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8 évfolyamos általános iskola
1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Sorszám

Tanítotttantárgyak

Fizika

1.

Kémia
Matematika
Informatika
Matematika

2.

5.

Bessenyei György Tanárképző Főiskola
(matematika szakos tanár)
Kossuth Lajos Tudományegyetem
(számítástechnika szakos középiskolai tanár)
Eszterházy Károly Főiskola
(magyar nyelv és irodalom szakos tanár)
Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és
Társadalomtudományi Főiskolai Kar
(informatikus könyvtáros)

6.

8.

Magyar nyelv és
irodalom
Német nyelv
Etika
Történelem
Tanító

9.

10.

Angol

Szakvizsgázott pedagógus

Pénzügyi Számviteli Főiskola
(oktatásinformatikus)
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
Szakvizsgázott pedagógus
(matematika szakos általános iskolai tanár) vezetői feladatokra való
Debreceni Egyetem Természettudományi
felkészítésre
Kar (matematika szakos tanár, középiskolai
tanár)

Matematika
Informatika

Szakvizsga

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
(matematika szakos tanár)

Eszterházy Károly Főiskola
(számítástechnika szakos tanár)
Eszterházy Károly Főiskola
(okleveles informatikatanár)

Tartósan távol lévő

7..

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
(fizika szakos tanár)

Tartósan távol lévő
3.

4.

Végzettség

Ho Si Minh Tanárképző főiskola
(okleveles magyartanár)
Ho Si Minh Tanárképző Főiskolaű
(népművelő)
Ho Si Minh Tanárképző Főiskola
(történelem szakos általános iskolai tanár)
Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai
Kar
(általános iskolai tanító testnevelés speciális
kollégiummal)
Nyíregyházi Főiskola
(Angol nyelv és irodalom szakos tanár)
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11.
12.

Tanító
Tanító
Természetismeret

13.

Biológia
Tanító
14.

Tanító
15.

Tanító
16.

Történelem
17.

Vizuális kultúra
Tanító

18.

19.

20.

(általános iskolai tanító népművelés
szakkollégiumi képzéssel)

Szociálpedagógus
Tanító

23.

Esztergomi Tanítóképző Főiskola
(általános iskolai tanító ének-zene
szakkollégiumi képzéssel)
Ho Si Minh Tanárképző Főiskola
(történelem szakos általános iskolai tanár)
Ho Si Minh Tanárképző Főiskola
(rajz szakos tanár)
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola
(általános iskolai tanító matematika
műveltségi területen)

Természetismeret
Technika, életvitel és Ho Si Minh Tanárképző Főiskola
(technika szakos tanár)
gyakorlat
Biológia-egészségtan Ho Si Minh Tanárképző Főiskola
(biológia szakos tanár)
Jászberényi Tanítóképző Főiskola
Tanító
Szakvizsgázott pedagógus
(általános iskolai tanító könyvtár
minőségbiztosítási
szakkollégiumi képzéssel)
szakterületen
Kodolányi János Főiskola
(okleveles minőségfejlesztés-tanár)
Technika, életvitel és Budapesti Kereskedelmi és Idegenforgalmi
Főiskola
gyakorlat
(háztartásökonómia-életvitel szakos tanár)
Esztergomi Tanítóképző Főiskola
Tanító

21.
22.

Vitéz János Tanítóképző Főiskola
(általános iskolai tanító)
Tanítóképző Intézet Esztergom
(általános iskolai tanító)
Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főskola
(általános iskolai tanító környezetismeret
szakkollégiumi képzéssel)
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
(biológia szakos tanár)
Jászberényi Tanítóképző Főiskola
Szakvizsgázott pedagógus,
(általános iskolai tanító ének szakkollégiumi közoktatási vezető
képzéssel)
Jászberényi Tanítóképző Főiskola
(általános iskolai tanító testnevelés
szakkollégiumi képzéssel)

Eszterházy Károly Egyetem
(szociálpedagógus)
Jászberényi Tanítóképző Főiskola
(általános iskolai tanító ének-zene
szakkollégiumi képzéssel)

Szakvizsgázott pedagógus
egyéni bánásmódot igénylő
gyermekek
fejlesztőpedagógiája.
Szakvizsgázott pedagógus
gyakorlatvezető
mentortanári szakterületen
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Tanító
24.
25.

26.

Német nyelv
Magyar nyelv és
irodalom
Ének-zene
Tanító

27.

Földrajz
Matematika
28.

Testnevelés és sport
Testnevelés és sport

29.

Biológia
Testnevelés

30.

Tanító
31.

Tanító

32.

Tanító
33.

Történelem
34.

