika-ének szakos általános iskolai 
tanár, Bessenyei György Tanárképző 
Főiskola, Nyíregyháza 

 

Ének 

 
71. 

 
Tanító 

 
Tanító - Jászberényi Tanítóképző Főiskola 

 

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

 Munkakör Végzettség 
1. iskolatitkár közgazdász, andragógus 
2. pedagógiai asszisztens környezetgazdálkodási agrármérnök 
3. pedagógiai asszisztens művelődésszervező 
4. pedagógiai asszisztens érettségi 
5. pedagógiai asszisztens érettségi, pedagógiai- és családsegítő munkatárs 
6. iskolatitkár művelődésszervező 
7. pedagógiai asszisztens tanár francia nyelv- és irodalom szakon 
8. rendszergazda számítástechnika szakos tanár, informatikai hálózatépítő és -üzemeltető 
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10. Technikai dolgozók száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 Munkakör Végzettség 
1. intézményi takarító szakmunkás 
2. intézményi takarító élelmiszer- és vegyiáru eladó 
3. intézményi takarító általános iskola, betanított takarító 
4. intézményi takarító, portás érettségi 
5. intézményi takarító szakmunkás 
6. intézményi takarító általános iskola 
7. intézményi takarító általános iskola 
8. portás általános iskola 
9. intézményi takarító általános iskola 
10. gondnok szakmunkás 
11. karbantartó szakmunkás 

11. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035883 
2020-ban a COVID19 járvány miatt az Országos kompetenciamérés elmaradt. 

Országos kompetenciamérés 2019 eredmények 
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/01/OKM2019_kulonos-kozzeteteli.pdf 

Országos idegen nyelvi mérés 2019 eredmények 
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2019/06/Idegen-nyelvi-
m%C3%A9r%C3%A9s_honlapra_2019.06.11..pdf 

12. A tanulók le és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos mutatók 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának alakulása a 2020-2021-es tanévben 
Tanulmányi átlageredménye nem éri el a közepes (3) szintet: 

- 5. évfolyam: 2 fő 
- 6. évfolyam: 3 fő 
- 7. évfolyam: 6 fő 
- 8. évfolyam: 5 fő 

A tanuló tanulmányi átlaga egy félév alatt 1,1 mértékben romlott: 
- 5. évfolyam: 0 fő 
- 6. évfolyam: 0 fő 
- 7. évfolyam: 0 fő 
- 8. évfolyam: 0 fő 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035883
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/01/OKM2019_kulonos-kozzeteteli.pdf
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2019/06/Idegen-nyelvi-m%C3%A9r%C3%A9s_honlapra_2019.06.11..pdf
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2019/06/Idegen-nyelvi-m%C3%A9r%C3%A9s_honlapra_2019.06.11..pdf
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Igazolatlan hiányzás miatt osztályozatlan: 
- 4. évfolyam: 0 fő 
- 5. évfolyam: 1 fő 
- 6. évfolyam: 2 fő 
- 7. évfolyam: 0 fő 
- 8. évfolyam: 0 fő 

Bukás, évismétlők száma a 2020-2021-es tanévben: 
Bukás:  
1 tantárgyból: 1 fő 
2 tantárgyból: 0 fő 
3 vagy több tantárgyból: 1 fő 

Évismétlők száma: 4 fő  

(A tanévben 1 tanuló tehetett javítóvizsgát, 4 fő évet ismételni köteles, ebből három fő mulasztás miatt.) 
 

