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KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2022-2023. TANÉV 

 

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 az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi ada-

tokkal rendelkezik. 

 

1. Intézményi adatok 

OM azonosító:   203 249  

Intézmény neve:    Madocsai Református Általános Iskola  

Székhely címe:   7026 Madocsa, Kossuth Lajos utca 2.  

Székhelyének megyéje:  Tolna  

Intézményvezető neve:    Zemkóné Horváth Zsuzsanna  

Telefonszáma:     06-75/530-002  

E-mail címe:    madoktat@gmail.com  

 madocsa.iskola@reformatus.hu  

Honlap címe:    http://www.iskola.madocsaref.hu/  

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. október 19. 

 

Ellátott feladatok:  

 általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)  

 általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 

 

2. Fenntartói adatok 

Fenntartó:    Madocsai Református Egyházközség  

Fenntartó címe:   7026 Madocsa Templom tér 4.  

Fenntartó típusa:   református egyház  

Képviselő neve:   Nagy János  

Telefonszáma:   +36 75 330 168  

E-mail címe:    madocsa@reformatus.hu 

 

3. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

 

3.1. Az iskolába való belépés feltételei, az első évfolyamra történő felvétel 

 

A beiskolázásra a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21-22.§ előírásai alapján kerül sor. 

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni: 

- lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

- a gyermek személyi igazolványát vagy érvényes magyar útlevelét 

- szükség esetén a nevelési tanácsadó, szakértői bizottság véleményét 

(189.§ Sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló esetében a szakértői bizottság szakértői véleményét a tankötelezettség meg-

kezdésekor az óvoda az iskola számára, intézményváltáskor a gyermek, tanuló előző óvodája, 

iskolája az új óvoda, iskola számára megküldi.) 

mailto:madoktat@gmail.com
mailto:madocsa.iskola@reformatus.hu
http://www.iskola.madocsaref.hu/
mailto:madocsa@reformatus.hu
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A tankötelessé vált gyermek esetében elsődlegesen mindig az iskola körzetébe tartozó tanulókat 

vesszük fel, a vidéki tanulók szüleinek írásban kérvényt (szándéknyilatkozatot) kell benyújta-

niuk. Az iskola honlapján megtalálható szándéknyilatkozatot az iskola körzetébe tartozó gyer-

mekek szülei is benyújtják, legkésőbb január végéig, ezzel jelezve beíratási szándékukat. 

A kérelmek elbírálásának módja: 

A kérelmeket beérkezési sorrendben iktatjuk és a körzetes beíratást követően, 5 munkanapon 

belül megtörténik a döntés a felvételről, illetve elutasításról. Erről a szülőket írásban értesítjük. 

 

3.2. Felsőbb évfolyamra történő tanulói felvétel 

 

Felsőbb évfolyamokra történő tanulói felvételnél – az egyedi körülmények mérlegelése alapján, 

az osztályfőnök véleményének kikérésével – az intézmény vezetője dönt. 

 

4. Beiratkozásra meghatározott idő 

 

Beiratkozás az első évfolyamra 

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között köteles 

beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 

A beiratkozás időpontjáról a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. 

tanév rendjéről ad tájékoztatást. Ennek alapján az elsősök beíratásának időpontja: 2023. április 

20-21. 

 

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az átvételi kérelemhez az 

alábbi iratokat kell mellékelni: 

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt. 

 

Ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az az iskolatípus változtatásával 

is jár, az átvételre a felvételre megállapított eljárás szerint kerülhet sor. 

Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának idő-

pontját az iskola igazgatója állapítja meg.  

Az osztályközösségek védelme érdekében és a tankönyvellátás zavartalansága miatt, azonban 

a tanévkezdéskor történő csatlakozást támogatjuk.  

 

5. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma:  8 osztály 

Alsó tagozaton:       4 osztály 

Felső tagozaton:      4 osztály 

Tanulócsoportok száma:  

Napközi:       3 csoport 

Tanulószoba:       1 csoport 
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6. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfi-

zetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, 

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

vezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is. 

 

Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség nincs az intézményben. 

