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1. A felvételi lehetőségek 
 
Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:  
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 210 fő  
Felvételi körzet: Gádoros Nagyközség és vonzáskörzete (Gádoros Nagyközség tekintetében 
kötelező felvételt biztosító általános iskola) 
Körzeten kívüli gyermekek felvétele abban az esetben lehetséges, ha a család vállalja az in-
tézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott keresztény katolikus szellemiség megtar-
tását. 
 
 
2. A beiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett osztályok száma 
 
A beiratkozás időpontja: a Békés Megyei Kormányhivatal által meghatározott időpontban 
Ezen napokon belül 8.00 órától 16.00 óráig. 
 

A fenntartó által engedélyezett első osztály a 2017/2018. tanévre  
sorszáma típusa/neve létszáma 

1. 1.a osztály (egész napos osztály)  18 fő 
 
 



3. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és 
egyéb díjak mértékét nevelési évenként egy főre 
 

A díj 

megnevezése (jogcíme) mértéke 
1 főre megállapított 

díj mértéke a  
nevelési évre 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
A fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek:  ........  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 
4. A fenntartónak a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelése 
 

Az értékelés 
ideje nyilvános megállapítása 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 



5. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések 
 

A vizsgálat, ellenőrzés 
ideje az ellenőrzések megnevezése nyilvános megállapítása 

 
 

2017.  
 

ÁNTSZ  
közegészségügyi ellenőrzése Mindent rendben talált.  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
6. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése 
 

Az ellenőrzés 
ideje nyilvános megállapítása 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
7. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 
 

Az ellenőrzés, vizsgálat 
ideje nyilvános megállapítása 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



8. Az intézmény nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelen-
tősebb rendezvények, események 
 
Az intézmény a nyitva tartását az alábbi rend szerint határozza meg: 
 

Hétfő ………….7.30-tól 16.00-ig (szükség esetén 17.00-ig)  
Kedd ………….7.30-tól 16.00-ig (szükség esetén 17.00-ig) 
Szerda ………...7.30-tól 16.00-ig (szükség esetén 17.00-ig) 
Csütörtök ……..7.30-tól 16.00-ig (szükség esetén 17.00-ig) 
Péntek ……….. 7.30-tól 16.00-ig (szükség esetén 17.00-ig) 
Szombat 
Vasárnap 

 
A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények: 
 

A rendezvény, esemény 
időpontja megnevezése 

2017. augusztus 31. 
2017. szeptember 8. 
2017. október 20. 

Tanévnyitó ünnepély 
Tanévnyitó iskolai szentmise (Veni Sancte)   
Nemzeti ünnep – iskolai ünnepség  

2017. december 22. 
2018. február 3. 
2018. március 14. 
2018. április 4. 

Karácsonyi szentmise, Karácsonyi műsor 
Délelőtt alsós farsang, délután felsős farsang 
Nemzeti ünnep – iskolai ünnepség 
Húsvéti iskolai szentmise 

2018. május 6. 
2018. június 12. 
2018. június 16. 
2018. június 20. 

Anyák napja 
Tanévzáró iskolai szentmise (Te Deum) 
Ballagás 
Tanévzáró ünnepély  

 
9. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai - a személyes adatok védelmére vo-
natkozó szabályok betartásával 
 
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai:  ...............................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 
10. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program 
 
A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program a közzétételi lista 
mellékleteként csatolásra került. Megtalálhatók az iskola honlapján: www.gadorosiskola.hu  
 



11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsé-
ge 

Sor-
szám 

Pedagógus azonosító 
száma Munkaköre Végzettsége Szakképzettsége 

1. 74946132912 Tanár Főiskola Történelem, tech-
nika, ember- és 

társadalomismeret 

2. 73870319699 Tanár Egyetem Környezettan 

3. 73193995069 Tanár Egyetem Fizika, számítás-
technika 

4. 74125758337 Tanár,  
Ének-zene tanár  

Egyetem Ének-zene, föld-
rajz, angol  

5. 72224908878 Tanító Főiskola Tanító 

6. 72930862094 Tanár,  
Testnevelő tanár  

Főiskola Testnevelés, re-
kreáció 

7. 76752555663 Tanító Főiskola Tanító,  
angol nyelv 

8. 76111475191 Tanító Főiskola Tanító 

9. 79013752471 Igazgatóhelyettes 

 