 2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017- 
2018 
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2019 
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2020 
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Összesen 
(fő) 

 
8 

 
6 

 
3 

 
8 

 
4 

 
2 - 2 

Arány 
(%) 

 
1 

 
0,8 

 
0,4 

 
1,08 

 
0,55 

 
0,27 - 0,27 

 

Tanulói előrehaladást támogató tevékenységek: 
- egyéni fejlesztési terv készítése team munkában, esetmegbeszélés formájában 
- kulcskompetenciákat fejlesztő tevékenység 
- részleges integráció 
- differenciált foglalkoztatás 
- második, harmadik osztályos igazgatói mérések, a lemorzsolódás megelőzése érdekében 
- a digitális tananyagok motiváló, fejlesztő hatása 

Pedagógust támogató tevékenységek: 
- esetmegbeszélés 
- szakértői/ nevelési tanácsadó vizsgálatának kérése 
- pedagógiai asszisztensek segítségének igénybevétele 
- pszichológusok segítő tanácsainak igénylése 
- gyermek és ifjúságvédelmi kollégával való folyamatos kapcsolattartás 
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13. Középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók 

 2020-
2021 

2019- 2018- 2017- 2016- 2015- 2014- 2013- 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
 

Gimnázium 58,8 % 57,26 % 56 % 60,5 
% 48% 59% 66% 58% 

Szakközépiskola/ 

Szakgimnázium 

Technikum 

32,9% 37,6 % 36 % 34 % 40% 26% 20% 38% 

Szakiskola/ 

Szakközépiskola/ 

Szakképző iskola 

8,2% 5,14 % 6,66 
% 5,5 % 12% 15 % 14% 4% 

Nem tanul tovább - - - - - - - - 

Első helyen megjelölt 
helyre felvett tanulók 80% 85,47 % 91,89 

% 
81,3 
% 

 
90,24% 

91, 67 
% 

 
84,73% 

 
89% 

14. Középiskolai tanulmányi eredmények 

A középiskolák által küldött visszajelzések alapján.  
2020-2021 tanév 9. évfolyam: http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/11/Tovabbtanulasi-
eredmenyek_9_evfolyam.pdf  
2020-2021 tanév 10. évfolyam: http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/11/Tovabbtanulasi-
eredmenyek_10_evfolyam.pdf  
2019-2020 tanév 9. évfolyam: http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/01/Kozepiskolai-
eredmenyek_9.evf_2021.pdf  
2019-2020 tanév 10. évfolyam: http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/01/Kozepiskolai-
eredmenyek_10.evf_2021.pdf  
2017-2018 tanév 9. évfolyam: http://szandasuli.hu/wp-
content/uploads/2018/12/K%C3%B6z%C3%A9piskolai-%C3%A9v-v%C3%A9gi-
oszt%C3%A1lyzatok_9.%C3%A9vf.pdf 
2017-2018 tanév 10. évfolyam: http://szandasuli.hu/wp-
content/uploads/2018/12/K%C3%B6z%C3%A9piskolai-%C3%A9v-v%C3%A9gi-
oszt%C3%A1lyzatok_10.%C3%A9vf.pdf 
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http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/11/Tovabbtanulasi-eredmenyek_10_evfolyam.pdf
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/01/Kozepiskolai-eredmenyek_9.evf_2021.pdf
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/01/Kozepiskolai-eredmenyek_9.evf_2021.pdf
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/01/Kozepiskolai-eredmenyek_10.evf_2021.pdf
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2021/01/Kozepiskolai-eredmenyek_10.evf_2021.pdf
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2018/12/K%C3%B6z%C3%A9piskolai-%C3%A9v-v%C3%A9gi-oszt%C3%A1lyzatok_9.%C3%A9vf.pdf
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2018/12/K%C3%B6z%C3%A9piskolai-%C3%A9v-v%C3%A9gi-oszt%C3%A1lyzatok_9.%C3%A9vf.pdf
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2018/12/K%C3%B6z%C3%A9piskolai-%C3%A9v-v%C3%A9gi-oszt%C3%A1lyzatok_9.%C3%A9vf.pdf
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2018/12/K%C3%B6z%C3%A9piskolai-%C3%A9v-v%C3%A9gi-oszt%C3%A1lyzatok_10.%C3%A9vf.pdf
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2018/12/K%C3%B6z%C3%A9piskolai-%C3%A9v-v%C3%A9gi-oszt%C3%A1lyzatok_10.%C3%A9vf.pdf
http://szandasuli.hu/wp-content/uploads/2018/12/K%C3%B6z%C3%A9piskolai-%C3%A9v-v%C3%A9gi-oszt%C3%A1lyzatok_10.%C3%A9vf.pdf
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15. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének és a mindennapos 
testedzés lehetősége 
 