 

7. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvá-

nos megállapításai és időpontjai 

 

A Madocsai Református Egyházközség presbitériuma, mint a Madocsai Református Általános 

Iskola (7026 Madocsa, Kossuth Lajos utca 2., OM: 203249) fenntartója, a törvényi előírásoknak 

megfelelően, a 2021/2022-es tanévben is vizsgálta az intézményben folyó szakmai munka ered-

ményességét. Az értékelés megállapításai az intézményvezető beszámolója és dokumentumok 

áttekintése alapján történtek. A Presbitérium a beszámolót a 1/2022.06.29. számú határozattal 

elfogadta.  

A fenntartói értékelés a Madocsai Református Egyházközség honlapján nyilvánosságra került. 

Közvetlen link: http://www.madocsaref.zsoltar.hu/Dokumentumok/2021-22ertekeles.pdf 

 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizs-

gálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános 

megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai 

 

- 2019. 09. 04-én a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal a 2011. évi CXC. 

törvény 34. §, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 160. § alapján hivatalból törvé-

nyességi ellenőrzést indított. A törvényességi ellenőrzés során megállapításra került, hogy a 

fenntartó a köznevelési intézményt az alapító okiratban és a működési engedélyben meghatá-

rozottak szerint működteti. A vizsgálatot 2019. 09. 20-án hivatalosan lezárták. 

 

- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Államháztartási Irodája tartott helyszíni pénzügyi el-

lenőrzést, melynek tárgya: A támogatás igénybevételének alapját képező mutatószámok meg-

alapozottságának, az elszámolás jogszerűségének és szabályszerűségének, a vizsgált időszakra 

vonatkozó költségvetési törvényben megfogalmazott igénybevételi feltételek teljesülésének 

vizsgálata a fenntartó által fenntartott intézménynél. A vizsgálat során az elszámolást rendben 

találták, a kért hiánypótlást az intézmény elvégezte. 

 

- 2021. szeptember 28-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Ok-

tatási Osztálya vizsgálatot indított a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára 

vonatkozó rendelkezések megtartása ügyében. A helyszíni vizsgálat hiányosságot tárt fel a be-

írási naplók vezetésével kapcsolatban. A jogszabálysértést a kijelölt időpont előtt orvosoltuk. 

 

- 2021. március 10-én a Tolna Megyei Kormányhivatal a Madocsai Református Egyházközség 

fenntartói tevékenységének vizsgálata tárgyában törvényességi ellenőrzést indított. A vizsgálat 

során megállapították, hogy a közzétételi listák nem rendelkeznek a megfelelő adattartalommal. 

 

http://www.madocsaref.zsoltar.hu/Dokumentumok/2021-22ertekeles.pdf
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A feltárt hiányosságot orvosoltuk. A jelenleg nyilvánosságra hozott közzétételi listák az előírá-

soknak megfelelnek. 

 

Megállapítások listája: 

Ellenőrző szerv  Kezdő dátum  Vég dátum Ellenőrzés típusa 

Tolna Megyei  

Kormányhivatal  2021. 09. 28.  2021. 10. 12. Törvényességi ellenőrzés 

Tolna Megyei  

Kormányhivatal  2021. 03. 10.  2021. 10. 18.   Törvényességi ellenőrzés 

Tolna Megyei 

Kormányhivatal  2019. 09. 04.  2019. 09. 20.   Törvényességi ellenőrzés 

 

8. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 

 

Kossuth Lajos u. 2. szám alatti épületben: 

Ügyintézés hétköznapokon: 08.00-tól 16.00-ig 

Nyitva tartás: 7.00 – 16.00 óráig, délutáni foglakozások esetén 18 óráig, Eltérő nyitva tartásra 

az igazgató adhat utasítást, engedélyt.  

A tanítási szünetekben a nyitva tartás az ügyeleti rend szerint, az igazgató által, tanévenként 

van meghatározva. 

Reggeli ügyelet kezdete: 7 óra 30 perctől 

 

9. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai 

 

Rendezvények 

Időpont Megnevezés 

2022. 09. 01. Tanévnyitó 

2022. 09. 04. Tanévnyitó Istentisztelet 

2022. 09. 30. A Magyar Diáksport Napja – Témanap 

2022. 10. 01. Családi nap 

2022. 10. 07. Gólyasimogató 

2022. 10. 10. Pályaorientációs nap 

2022. 10. 19. „A jövő oktatása, az oktatás jövője” ClassVR 

2022. 10. 15. Országos bibliaismereti verseny 

2022. 11. 11. Márton napi rendezvény 

2022. 12. 06. Mikulás 

2022. 12. 07. Hangszerbemutató - rezesek 

2022. 12. 18. Gyermekkarácsony 

2022. 12. 21. Adventi csendesnap 

2023. 02. 10. Farsang 

2023. 02. 21. Hangszerbemutató - vonósok 

2023. 03. 06 – 10. „Pénz7” - Témahét 

2023. 03. 14. Hangszerbemutató - ütősök 

2023. 03. 20 – 24. Nyílt nap 
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2023. 03. 30. Suliváró 

