
KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti 

köznevelésről szóló törvényvégrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) 

bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik. 

Intézmény adatai 

OM azonosító: 201669 

Intézmény neve: Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Székhely címe: 5094 Tiszajenő, Széchenyi út 28. 

Székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok 

Intézményvezető neve: Vágó Béla 

Telefonszáma: 56/434-501 

E-mail címe: istvan@tjenoisk.edu.hu 

 

Ellátott feladatok: 

-óvodai nevelés 

-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) 

-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 

Tagintézmény adatai: 

OM azonosító: 201669 002 

Intézmény neve: Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda „Jó 

Pásztor” Óvoda” 

Tagintézmény címe: 5094 Tiszajenő, Köztársaság út 2. 

Tagintézmény megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok 

Tagintézményvezető neve: Pusztainé Lázár Ágnes 

Telefonszáma: 56/434-015 

E-mail címe: jopasztor.tiszajeno@gmail.com 

 

Ellátott feladatok: 

- óvodai nevelés 

 

 Fenntartó adatai 

Fenntartó: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága 

Fenntartó címe: 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. 

Fenntartó típusa: egyházi jogi személy 

Képviselő neve: Selmeczi Zoltán Miklós 

Telefonszáma: 06-27/814-122 

E-mail címe: foigazgato@ekif-vac.hu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: 

Pedagógiai Program (35. oldala) 

„2.11. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

A tanulói jogviszony iskolánkban felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel 

jelentkezés alapján történik. 

Az iskolába történő felvétel/átvétel feltétele az intézmény nevelési elveinek, a keresztény 

erkölcsi normákon alapuló nevelés és a Házirendben foglaltak elfogadása. 

2.11.1. Az első osztályosok beiskolázása 

Iskolánk kötelező felvételt biztosító katolikus általános iskola, ezért 

- hivatalból felveszi a Tiszajenő közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező 

iskolaköteles gyermekeket, 

- szeretettel várja a környező településeken élő családok gyermekeit, elsősorban azoknak a 

katolikus családoknak a jelentkezését várjuk: 

- akik gyermeküket vallásos nevelésben szeretnék részesíteni, 

- akik a keresztény hitet elfogadják, átélni és megélni akarják, 

- akik az iskolánk házirendjét és szellemiségét elfogadják. 

A fentiek elfogadásával iskolánk felvesz más felekezethez tartozó tanulókat is, az egyházak 

közötti megállapodás értelmében számukra saját felekezetük biztosít hitoktatást. 

Az iskolába történő beíratását a szülőnek (törvényes képviselőnek) személyesen kell megtennie. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

(ugyanazon okmány két oldala). 

- A gyermek TAJ kártyája. 

- Iskolába lépéshez szükséges szakértői vélemény. 

- Diákigazolvány igénylőlap (Okmányirodából). 

- Nyilatkozat a keresztelés megtörténtéről. 

2.11.2. Átvétel más intézményből 

Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére. Az átvételről az iskola 

igazgatója és lelki vezetője dönt. 

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. Az átvételkor figyelembe kell venni az átveendő tanuló magatartását, szorgalmát és 

a vele szemben alkalmazott fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket. 

Az átiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

- a tanuló személyazonosítására alkalmas, a tanuló nevére kiállított személyi azonosító és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

- a tanuló keresztlevelét (ha van), 

- a szülő személyi igazolványát, 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt. 

 



 

 

A beiratkozásra meghatározott idő: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) 

bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes 

tankerületi központ véleményének kikérésével - a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által 

meghatározott időszakban kell beíratni. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

(továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése szerint az iskolai beiratkozás idejéről, az 

erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt vagy 

hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját 

megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő 

települési önkormányzatok, továbbá a tankerületi központ részére.” 

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma a működési engedélynek 

megfelelően:   

   

- általános iskola 1-8. évfolyam maximális létszám: 220 fő,   

- óvodai nevelés maximális létszám: 60 fő. 