Szakkör/foglalkozás megnevezése Résztvevők száma (fő) 
Kosárlabda 45 
Röplabda 25 
Futball 82 
Homokanimáció 6 
Énekkar 20 
Rajzszakkör alsó tagozat 12 
Rajzszakkör felső tagozat 22 
Szivacskézilabda 20 

Mindennapos testedzés lehetősége 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját az Nkt. 27. § (11) bekezdésében 
meghatározottak szerint szervezzük meg heti öt testnevelés óra keretében. 

Alsó tagozaton: 
- 1-4. osztályban heti öt testnevelés óra 
- szakkörök, néptánc 
- gyógytestnevelés 
- zenés mozgásfejlesztő foglalkozások 

Felső tagozaton: 
- 5-8. osztályban heti öt testnevelés óra 
- délutánonként sportszakkörök 

16. Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

Házi feladat 

A házi feladat segítséget nyújt a tanuló számára a tanórán elsajátított tananyag elmélyítéséhez, a 
megértés ellenőrzéséhez. Mennyisége és minősége igazodik a tanuló előzetes ismereteihez és életkori 
képességeihez. 
A szóbeli és írásbeli feladatok meghatározásának elveit az adott tantárgyak helyi tanterve tartalmazza. 

Korlátok: 

- Az egésznapos nevelésben részesülő tanulók nem vihetnek haza házi feladatot 
(írásbeli és szóbeli, kivéve, ha a tanuló egyéni elfoglaltsága miatt nem vesz részt az 
iskolaotthoni tanulási időben). 

- Hétvégére és a tanítási szünetek idejére sem adunk az átlagosnál több házi feladatot. 

Az írásbeli beszámoltatások formái, szerepük, korlátaik: 

- Egységes %-os értékelés munkaközösségenként. 
- Egységes témazáró megírása tantárgyanként, évfolyamonként.  
- A témazárók jegyei súlyozottan, 1,5- es szorzóval jelennek meg az elektronikus naplóban. 
- Az értékelésnél az e-naplóban a beszámolás módját feltüntetjük (pl. szóbeli felelet, 

témazáró). 
- 5. osztályban az átmenet megkönnyítése érdekében a tanév elején két hétig minden 

tantárgyból, felsőbb évfolyamon a belépő új tantárgyakból a tanulók elégtelent nem 
kaphatnak. 
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- Ugyanazon tanítási napon egy tanuló számonkérése nem lehet több háromnál 
(írásbeli, szóbeli). 

- Egy napon 2 témazáró dolgozatnál többet nem írhat egy tanuló sem. A szaktanár 
jelezze előre a naplóban a témazáró írásának időpontját. A harmadik bejegyzésnél a 
szaktanárok egyeztessenek, az alacsonyabb óraszámban tanult tantárgyak előnyt 
élveznek. 

17. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 

A tanulmányok alatt szervezett vizsgák időpontja az iskola munkatervében, a tanév helyi rendjében kerül 
rögzítésre, amelyről a szokásos módon az iskola tájékoztatja a tanulókat, szülőket (levélben, honlapon). 
Az egyes tantárgyakra lebontott írásbeli és/vagy gyakorlati vizsga megjelölése, a követelmények, a 
kerettantervben szereplő ismeretek, tevékenységek, műveletek összessége, amelyet a tanulónak tudnia 
kell. Fontos, hogy mérhető, értékelhető, reálisan teljesíthető legyen. 
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 
szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az intézményvezető engedélye alapján 
a vizsgázó számára: 
- az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb 20 perccel meg 
kell növelni, 
- lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, 
- írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 
- a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 
Ha a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó a szóbeli 
vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el 
dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a 
vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. 
Jogorvoslati lehetőség 
Az intézményben lefolytatott vizsgákkal kapcsolatos jogorvoslati lehetőség a 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendeletben, valamint a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről vizsgákra 
vonatkozó részeiben található. 
A tanulmányok alatt szervezett vizsgák a házirendben szabályozottak (A szabályozás tartalmazza a vizsga 
tervezett idejét, a jelentkezés módját és határidejét.) 