2023. 04. 03. Húsvéti csendesnap 

2023. 04. 04. Hangszerbemutató – fafúvósok 

2023. 04. 17 – 18. Szavalóverseny 

2023. 04. 20 - 21. Elsősök beiratkozása 

2023. 04. 24. A Föld napja - projektnap 

2023. 04. 24 – 28. Fenntarthatósági témahét 

2023. 04. 29.  Gyaloglónap 

2023. 05. 07. Anyák napja 

2023. 05. 16. Hangszerbemutató – szimfonikus zenekar 

2023. 05. 20. Családi nap 

2023. 05. 26. Pünkösdi csendesnap 

2023. 06. 10. Ballagás 

2023. 06. 18. Tanévzáró Istentisztelet 

 

Megemlékezések 

Időpont Megnevezés 

2022. 10. 06. Az Aradi vértanúkra emlékezünk 

2022. 10. 23. (24. hétfő) 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlék-

napja 

2023. 01. 22. (23. hétfő) Magyar Kultúra Napja 

2023. 02. 25. 
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak em-

léknapja – történelem órán 

2023. 03. 15. (14. kedd) 
1848/49. évi forradalom és szabadságharc emlék-

napja 

2023. 06. 04. (05. hétfő) Nemzeti Összetartozás Napja 

 

10. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vo-

natkozó jogszabályok megtartásával  

 

1.)Pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzése:  

- 1 fő (Az eredménye 95%, rögzítve: 2015.12.23-án) 

 

2.) Ped. I. minősítés:  

 - 1 fő (Az eredménye 98%, rögzítve: 2021. febr. 10-én) 

 

3.) Ped. II. minősítés:  

- 1 fő (Az eredménye 95 %, rögzítve: 2022. ápr. 11-én) 

 

4.) 2022. évi vezetői tanfelügyeleti eljárás: eredménye 91,43 % 

 

Megállapítások: 

I. Az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai 

– stratégiai vezetése és irányítása 

 

Fejleszthető tevékenységek: 

A környezeti neveléshez, a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése. Az  
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országos mérések eredményeinek megjelenítése a beszámolókban, az eredmények alapján le-

vont következtetések levonása, a további – a mérési eredmények javítása érdekében tett – in-

tézkedések meghozatala. Az intézményben elvárt keresztyén értékrend, az ezzel járó pedagó-

gusi attitűd további képviselete, a hangsúlyosan megjelenő személyes példamutatás további 

fókuszba helyezése. 

 

Kiemelkedő tevékenységek: 

Aktív részvétel a pedagógiai programban megjelenő tanulási eredmények javítására vonat-

kozó célok és feladatok meghatározásában, együttműködés munkatársaival a célok elérésé-

ben. A differenciálás és az adaptív oktatás gyakorlatának megvalósulása az intézményben. Fo-

lyamatosan és következetesen együttműködik munkatársaival a (közreműködésével megalko-

tott/átdolgozott) pedagógiai programban meghatározott célok elérésében, a feladatok megha-

tározásában. 

 

II. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Fejleszthető tevékenységek: 

- 

 

Kiemelkedő tevékenységek: 

Az érintettek több csatornán és hatékonyan működő tájékoztatása. Az intézményi működés 

nyilvánosságának biztosítása a jogszabályoknak megfelelően, többcsatornás kommunikáció 

alkalmazása. Az intézményi folyamatok, döntések átláthatóságának biztosítása. Az intézmé-

nyi célok elérését támogató kapcsolatrendszer hatékony működtetése. A jogszabályváltozások 

figyelemmel kísérése, azokról a tantestület folyamatos, szóbeli (értekezletek, megbeszélések) 

és írásbeli (kör-e-mail) tájékoztatása. Az intézmény mindennapi működését alakító, befolyá-

soló tevékenységek előrelátó tervezése, a megvalósítás figyelemmel kísérése, az átláthatóság 

biztosítása. Stabil, keresztyén értékrendre alapozott elkötelezettség az iskola szellemiségének 

megfelelő, szakmailag is kiemelkedő tantestület létrehozására/vezetésére. 