   

• A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, 

nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható 

kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:   

   

Tanulóinknak lehetőségük van az étkezési szolgáltatások igénybevételére. Választási lehetőség: 

napi háromszori étkezés vagy csak ebéd.   

   

Étkezési térítési díjak 2021. szeptember1-jén.   

   

Óvoda:                     Szülő által fizetendő térítési díj (Ft)  

napi háromszori étkezés (teljes térítés esetén)            508.-   

napi háromszori étkezés (50%-os térítés esetén)   

   

         254.-   

Iskola:                      Szülő által fizetendő térítési díj (Ft)  

napi háromszori étkezés (teljes térítés esetén)            666.-   

napi háromszori étkezés (50%-os térítés esetén)            333.-   

ebéd (teljes térítés esetén)                     444.-   

ebéd (50%-os térítés esetén)                   222.-   

   

Étkezési igénylése a szülő aláírásával történhet.   

Az étkezés lemondása: előző nap 13 óráig a titkárságon. A térítési díj 

befizetése: minden hónapban a kiértesített időpont szerint.  Étkezési 

kedvezmények:   

- 100%-os: gyermekvédelmi határozattal rendelkező,  

- 50%-os: háromgyermekes vagy tartósan beteg. Az intézményünk tandíjat nem szed.   



  

• A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelése nyilvános 

megállapításai és ideje:   

   

A fenntartó az intézmény értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett.   

A J.-N.-SZ. Megyei Kormányhivatal 2016. március 8-án kelt iratában értékelte a két megelőző 

tanévet törvényesség betartása szempontjából. A Kormányhivatal megállapította, hogy a vizsgált 

időszakban törvénysértés nem történt.   

  

• A nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett 

jelentősebb rendezvények, események időpontjai:   

   

Nyitva tartás rendje:   

   

Iskola:   

Tanítási napokon: 7:30-tól 17:00 óráig.   

Tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint.   

Az épületek ettől eltérő időpontban is nyitva tarthatók az iskola igazgatójával történt előzetes 

egyeztetés alapján.   

   

Óvoda:   

Munkanapokon: 6:30-tól 16:30-ig.  A nevelésnélküli munkanapokról legalább 7 nappal a 

zárva tartás előtt értesítjük a szülőket.  Nyári zárva tartás: 5 hét (júl.-aug.). Erről január 

31-ig tájékoztatjuk a szülőket. Téli zárva tartás: december 23-tól január 1–ig.   

   

Bővebben olvashat az alábbi linkre kattintva:   

Szervezeti és Működési Szabályzat - Iskola  

Szervezeti és Működési Szabályzat - Óvoda  

   

Éves munkaterv:   

  

2021-2022-es eseménynaptár   

  

Ünnepélyek, műsorok, megemlékezések  

Ünnep/program   Felelős  Időpont  

Tanévnyitó- Veni Sancte   Nagy Imre diakónus atya  

Terjékiné Béres Beáta (3. o.)  

szeptember 1.  

Október 6-ai megemlékezés   Godó Tivadar (6. o.)  október 6.  

Október 23-ai ünnepség   Ádám Zoltán (7. o.)  október 22.  

Gyertyagyújtások   Nagy Imre diakónus atya, 

osztályfőnökök  

nov. 26.  

dec. 3. 10. 17.  

https://szirkai.webnode.hu/_files/200001059-74a2d75a3e/Tiszajeno_iskola_SZMSZ_20180901%20adatv%C3%A9delemmel_20181130.pdf
https://szirkai.webnode.hu/_files/200001059-74a2d75a3e/Tiszajeno_iskola_SZMSZ_20180901%20adatv%C3%A9delemmel_20181130.pdf
https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/jo-pasztor-tagovoda/
https://szirkai.webnode.hu/_files/200001060-a75f3a858c/Tiszajeno_ovoda_SZMSZ_20150901%20adatv%C3%A9delemmel-7.pdf
https://szirkai.webnode.hu/_files/200001060-a75f3a858c/Tiszajeno_ovoda_SZMSZ_20150901%20adatv%C3%A9delemmel-7.pdf
https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/jo-pasztor-tagovoda/
https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/jo-pasztor-tagovoda/
https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/jo-pasztor-tagovoda/
https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/jo-pasztor-tagovoda/
https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/jo-pasztor-tagovoda/
https://szirkai.webnode.hu/_files/200004872-66da966dab/MUNKATERV%202021-22.%20TISZAJEN%C5%90.pdf?ph=e08cb8dbdc
https://szirkai.webnode.hu/_files/200004872-66da966dab/MUNKATERV%202021-22.%20TISZAJEN%C5%90.pdf?ph=e08cb8dbdc
https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/jo-pasztor-tagovoda/