Főiskola Magyar nyelv és 
irodalom,  

könyvtár, fizika  

10. 77202707747 Tanító Főiskola Tanító 

11. 77812411977 Tanító Főiskola Tanító 

12. 72331718508 Igazgató Főiskola Testnevelés, orosz 
nyelv 

13. 75895678161 Tanár Főiskola Magyar nyelv és 
irodalom,  

orosz, angol  

14. 77638216283 Tanár,  
Testnevelő tanár 

Főiskola Testnevelés,  
biológia 

15. 72133120516 Tanár Főiskola Matematika, szá-
mítástechnika 

16. 75642631613 Tanító Főiskola Tanító 

17. 73300644984 Tanító Főiskola Tanító 



18. 76854130029 Tanító Főiskola Tanító 

19. 77044973966 Tanár (óraadó) Egyetem Napközi  

 
12. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai 
végzettsége és szakképzettsége 
 
A nevelő és oktató munkát segítők száma: 4 fő. 
 

Sor-
szám Munkaköre Végzettsége Szakképzettsége 

1. Iskolatitkár Főiskola  

2. Takarító Szakmunkásképző  

3. Takarító Szakmunkásképző  

4. Takarító 8 általános iskola  



13. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 
 (zárójelben az országos átlag)  
 

Mérés-értékelés 
megnevezése 

Eredmények 
 2012. év  2013. 2014. év 2015. év 2016. év 

Országos  
kompetencia-mérés 
Olvasás-szövegértés 

6. évfolyam 

  

1444 
(1472)  

 

1447 
(1497)  

 

1596 
(1481) 

 

1595 
(1488)  

 

1498 
(1494)  

Országos  
kompetencia-mérés 
Olvasás-szövegértés 

8. évfolyam 

  

1488 
(1567) 

 

1636 
(1555)  

 

1643 
(1557)   

 

1573 
(1567)  

 

1588 
(1568)  

Országos  
kompetencia-mérés 

Matematika  
6. évfolyam 

  

1474 
(1489)  

 

1680 
(1489)  

 

1590 
(1491) 

 

1620 
(1497) 

 

1614 
(1486)  

Országos  
kompetencia-mérés 

Matematika  
8. évfolyam 

  

1535 
(1612)  

 

 

1656 

(1620)  

 

1792 

(1617) 

 

1689 
(1618)  

 

1692 
(1597) 

 
14. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 
14.1. Kimaradási mutatók: 

Megnevezés Az intézmény kimaradási mutatói 
 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

7. évfolyam adatai: - - - - - 
- 7. évfolyamból kimaradó tanu-
lók száma 0 0 0 0 0 

- 7. évfolyamból kimaradó tanu-
lók % (az évfolyamon tanulók-
hoz viszonyítva) 

0 0 0 0 0 

8. évfolyam adatai: - - - - - 
- 8. évfolyamból kimaradó tanu-
lók száma 0 0 0 0 0 

- 8. évfolyamból kimaradó tanu-
lók % (az évfolyamon tanulók-
hoz viszonyítva) 

0 0 0 0 0 

Az intézmény adatai: - - - - - 
- az intézményből kimaradó ta-
nulók száma 

0 0 0 0 0 

- az intézményből kimaradó ta-
nulók % (az intézményben tanu-
lókhoz viszonyítva) 

0 0 0 0 0 



14.2. Lemaradási mutatók: 
 

Megnevezés Az intézmény lemaradási mutatói 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1. évfolyam adatai: - - - - - 
- 1. évfolyamból lemaradó tanu-
lók száma 0 0 0 0 0 

- 1. évfolyamból lemaradó tanu-
lók % (az évfolyamon tanulók-
hoz viszonyítva) 

0 0 0 0 0 

2. évfolyam adatai: - - - - - 
- 2. évfolyamból lemaradó 
tanulók száma 0 0 0 0 0 

- 2. évfolyamból lemaradó 
tanulók % (az évfolyamon tanu-
lókhoz viszonyítva) 

0 0 0 0 0 

3. évfolyam adatai: - - - - - 
- 3. évfolyamból lemaradó 
tanulók száma 0 0 0 0 0 

- 3. évfolyamból lemaradó 
tanulók % (az évfolyamon tanu-
lókhoz viszonyítva) 

0 0 0 0 0 

4. évfolyam adatai: - - - - - 
- 4. évfolyamból lemaradó 
tanulók száma 0 0 0 0 0 

- 4. évfolyamból lemaradó 
tanulók % (az évfolyamon tanu-
lókhoz viszonyítva) 