35.

Magyar nyelv és
irodalom
Tanító

Jászberényi Tanítóképző Főiskola
(általános iskolai tanító technika
szakkollégiumi képzéssel)
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
(német nyelvtanár)
Ho Si Minh Tanárképző Főiskola
(magyar szakos általános iskolai tanár)
Ho Si Minh Tanárképző Főiskola
(ének-zene szakos általános iskolai tanár)
Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai
Főiskolai Kar
(általános iskolai tanító ember és társadalom
műveltségi területen)
Eszterházy Károly Egyetem
(okleveles földrajztanár)
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
(matematika szakos tanár)
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
(testnevelés szakos tanár)
Ho Si Minh Tanárképző Főiskola
(testnevelés szakos tanár)
Ho Si Minh Tanárképző Főiskola
(biológia szakos tanár)
Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Kar
(okleveles testnevelő tanár)
Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai
Kar – Szarvas
(általános iskolai tanító természetismeret
műveltségi területen)
Vitéz János Tanítóképző Főiskola
(újságíró szakkollégiumi képzéssel)
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
(kulturális menedzser)
Kodolányi János Főiskola
(Okleveles minőségfejlesztés-tanár)
ELTE tanító és Óvóképző Főiskola
(általános iskolai tanító magyar nyelv és
irodalom műveltségi területen)
Eszterházy Károly Főiskola
(történelem szakos tanár)
Eszterházy Károly Egyetem
(okleveles általános iskolai magyartanár)
Jászberényi Tanítóképző Főiskola
(általános iskolai tanító könyvtár
szakkollégiumi képzéssel)
Debreceni Egyetem Informatikai Kara levelező
tagozat
(informatikus könyvtáros)

Szakvizsgázott pedagógus
Szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

Szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

Szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető
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2.) A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és
szakképzettsége

1.
2.
3.
4.

Munkakör
iskolatitkár
pedagógiai
asszisztens
könyvtáros

Végzettség
középfokú iskolai végzettség

rendszergazda

Felsőfokú szakképesítésű általános informatikus

gyermek- és ifjúsági felügyelő
Eszetházy Károly Főiskola (informatikus könyvtáros)

3.) Technikai dolgozók száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
Munkakör
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Végzettség
Pénzügyi szakügyyintéző, felsőfokú végzettség
Élelmiszer eladó végzettség
Érettségi/Ruhakészítő végzettség
Ruhakészítő végzettség
Élelmiszer eladó végzettség
Középfokú végzettség
Szociális gondozó/ápoló végzettség

gazdasági ügyintéző
intézményi takarító
intézményi takarító
intézményi takarító
intézményi takarító
intézményi takarító
intézményi takarító
karbantartó

Villanyszerelő végzettség

4.) Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

20192020
385 fő

3 v. több (fő)

1 tárgy (fő)

2 tárgy (fő)

3 v. több (fő)

1 tárgy (fő)

2 tárgy (fő)

3 v. több (fő)

1 tárgy (fő)

2 tárgy (fő)

3 v. több (fő)

20182019
397 fő

2 tárgy (fő)

20172018
415 fő

1 tárgy (fő)

1 0

20162017
465 fő

3 v. több (fő)

2 tárgy (fő)

Évismétlés

1 tárgy (fő)

20152016
474 fő

7

0

1

6

1

0

3

1

0

2

1

0

0

Összesen
(fő)

8

7

4

3

Arány (%)

1,6

1,5

0,9

0,7

1

0,2
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5.) Középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

Iskolatípusok
Gimnázium
Szakközépiskola/
Szakgimnázium
Szakiskola/
Szakközépiskola
Nem tanul tovább
Első helyen
megjelölt helyre
felvett tanulók

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016
63 fő

63 fő

62 fő

65 fő

61 fő

40%

35%

34%

37%

33%

50%

49%

53%

51%

57%

10%

13%

13%

11%

10%

-

3%

-

1%

-

89%

86%

90%

75%

82%

6.) Szakkörök igénybevételének és a mindennapos testedzés lehetősége

Szakkör, együttműködési megállapodás szerinti délutáni
foglalkozás, egyéb foglalkozás megnevezése
Feladatmegoldó szakkör alsó tagozat
Feladatmegoldó szakkör felső tagozat
ECDL vizsga felkészítő foglalkozás
Elsősegélynyújtó szakkör
OTP Bank Bozsik-program intézményi programja
Beszterce DSE szivacskézilabda
Beszterce DSE kézilabda
Strandépítők KC
Beszterce DSE tájékozódási futás
SDS Mini tájfutás

Résztvevők száma (fő)
42
73
25
15
12
21
61
61
12
12

Mindennapos testnevelés lehetősége
Alsó tagozaton:
• 1-4. osztályban heti öt testnevelés óra
Felső tagozaton:
• 5-8. osztályban heti 5 testnevelés óra
• tömegsport
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7.) Az iskola tartalmi munkájának megszervezése

A tanulmányi munkát a jelenleg hatályos Pedagógiai Programunk alapján végezzük.
Pedagógiai Programunk helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv hatályos rendelkezései szerint
készült.