Karácsonyi diákmise 

Pásztorjáték  

 Nagy Imre diakónus atya  

Miskóné Miklós Ilona (4. o.)  

december 17.  

Adventi lelki nap   Nagy Imre diakónus atya  december 17.  

Karácsonyi  ünnepség 

hangverseny  

és  Miskóné Miklós Ilona (4. o.)/ 

LIETO  

december 17.  

Farsang   Kardos János (8. o.), DÖK  február 12.  

Március 15-ei ünnepség   Hajnalné Terjéki Dorottya (5. március 11.  

Nagyböjti diákmise   No.)a gy Imre diakónus atya  április 13.  

Nagyböjti lelki nap   Nagy Imre diakónus atya  április 13.  

Támogatói bál   SZMK  április 30.  

Anyák napja   Alsós osztályfőnökök  május eleje  

DÖK nap   Godó Tivadar  május 27.  

Gyermeknap   Minden pedagógus  május vége  

Szent Jobb átvitelének napja – 

diákmise  

 Nagy Imre diakónus atya  május 30.  

Trianoni emléknap  Kenderes László (7-8. o.)  június 3.  

Pünkösdölő  Hajnalné Terjéki Dorottya (5. június eleje  

Ballagás  Karo.) dos János (8. o.)  

Ádám Zoltán (7. o.)  

június 18.  

Te Deum  Nagy Imre diakónus atya  június 18.  

Tanévzáró  Vágó Béla igazgató, 

osztályfőnökök  

június 18.  

  

A DÖK által szervezendő, ill. által támogatott programok  

  

• Hasznos anyagok gyűjtése  

• DÖK-nap  

• Színházlátogatások  

• Kerékpár- és gyalogtúrák  

• Kirándulások  

• Farsang  

• Korcsolyázás  

  

A változtatás jogát fenntartjuk! Minden esetben a Szülőket egy héttel a programok előtt írásban 

is értesítjük.   

   

  Minden esetben a Szülőket egy héttel a programok előtt írásban tájékoztatjuk.   

  



• A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapítása a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával:   

   

2016. szeptember 27-én intézményvezetői ellenőrzés volt. Mindent rendben találtak.   

  

• Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot, az iskolánk webhelyén lehet olvasni:   

   

Alábbi linkkel elérhető innen is.   

Dokumentumok   

   

 

Az iskolai közzétételi lista: 

 

• A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:   

   

Iskola webhelyén található meg. Alábbi linkkel elérhető innen is.   

Alkalmazottak   

   

• A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége  

és szakképzettsége:   

   

Iskola webhelyén található meg. Alábbi linkkel elérhető innen is.   

Alkalmazottak   

   

• Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:   

Iskola webhelyén található meg. Alábbi linkkel elérhető innen is.   

Felmérések   

  

Idegen nyelvi mérés 2021  

  

összesített átlag  

(egyéni 

eredmények)  

olvasott 

szövegértés  
hallásutáni 

szövegértés  
60%-ot el nem 

érők  

6. német  51,31%  55,83%  47,50%  76,47%  

6. angol  87,00%  80%  93,33%  -  

8. német  52,92%  59,58%  46,,25%  83,30%  

8. angol  97,50%  100%  95%  -  

  

FIT jelentés 2019  

Mérési terület  Évfolyam  
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)  

A telephelyen  Országos  Közepes községek ált. isk.  