A tanulmányok alatti vizsgák rendje 

Alapfokon az alábbi tanulmányok alatti vizsgák lehetségesek: 

- Osztályozó vizsga 
- Különbözeti vizsga 
- Javító vizsga/pótvizsga 

Osztályozóvizsga: 
- Korábban nem tanult tantárgyból, vagy még nem tanult évfolyam tananyagából (félévkor 

vagy év végén) letett vizsga.  
- Azon tanulók kötelesek osztályozó vizsgát tenni, akik az adott tantárgy tanítási óráinak 

több mint 30%-áról hiányoztak és nincs elegendő osztályzatuk az értékeléshez. 
- Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát 
tehet. 

- Magántanulói státuszban lévő tanulók kötelesek osztályozó vizsgát tenni. 
- Nem köteles osztályozó vizsgát tenni a tanuló hit- és erkölcstan valamint azokból a 

tantárgyakból, amelyekből szakvélemény vagy egyéb határozat alapján felmentése van. 
Magatartás és szorgalom értékelése nem történik. 
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Vizsgatárgyak részei: 

Tantárgy neve Vizsga részei 

Magyar nyelv szóbeli írásbeli 

Magyar irodalom szóbeli írásbeli 

Történelem szóbeli írásbeli 

Matematika szóbeli írásbeli 

Idegen nyelv szóbeli írásbeli 

Természetismeret/környezetismeret szóbeli írásbeli 

Biológia-egészségtan szóbeli írásbeli 

Kémia szóbeli írásbeli 

Fizika szóbeli írásbeli 

Földrajz szóbeli írásbeli 

Informatika szóbeli gyakorlati 
feladat 

Rajz és vizuális kultúra gyakorlati  

Ének szóbeli írásbeli 

Technika gyakorlati írásbeli 

Testnevelés gyakorlati  

Különbözeti vizsga: 

- Adott tantárgyból iskola, illetve iskolatípus váltás esetén letehető vizsga (szóbeli, írásbeli). 
A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai (aktuálisan az adott tanévre szóló munkaterv 
határozza meg). 

- Javító vizsga: augusztus utolsó hete. 
- Osztályozó vizsga: január, május (június) és augusztus utolsó hete. 
- Különbözeti vizsga: január, május (június) és augusztus utolsó hete. 

Javító/pótvizsga:  

-  Adott tantárgyból az adott tanév követelményeinek nem teljesítése esetén megfelelő 
felkészítés után letehető vizsga. 
-  A szaktanár által összeállított tematika alapján írásbeli és szóbeli vizsgára is sor kerül. A javító 
/pótvizsgára készülő tanulók év végén megkapják a vizsgához szükséges követelményeket, 
tematikát.  

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  
- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 
- javítóvizsga esetén, a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

A fentiekben felsorolt vizsgák közül egyedül az osztályozó vizsgára kell jelentkezni, de csak akkor, 
ha a tanuló számára ez nem kötelezően előírt.  
 
Jelentkezés határideje: az osztályozó vizsga időpontja előtt 1 hónappal, írásban, az igazgatónak 
benyújtva a kérelmet. 
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A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályai 

Valamennyi – az előző pontokban felsorolt vizsga – bizottsági vizsga. 
A vizsga bizottsága 3 tagú, a kérdező tanár mellett javasolt a munkaközösség-vezető (bizottsági 
elnök) illetve a tantárgyat tanító másik kolléga részvétele. 
A részletes eljárási szabályokat az 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet szerint kell megszervezni. 

18. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma 

2021. október 1-i állapot szerint: 

Évfolyam Osztály Osztálylétszám (fő) 
 

1. 

1.a 22 
1.b 24 
1.c 23 
1.d 25 

 

2. 

2.a 25 
2.b 25 
2.c 26 
2.d 26 

 

3. 

3.a 25 
3.b 24 
3.c 23 
3.d 24 

4. 