8.) Hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok, tanulmányok alatti vizsgák szabályai
az intézmény Pedagógiai programja szerint
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 tanulók házi feladataikat a napközi otthon, tanulószoba munkarendjében meghatározott
tanulási időben tanári irányítással és segítséggel végzik. Itt minden tanuló köteles a házi feladatait
maradéktalanul elvégezni.
A napközi otthonban nem biztosított azon tanulók másnapi felkészülése, akik a tanulási időben
más iskolai vagy iskolán kívüli foglalkozáson (tanulmányi, sport, művészet) vesznek részt. Nekik
ezeken a napokon otthon kell elvégezni a feladataikat.
Az egész napos oktatásban jogszabálynak megfelelően szervezik munkájukat a nevelők.
Az otthoni feladatok nem kérhetőek számon − az igazolt hiányzást követő első tanítási napon, −
az estig elhúzódó sport illetve tanulmányi versenyt követő napon, − egészségügyi, családi
problémák esetén, ha ezt a szülő igazolja (egy tanévben legfeljebb 3 alkalommal).

Korlátok:
• A hétvége, a tanítási szünet (őszi, téli, tavaszi) a feltöltődés, pihenés, családi együttlét, a
szabadidő hasznos eltöltésének életkori szempontból is fontos ideje. Ezért írásbeli és szóbeli
házi feladat csak annyi adható, amennyit 1-1 tanítási órára ad a pedagógus. Ez alól csak a
szorgalmi feladat, gyűjtőmunka kivétel.
Számonkérések rendje, korlátai, követelményei, súlya:
• Diagnosztikus mérés írása matematikából, magyar nyelv és irodalomból.
• Egységes évvégi felmérők megírása alsóban matematikából, magyar nyelv és irodalomból
7

évfolyamonként.
• Az értékelésnél az e-naplóban a beszámolás módját feltüntetjük (pl. szóbeli felelet,
témazáró)
• A tanév rendjében foglalt országos mérések időpontjáról a munkaterv ad tájékoztatást. A
külső mérésekről a szülőket is tájékoztatja előzetesen írásban az iskola.
• A számonkérések rendjéről, módjáról, követelményeiről az osztályfőnök és a szaktanárok
tájékoztatást adnak a tanév elején, illetve témazáró dolgozatok, tudásszint, vagy
kompetenciamérések előtt.
• A szóbeli és írásbeli feleleteket nem kell előre bejelenteni, a témazáró dolgozatot legalább
egy héttel előbb.
• Lehetővé kell tenni, hogy a tanulók félévente egy-egy tantárgyból legalább 3 érdemjegyet
tudjanak szerezni.
• A tanulók naponta maximum 2 témazáró dolgozatot írhatnak. Amennyiben emiatt
egyeztetni kell a szaktanároknak, azt az osztály jelezze a harmadik bejelentőnek
(lehetőség szerint az alacsonyabb óraszámban tanult tantárgyak élvezzenek előnyt).
• Az írásbeli munkákat 2 héten belül ki kell javítani, a tanulókkal értékelni. Biztosítani kell,
hogy a szülő a helyben szokásos módon a javított dolgozatot megtekinthesse.
• Az érdemjegyek a tagiskolák helyi döntése szerint kerülnek súlyozásra.
• A félévkor, ill. év végén osztályzattal történő minősítés szabályait a köznevelési törvény
tartalmazza.
• Amennyiben a tanuló félévkor, vagy év végén fél jegyre áll, a szaktanár a témazáró
dolgozatok alapján döntheti el az osztályzatot.
A tanulmányok alatti vizsgák helyi szabályai:
Tanulmányok alatti vizsga az osztályozó vizsga, a különbözeti vizsga, valamint a pótló és
javítóvizsga. A tanulmányok alatti vizsgát a feladat ellátási hely vezetője szervezi a
jogszabályban meghatározott esetben, a Házirendben meghatározott időkereten belül, a
Munkatervben meghatározott időben. Ettől eltérő időpontban kizárólag a tanuló érdekében,
a szülő írásbeli kérelmére, egyedi elbírálás alapján.
A tanulmányok alatti vizsgák idejéről, beosztásáról, a vizsga részeiről, a számon kérendő
tananyagról és az eredményhirdetés időpontjáról a tanulót és a szülőt írásban kell értesíteni,
legalább 10 nappal a vizsga kezdő időpontja előtt.
A tanulmányok alatti vizsgán a vizsgabizottság a kerettantervben - a helyi tanterv
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kiegészítéseivel - meghatározott tananyag és követelmény elsajátítását ellenőrzi és értékeli,
a vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozóan.
A tanulmányok alatti vizsgák írásbeli és/vagy szóbeli vizsgarészből állnak, a kiértesítésben
meghatározottak szerint, kivéve a csak gyakorlati részből álló, alább felsorolt tantárgyi
vizsgák. Gyakorlati vizsgát kell tenni, szóbeli kiegészítéssel a készségtárgyakból: ének-zene,
vizuális kultúra, testnevelés, technika és tervezés, valamint a digitális kultúra tantárgyból.
A bizottság az összesített részeredmények és a kérdező tanár véleménye alapján dönt az
értékelésről, minősítésről.
9.) Iskolai tanév helyi rendje 2020-2021. tanév