 

III. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Fejleszthető tevékenységek: 

- 

 

Kiemelkedő tevékenységek: 

A vezetői pályázat jövőképe és a pedagógiai programban megfogalmazott alapelvek, célok 

összhangjának megvalósulása. Az intézményi stratégiai célok elérésének hatékony irányítása. 

A változásokra, innovációra nyitott intézményi környezet megteremtése. Az intézmény életé-

ben bekövetkezett, a fenntartóváltással kapcsolatos változásokra való reagálás, a célok eléré-

sét támogató munka következetes elvégzése és megkövetelése. A fejlesztésre szoruló területek 

rendszeres beazonosítása, a változtatások hatékony és céltudatos megszervezése, végig vitele. 

Innovációt fókuszba helyező, támogató vezetői attitűd. 
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IV. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Fejleszthető tevékenységek: 

A vezetési feladatok megosztása, a döntési és hatásköri jogok egyértelmű meghatározása. A 

tantestület személyi összetételének kedvező alakulásával a vezetői túlterheltség csökkentése. 

Az előző vezetés által nem megfelelően működtetett teljes intézményi önértékelés újabb cik-

lusának hatékony levezénylése. 

 

Kiemelkedő tevékenységek: 

A humánerőforrás ellenőrzésében és értékelésében való aktív vezetői részvétel. Aktív vezetői 

jelenlét az intézményen belüli szakmai együttműködések kezdeményezésében, szervezésében. 

Az intézmény pedagógiai programjával és a pedagógusok szakmai céljainak figyelembe véte-

lével összeállított továbbképzési program és beiskolázási terv. A nevelőtestület aktív részvéte-

lének biztosítása az intézményi döntéshozatali folyamatokban. A teljes iskolai közösség min-

dennapi életét jellemző pozitív klíma és támogató szervezeti kultúra, mely magába foglalja a 

vezető személyes példamutatását és kezdeményező, motiváló hozzáállását a munkatársak sze-

mélyes fejlődését elősegítő szakmai együttműködések elősegítésében. Kezdeményező, fej-

lesztő és támogató jellegű aktivitás a pedagógusok értékelésében. Az intézményi döntéshoza-

tali folyamatok előkészítése, megismertetése a tantestülettel, majd a pedagógusok motiválása 

és bevonása a döntés meghozatala érdekében. 

 

V. A vezetői kompetenciák fejlesztése 

 

Fejleszthető tevékenységek: 

- 

 

Kiemelkedő tevékenységek: 

Vezetői hatékonyságának fejlesztése érdekében mutatott elkötelezettség. A vezetési program 

időarányos megvalósulásának folyamatos nyomon követése, felülvizsgálata. Mind pedagó-

gusi, mind vezetői elkötelezettsége példaértékű. Önértékelése fejlett, tisztában van erősségei-

vel és gyengeségeivel. Hivatástudata erős, magatartásában és kommunikációjában követendő 

példaként szolgál munkatársai számára. 

 

5.) Intézmény tanfelügyeleti ellenőrzése: - 

 

11. Az intézmény működését meghatározó dokumentumok  

 

Pedagógiai program: http://madocsaref.zsoltar.hu/Dokumentumok/PP.pdf  

Házirend: http://madocsaref.zsoltar.hu/Dokumentumok/Hazirend.pdf  

Szervezeti és működési szabályzat: http://madocsaref.zsoltar.hu/Dokumentumok/SZMSZ.pdf 

 

 

 

 

 

http://madocsaref.zsoltar.hu/Dokumentumok/PP.pdf
http://madocsaref.zsoltar.hu/Dokumentumok/Hazirend.pdf
http://madocsaref.zsoltar.hu/Dokumentumok/SZMSZ.pdf


Madocsai Református Általános Iskola                                                                                            
203 249                                            Tel. 75/330-156, 530-002 
7026 Madocsa Kossuth u. 2.                              e-mail: madocsa.iskola@reformatus.hu  

8 
 

 
12. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzett-

sége 

 