4.a 24 
4.b 22 
4.c 22 
4.d 22 

 
5. 

5.a 29 
5.b 30 
5.c 27 

 
6. 

6.a 29 
6.b 28 
6.c 28 

 

7. 

7.a 30 
7.b 30 
7.c 29 

8. 

8.a 29 
8.b 28 
8.c 29 
8.d 28 

összesen: 756 fő 
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Alapfokú művészeti iskola 
 

 

Tanított tantárgyak Végzettség 

Néptánc 
Folklórismeret 

Óvodapedagógus - Szarvasi Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola, 
Szarvas 
Tanító - Eötvös József Tanítóképző Főiskola, Baja 
Táncpedagógus – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest 

Néptánc Táncos és próbavezető, Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest 
Táncpedagógus MA, Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest 

Néptánc 
Folklórismeret 
Tánctörténet 

Táncos és próbavezető, Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest 
Táncpedagógus MA, Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest 

Néptánc 
Folklórismeret 
Tánctörténet 

 
Táncpedagógus – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest 

Néptánc Táncoktató - Táncos-néptáncos OKJ-s szakképesítés, gimnáziumi 
érettségi - Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium 

 

 

Jelmez és viselettáros érettségi 
 

 
 

Év Művészeti ág Előképző 
évfolyamok 

Alapfokú 
évfolyamok 

Továbbképző 
évfolyamok 

1996. Táncművészet - néptánc 2 6 2 
2011-2012. tanév Táncművészet - néptánc 2 6 2 
2012-2013. tanév Táncművészet - néptánc 2 6 4 
2013-2014. tanév Táncművészet - néptánc 2 6 4 
2014-2015. tanév Táncművészet - néptánc 2 6 4 
2015-2016. tanév Táncművészet - néptánc 2 6 4 
2016-2017. tanév Táncművészet - néptánc 2 6 4 
2017-2018. tanév Táncművészet - néptánc 2 6 4 
2018-2019. tanév Táncművészet - néptánc 2 6 4 
2019-2020. tanév Táncművészet - néptánc 2 6 4 
2020-2021. tanév Táncművészet - néptánc 2 6 4 

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

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 
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ORSZÁGOS VERSENYEK 
Tantárgy Verseny megnevezése Helyezés 

néptánc VII. Országos Szólótáncverseny 1.helyezés 

4.) Versenyeredmények a 2020-2021-es tanévben 
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Időpont Rendezvény, hagyomány 

2022. február Népdaléneklő verseny 

2022. január - február Félévi néptáncvizsgák 

2022. június 01. és 02. Év végi néptáncbemutató 

6.) A helyi kulturális életben történő szerepvállalás 

- Szerepvállalás lakóterületi és városi ünnepségeken 
- Fellépés a helyi közoktatási intézményekben 
- Fellépés helyi vállalatok rendezvényein 
- Fellépés a helyi egyházak rendezvényein 
- Fellépés a helyi civil szervezetek, klubok rendezvényein 
- Táncházak szervezése és rendezése 

Megegyezik az általános iskola helyi rendjével. 

5.) Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai 

7.) A tanév helyi rendje 
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2021. október 1-i állapot szerint. 

 

csoport 
száma 

 
AMI évfolyama 

 
létszám 

1. Előképző 1. 22 

2. Előképző 1. 24 

3. Előképző 1. 23 

4. Előképző 1. 25 

5. Előképző 2. 24 

6. Előképző 2. 25 

7. Előképző 2. 25 

8. Előképző 2. 26 

9. Alapfok 1. 22 

10. Alapfok 1. 20 

11. Alapfok 1. 20 

12. Alapfok 1. 19 

13. Alapfok 2. 19 

14. Alapfok 2. 21 

15. Alapfok 2. 12 

16. Alapfok 3. 15 

17. Alapfok 3. 14 

18. Alapfok 4. 10 

19. Alapfok 4. 8 

20. Alapfok 5. 16 

21. Alapfok 6. 16 

22. Továbbképző 7-8-9-10. 15 

összesen: 421 fő 
 

8.) Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma 
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