Matematika  
6.  1416 (1364;1462)  1495(1494;1496)  1446 (1444;1449)  

8.  1597 (1518;1680)  1624(1623;1625)  1563 (1559;1566)  

Szövegértés  6.  1445 (1368;1518)  1499(1498;1500)  1432 (1430;1435)  

https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/dokumentumok/
https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/dokumentumok/
https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/dokumentumok/
https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/alkalmazottak2/
https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/alkalmazottak2/
https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/alkalmazottak2/
https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/alkalmazottak2/
https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/alkalmazottak2/
https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/alkalmazottak2/
http://files.szirkai.webnode.hu/200000045-02d3503ccd/FIT_jelentes_honlapra-6.jpg
http://files.szirkai.webnode.hu/200000045-02d3503ccd/FIT_jelentes_honlapra-6.jpg
http://files.szirkai.webnode.hu/200000045-02d3503ccd/FIT_jelentes_honlapra-6.jpg


8.  1501 (1385;1603)  1608(1607;1610)  1538 (1535;1541)  

  

FIT jelentés 2018  

Mérési terület  Évfolyam  
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)  

A telephelyen  Országos  Közepes községek ált. isk.  

Matematika  
6.  1448 (1397;1499)  1499 (1498;1499)  1440 (1438;1442)  

8.  1550 (1488;1619)  1614 (1613;1616)  1544 (1542;1546)  

Szövegértés  
6.  1416 (1348;1476)  1492 (1491;1493)  1421 (1418;1424)  

8.  1539 (1472;1603)  1602 (1601;1603)  1526 (1523;1529)  

  

FIT jelentés 2017  

Mérési terület  Évfolyam  
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)  

A telephelyen  Országos  Közepes községek ált. isk.  

Matematika  
6.  1439 (1369;1530)  1497 (1496;1498)  1439 (1436;1441)  

8.  1684 (1619;1740)  1612 (1611;1613)  1537 (1534;1540)  

Szövegértés  
6.  1379 (1294;1459)  1503 (1502;1505)  1432 (1429;1435)  

8.  1486 (1399;1551)  1571 (1570;1572)  1498 (1496;1501)  

  
FIT jelentés 2016  

Mérési terület  Évfolyam  
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)  

A telephelyen  Országos  Közepes községek ált. isk.  

Matematika  
6.  1538 (1491;1586)  1486 (1485;1487)  1427 (1424;1430)  

8.  1543 (1491;1610)  1597 (1596;1598)  1534 (1530;1536)  

Szövegértés  
6.  1537 (1470;1598)  1494 (1493;1496)  1419 (1417;1422)  

8.  1509 (1423;1609)  1568 (1567;1569)  1496 (1493;1498)  

  



   



   
    

• A lemorzsolódással veszélyeztetett és pedagógiai támogatásban részesülő tanulók:   

• A 2021/2021-es tanév I. félévében a lemorzsolódással való veszélyeztetettség mértéke alacsony 

volt (5,4 %: 4 fő), ezért a Szolnoki POK nem fogalmazott meg javaslatot pedagógiai 

eredményességet javító intézkedésre.  

  

A tanév végi lemorzsolódás:  

tanuló 

osztálya  

tanulmányi átlageredmény  

tanulmányi  

átlageredmény 

változása  

elégtelen  

osztályzatok 

száma  

előző tanév 

év végi (A)  

adott  

tanév 

félévi (B)  

adott tanév 

év végi (C)  
B-A  C-B  

adott  

tanév 

félévi   

adott  

tanév 

év végi   

8. o.  3,13  2,86  2,93  -0,27  0,07  0  0  



7. o.  2,83  2,27  2,33  -0,56  0,06  4  3  

6. o.  3,77  3,00  2,58  -0,77  -0,42  0  0  

Összes            4  3  

  

A tanév végi lemorzsolódás mértéke: 4 % (3 fő)  

- A tanév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi 

átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem 

beleszámítva) nem éri el a közepes (3) szintet: 3 fő;  

- A tanév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy vagy több tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott (bukott): 1 fő;  

- A tanév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye a 

megelőző  

tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 1 fő;  

  

• A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:   

 Iskola webhelyén található meg. Alábbi linkkel elérhető innen is.   