0 0 0 0 0 

5. évfolyam adatai: - - - - - 
- 5. évfolyamból lemaradó 
tanulók száma 0 0 0 0 1 

- 5. évfolyamból lemaradó 
tanulók % (az évfolyamon tanu-
lókhoz viszonyítva) 

0 0 0 0 2,5 

6. évfolyam adatai: - - - - - 
- 6. évfolyamból lemaradó 
tanulók száma 0 0 3 0 3 

- 6. évfolyamból lemaradó 
tanulók % (az évfolyamon tanu-
lókhoz viszonyítva) 

0 0 9  10 

7. évfolyam adatai: - - - - - 
- 7. évfolyamból lemaradó 
tanulók száma 0 0 2 0 0 

- 7. évfolyamból lemaradó 
tanulók % (az évfolyamon tanu-
lókhoz viszonyítva) 

0 0 6 0 0 



 
8. évfolyam adatai: - - - - - 
- 8. évfolyamból lemaradó 
tanulók száma 0 0 0 0 0 

- 8. évfolyamból lemaradó 
tanulók % (az évfolyamon tanu-
lókhoz viszonyítva) 

0 0 0 0 0 

Az intézmény adatai: - - - - - 
- az intézményben adott tanévben 
lemaradó tanulók száma 

0 0 5 0 0 

- az intézményben az adott tan-
évben lemaradó tanulók % (az 
intézményben tanulókhoz viszo-
nyítva) 

 
0 

 
0 

 
2,1 

 
0 

 
0 

 
15. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások 
 

Foglalkozás neve Igénybevétel Egyéb igénybevételi  
feltétel leírása Ingyenes Térítéses 

Napközi 1. évfolyam X   

Napközi 2. évfolyam X   

Napközi 3-4. évfolyam X   

Napközi 5-6. évfolyam X    

Matematika előkészítő 8. évf. X   

Magyar előkészítő 8. évf. X   

Német nyelvi szakkör  X   

ECDL kezdő X   

ECDL haladó X   

Matematika felzárkóztató  X   

Matematika szakkör X   

Labdarúgó sportkör X   

Kézilabda sportkör X   

Énekkar  X    

Asztalitenisz sportkör X   

 
 



16. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 
 
16.1. Házi feladat szabályai 
 
A tanulók köznevelési törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a ta-
nulás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, 
gyakorlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli 
és írásbeli házi feladatot adhatnak. 
 
A kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége 

- elsőtől negyedik osztályig nem haladhatja meg a napközis tanulmányi foglalkozás idő-
tartamát,  
- ötödiktől nyolcadik osztályig pedig a tantárgyankénti harminc percet. 

 
Hétvégén sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján. 
 
Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént. 
 
Hosszabb iskolai szünetekre kötelező házi feladat nem adható. 
 
A gyermekeket motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától 
függően, tetszőlegesen adható. 
 
16.2. Iskolai dolgozatok szabályai 
 
Dolgozatnak minősül az az írásbeli számonkérés, mely legalább 2 tanóra anyagára épül. 
Egy tanítási napon 2 dolgozatnál több nem írható, ezért a tanulókkal a dolgozatok időpontját 
előre ismertetni kell. 
A tanuló joga, hogy az írásbeli dolgozatát, annak beszedésétől számított 10 napon belül kija-
vítva és értékelve megtekinthesse. 
A szülő joga, hogy a fogadóórán gyermeke dolgozatait megtekinthesse. 
 
Az írásbeli dolgozatok formái: 

- témazáró dolgozat,  
- tanév eleji felmérés, 
- tanév végi felmérés,  
- egyéb dolgozat. 

 
Nem számít dolgozatnak az az írásbeli számonkérés, mely a dolgozatnál meghatározott számú 
óra tananyagánál kevesebb anyagot kér számon (pl. írásbeli felelet, röpdolgozat). 
 



17. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 
alatti vizsgák tervezett ideje 
 
17.1. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 
 

Tantárgy Évfolyam Követelmény 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 
17.2. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 
 

A vizsga 
megnevezése tervezett ideje 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 



18. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 
 

Iskolai osztály Az osztályban tanulók 
száma 

1.a 18 

2.a 20 

3.a 15 

3.b 15 

4.a 15 

5.a 20 

6.a 19 

6.b 20 

7.a 15 

7.b 15 

8.a 16 

8.b 16 

 