Munkakörök Létszám Végzettség Szakképzettség 

Intézményvezető 1 fő főiskola tanító, könyvtár szakkollégium, 

Preventív és korrektív pedagógiai 

pszichológia szakvizsga 

Közoktatásvezetői szakvizsga 

tanár 5 fő 

(1 fő tartó-

san távol) 

főiskola 

egyetem 

biológia, kémia 

testnevelés, angol nyelv és irodalom 

magyar nyelv és irodalom, angol nyelv 

és irodalom 

történelem, római katolikus hittan 

református hittan 

tanító 7 fő főiskola 

egyetem 

tanító, testnevelés, gyógytestnevelés, 

pedagógia, rajz, könyvtár 

óraadó 4 fő főiskola 

egyetem 

digitális kultúra, informatika 

egyházi ének 

matematika 

magyar nyelv és irodalom 

gyógypedagógus 1 fő főiskola tanulásban akadályozottak pedagógiája, 

szomatopedagógus terapeuta 

 

13. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát iskolai 

végzettsége és szakképzettsége 

 

Feladatköre Iskolai végzettsége Szakképzettsége 

Iskolatitkár főiskola 

gyógytornász, pedagógiai és 

családsegítő munkatárs, 

számviteli ügyintéző 

Rendszergazda főiskola informatikus 

Pedagógiai asszisztens 

(tartósan távol) 
érettségi 

pedagógiai és családsegítő 

munkatárs 

 

14. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 

 

http://www.madocsaref.zsoltar.hu/Dokumentumok/2021OKM.pdf 

 

http://www.madocsaref.zsoltar.hu/Dokumentumok/2021Nyelvi.pdf 

 

15. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

 

A fejlesztő foglalkozások, korrepetálások és a tanórákon jól működő differenciált oktatás egy-

aránt hozzájárul ahhoz, hogy intézményünkben az évismétlő tanulók száma nem számottevő. 

 

 

http://www.madocsaref.zsoltar.hu/Dokumentumok/2021OKM.pdf
http://www.madocsaref.zsoltar.hu/Dokumentumok/2021Nyelvi.pdf
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Az illetékes Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2021/2022. tanévre vonatko-

zóan: 

 

Az intézményben a 2020/2021. tanév adatszolgáltatásához képest nem változott a lemorzsoló-

dással veszélyeztetett tanulók száma. Figyelemmel arra, hogy a lemorzsolódási mutató az in-

tézményben alacsony, a 2021/2022. tanév 2. félévi adatszolgáltatása alapján a Kaposvári Peda-

gógiai Oktatási Központ nem fogalmazott meg javaslatot pedagógiai eredményességet javító 

intézkedésre. A két fő érintett, alulteljesítő tanuló támogatására megvalósított intézkedése a ta-

nulmányi eredmény javítására irányult. Az intézmény vezetése az aktuális lemorzsolódási mu-

tatók alakulását és a Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ támogató szakmai szolgáltatását 

bemutató szakmai fórumon, pedagógusa a szakértői vélemények értelmezését, a kiemelt figyel-

met igénylő tanulók fejlesztését segítő műhelyfoglalkozáson vett részt. A rögzített adatok alap-

ján külső beavatkozásra nincs szükség. 

 

Évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok: 

 

érintett évfolyam ismétlés oka létszám 

1. osztály 
A tanuló a tantervi követel-

ményeket nem teljesítette 
1 fő 

 

16. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei 

 

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, valamint az intézmény 

lehetőségeinek figyelembevételével, választható egyéb foglalkozásokat szervez. A foglalkozá-

sokat, a megelőző tanév végén történő, előzetes jelentkezés alapján szervezzük. A jelentkezés 

1 tanévre szól, a foglalkozásokról való hiányzást igazolni kell. 

 

 középiskolai felvételire előkészítő 8. osztályosok számára matematika és magyar tan-

tárgyakból 

 kézműves szakkör 

 képzőművészeti szakkör 

 honvédelmi szakkör 

 vöröskeresztes szakkör 

 alsós foci 

 felsős foci 

  kosárlabda 

 gyógytestnevelés 

 színjátszó szakkör 

  énekkar 

 Művészeti iskolák, akik bekapcsolódtak az iskola délutáni elfoglaltságainak szervezé-

sébe: 

Tehetség Művészeti Iskola - balett és moderntánc 

Levendula Művészeti Iskola – citera 

 Helen Doron Nyelviskola 
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17. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

 

A házi feladat adásának elvei: 

Bármely tantárgyból az otthoni, másnapra történő felkészülés az önálló munkavégzés erősíté-

sét, a gyakorlást, a tananyag megerősítését szolgálja. 