Szakkörök:   

Művészeti iskola   

• A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:   

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek:   

- a házi feladatok legfontosabb funkciója tanórán feldolgozott tananyaghoz 

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

kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;   

- az első-negyedik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem 

szóbeli, sem írásbeli házi feladatot, kivétel olvasó napló;   

- az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére nem kapnak 

írásbeli házi feladatot, szóbeli adható (pl. kötelező olvasmány)   

- a házi feladat mértékét a tanítóknak és szaktanároknak úgy kell meghatározni, hogy 

annak elkészítése átlagos képességű tanuló esetében ne haladja meg alsó tagozaton: 

1-2. osztályban kb. a 45 percet; 3-4. osztályban kb. a 90 percet. Felső tagozaton 

tantárgyanként átlagosan ne haladja meg kb. a 30 percet.   

   

Alábbi linkkel elérhető innen is. Pedagógiai program 

3.6.3 (63.o.)   

• A tanulmányok alatti vizsgák szabályozása  

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:   

- osztályozóvizsga,  

- javítóvizsga,  
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- pótlóvizsga.  

  

Osztályozóvizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha   

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,  

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,  

- a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozóvizsgát tehet,  

- a  tanulónak  egy  tanítási  évben  az  igazolt  és  igazolatlan  mulasztása  együttesen  

egy  adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a 

nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet.  

- a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján egyéni 

munkarendben tesz eleget, osztályozóvizsgára való felkészítéséről a szülő 

gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel.  

  

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott.   

Pótlóvizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.  

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni.   

  

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel   

 •    

•  

  

Az osztályozó- és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a választott 

kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők munkaközösségei, illetve a 

szaktanárok állapítják meg a helyi tanterv életbelépésének megfelelően évente felmenő 

rendszerben. A követelmények elfogadásáról az előbbi ütemezésnek megfelelően a 

nevelőtestület dönt.   

  

Alábbi  linkkel  elérhető  innen 

 is. Pedagógiai program 1.22.   

  

A vizsgák követelményei:   

Év közbeni vizsgák követelményei a hatályos és általunk használt kerettantervek alapján 

összeállított tananyagok, amelyek megtekinthetőek az alábbi linken Pedagógiai program 

1.22.   

   

Év közbeni vizsgák értékelése (osztályozása) a Pedagógiai Programunk alapján történik.   

  

  javítóvizsga esetén ,     
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A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai:  

Jeles   

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel.    

Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot.    

Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz.   Fogalmai 

pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja.    

A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában közelíteni 

képes a megoldáshoz.   

   

Jó   

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti.    

Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan.    

Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat.    

Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.    

Közepes    

Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti.    

Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt.    

Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel.  Elégséges    

A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a továbbhaladáshoz 

feltétlenül szükséges.    

Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.  A 

legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul.    

Elégtelen    

A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni.    

   

A tanulók írásbeli munkájának értékelése:   

   

Alsó és felső tagozat:   

témazárók, dolgozatok, osztályozó vizsga, javítóvizsga: Felmérések,:   

0-29%=1    

30-49%=2    

50-74%=3    

75-89%=4    

90-100%=5   

  

Helyesírás értékelése (1-4. évfolyamon):    

0-2 hiba=5    

3-4 hiba=4    



5-6 hiba=3   7-8 

hiba=2  

9 hibától=1   

   

Másolás értékelése (1-2. évfolyamon):   

1 hiba=5    

2 hiba=4    

3-4 hiba=3   

5-6 hiba=2   

7 hiba=1    

   

Másolás értékelése (3-4. évfolyamon):    

0 hiba=5   

1 hiba=4   

2 hiba=3   

3 hiba=2   

4 hiba=1   

A tanulók magatartásának értékelése  

Pedagógiai Program 3.6.4. (63.o.)  