A házi feladatok legfontosabb szerepe a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakor-

lás, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. 

A hétvégére, valamint a tanítási szünetek idejére, legfeljebb annyi házi feladat adható, ameny-

nyi egyik óráról a másikra szokásos. 

Nyári szünetben a következő évfolyamra előírt kötelező olvasmány elolvastatható. 

 

Az iskolai dolgozatok szabályai: 

Témazáró dolgozatot előzetes bejelentést követően írnak tanulóink. Naponta maximum 2 té-

mazáró íratható. 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében az osztá-

lyozás során a következő - %-ban kifejezett teljesítményeket tekintjük az érdemjegyre váltás 

alapjául: 

 

TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT MINIMUMKÖVETELMÉNYEKET TAR-

TALMAZÓ MÉRÉS 

teljesítmény érdemjegy teljesítmény érdemjegy 

0 % - 33 % (elégtelen) 1 0 % - 50 % (elégtelen) 1 

34  % -50 % (elégséges) 2 51  % -64 % (elégséges) 2 

51 % -75 % (közepes) 3 65 % -80 % (közepes) 3 

76 % - 90 % (jó) 4 81 % - 94 % (jó) 4 

91 % -100 % (jeles) 5 95 % -100 % (jeles) 5 

 

Csak egy részterületet felölelő számonkérés esetén, a tananyag nehézségi fokától függően a 

szaktanár módosíthatja a százalékértékeket. 

 

A tanulásban akadályozott és a részképesség zavaros (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) 

ill. fogyatékkal élő tanulók esetében differenciált számonkérést alkalmazunk. Például lehető-

séget biztosítunk a szóbeli számonkérésre, több időt adunk a dolgozat megírására. 

Az átlag számításánál a matematikai kerekítés szabályai szerint járunk el, amely során a téma-

záró dolgozat jegyét két jegyként számoljuk. (A naplóban piros színnel jelöljük.) 

Külön ügyelünk, hogy a bukásra álló illetve sokat rontott tanulónak az adott félév utolsó két 

hónapjában több lehetősége legyen a javításra, erről a szülőt írásban tájékoztatjuk, ami első-

sorban a szaktanár feladata, illetve az osztályfőnök ezt ellenőrzi, esetleg pótolja. 

 

18. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmá-

nyok alatti vizsgák tervezett ideje 

 

Egyéni tanrend szerint tanuló diákok: 

- ebben a tanévben nincs egyéni tanrend szerint tanuló diák az intézményben. 
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Javító, különbözeti, valamint osztályozóvizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok): 

 

IDŐPONT VIZSGA 

2023. 06. 05-09. osztályozó vizsga 

2023. 08. 24. osztályozó- és javítóvizsga 

 

A továbbhaladás feltételeit, a tantárgyankénti minimum követelményt az iskola helyi tanterve 

tartalmazza. A dokumentum, nagy terjedelme miatt, elektronikusan tárolva a tanári szoba és az 

igazgatói iroda számítógépén. 

 

19. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

 

Az intézményben minden évfolyamon 1-1 osztály működik. 

 

Osztály Képzési forma Létszám Osztályfőnök 

1. általános iskolai oktatás és nevelés 15 fő Siposné Somogyi Andrea 

2. általános iskolai oktatás és nevelés 20 fő Sziliné Boldog Eszter 

3. általános iskolai oktatás és nevelés 21 fő Boldog Istvánné 

4. általános iskolai oktatás és nevelés 12 fő Vörösné Szabó Szilvia 

5. általános iskolai oktatás és nevelés 19 fő Ludmány László 

6. általános iskolai oktatás és nevelés 15 fő Balázs Dániel 

7. általános iskolai oktatás és nevelés 11 fő Kissné Gelencsér Klára 

8. általános iskolai oktatás és nevelés 13 fő Szabóné Komáromi Ágota 

 

 

Madocsa, 2022. október 21. 

 

                                                                                        Zemkóné Horváth Zsuzsanna 

                                                                                                   Intézményvezető 