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az 1-8.évfolyamon a példás (5), jó (4), 

változó  

Az iskolában a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás:  

• fegyelmezett tanórán és tanórán kívül (szünetben, napköziben, kiránduláson, 

ünnepélyen)  

• vigyáz az iskola és saját értékeire, figyelmezteti társait is erre  

• tisztelettudó, udvarias tanáraival, társaival, felnőttekkel szemben  

• figyelmes és önszántából segítőkész  

• közösségi programokban szívesen részt vesz  

• ismeri és betartja az iskola házi rendjét, társait is figyelmezteti ennek betartására  

• a vállalt vagy rábízott feladatokat lelkiismeretesen elvégzi  

• nincs elmarasztalási fokozata, nincs igazolatlan órája Megjegyzés: Mindezeket nem 

csak a tanárai jelenlétében tartja be. Jó:  

• fegyelme tanórán és tanórán kívül megfelelő  

• vigyáz az iskola és saját értékeire  

• tisztelettudó, udvarias  

• ismeri és betartja a házirendet  

• a rábízott feladatokat tőle telhetően a legjobban igyekszik elvégezni,  

• nincs elmarasztalási fokozata, nincs igazolatlan órája Megjegyzés: Mindezeket nem 

csak a tanárai jelenlétében tartja be.  

  

Változó:  
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• fegyelme változó, a tanítási órákat néha zavarja fegyelmezetlenségével  

• figyelmeztetni kell, hogy az értékek megóvására  

• házirend betartására figyelmeztetni kell  

• meggondolatlan magatartásával kárt okoz  

• a felnőttekkel és társaival szemben esetenként udvariatlan  

• társaival nem túl barátságos, esetleg elszigetelődik  

• beszéde kulturálatlan (gyakran használ trágár kifejezéseket)  

• a rábízott feladatokat nem mindig végzi el, munkája pontatlan  

• legfeljebb osztályfőnöki figyelmeztetője van  

• nincs igazolatlan órája Rossz:  

• fegyelme kifogásolható, gyakran kell figyelmeztetni  

• az iskolai házirend szabályai ellen sorozatosan vét, sokszor fegyelmezetlen  

• rongálja az iskola felszerelését, készakarva kárt okoz  

• viselkedésével sérti a közösségét, társaival sértő (akár szavakkal, akár tetlegesen)  

• a rábízott feladatokat nem végzi el  

• van osztályfőnöki intője, vagy ennél súlyosabb elmarasztalási fokozata (igazgatói 

figyelmeztető,  igazgatói intő)  

• van igazolatlan órája  

   

A tanulók szorgalmának értékelése  

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó  

(4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.  

  

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: Példás:  

• képességeinek megfelelően, önállóan teljesít, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt  

• munkavégzése pontos, munkája igényes  

• felszerelése, házi feladata hiánytalan  

• tanórán figyel, aktívan bekapcsolódik  

• szorgalmi feladatokat vállal iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken Jó:  

• képességei szerint, viszonylag egyenletesen teljesít  

• házi feladata, felszerelése hiánytalan  

• ügyel munkája tetszetős külsejére  

• munkáját általában önállóan, pontosan végzi, tanórán figyel Változó:  

• nem képességei szerint tanul, tanulmányi munkája ingadozó  

• többször képességei alatt teljesít, órákon passzív  

• munkája pontatlan, nem elfogadható a külalakja, munkavégzése rendszertelen  

• felszerelése, házi feladata hiányos  

    

Hanyag:  

• nagyfokú közömbösség jellemzi  

• házi feladata, felszerelése gyakran hiányos  

• munkája, füzetvezetése csúnya, rendszertelen, áttekinthetetlen  

• tanulmányi munkájában mélyen képességei alatt teljesít  

•  az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.   

Iskola webhelyén található meg. Alábbi linkkel elérhető innen is.   



Osztályok    
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