Szorgalmi időszak:
Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. (kedd)
Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. (kedd)
Tanítási napok száma: 179 nap
Első félév vége: 2021. január 22. (péntek)
Félévi értesítő kiadásának határideje: 2021. január 29. (péntek)
Szünetek:
Őszi szünet: 2020. október 23-tól november 2-ig tart. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).
Téli szünet: 2020. december 21-től 2021. január 3-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
2020. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
Tavaszi szünet: 2021. április 1-től 2021. április 6-ig tart. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).
Országos mérések:
A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata nyolcadikosaknak- kísérleti jelleggel:
2020. szeptember 21. és 2020. október 12. 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)
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Kompetenciamérés - A méréshez szükséges adatküldés az Oktatási Hivatalnak: 2020. november 20.
Az országos mérés időpontja: 2021. május 26. (szerda)
Országos, intézményi és fenntartói szintű elemzések elkészülnek: 2022. február 28.
Idegen nyelvi mérés 6- 8. évfolyamon: 2021. május 19. (szerda)
A méréshez szükséges adatküldés az Oktatási Hivatalnak: 2020. november 20.
Az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatok elküldése: 2021. június 11.
DIFER: Első évfolyamosok felmérése: 2020. október 9-ig. Érintett tanulók jelentése a Hivatalnak:
2020. október 22.
DIFER-mérés elvégzése az érintett tanulókkal: 2020. december 4.
Tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése: Intézményi vizsgálat elvégzése: 2021.
január 11. és április 23. között (meghatározott, fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok
alapján)
Mérési eredmények feltöltése a NETFIT rendszerbe: 2020. május 28.
Középfokú beiskolázás:
Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. 10:00
Pótló felvételi vizsga időpontja: 2021. január 28. 14:00
Jelentkezési lapok beadási határideje: 2021. február 19.
Jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala: 2021. március 16.
Sorrendmódosítás: 2021. március 22 – 23.
Módosító adatlapok beküldési határideje: 2021. március 24.
Felvételről/elutasításról szóló értesítés megküldése a tanulóknak: 2021. április 30.
Beiratkozás a középiskolákban: 2019. június 22 – 24.

Témahetek:
A "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1-5. között lesz.
A Digitális Témahét 2021. március 22-26. között.
A Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19-23. között.

Nemzeti ünnepek:
Aradi vértanúk napja: október 6.
1956-os forradalom: október 23.
Iskolai megemlékezés az 1956. december 8-ai sortűz áldozatairól
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A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai: február 25.
1848-1849-es szabadságharc: március 15.
A holokauszt áldozatai: április 16.
A Nemzeti Összetartozás Napja: június 4.
10.) Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai, versenyei
Rendezvények, megemlékezések:
Ünnepélyes tanévnyitó iskolagyűlés 2020. szeptember 1.
A zene világnapja 2020.október 1.
Állatok világnapja 2020. október 4.
Márton napi vigasság 2020. november 11.
Adventi gyertyagyújtások 2020.11.27., 12.04., 12.11., 12.18.
Mikulás ünnepség 2020. december 4.
Karácsonyi műsor 2020. december 18.
Magyar kultúra napja 2021. január 22.
DÖK nap – Jubileumi nap, 40 éves az iskola: 2021. február 5.
Farsang: 2021. február 19.
Irodalom képekben tankerületi szintű rajzpályázat 2021. február 26.
Móra Ferenc vers-és prózamondó tankerületi szintű verseny 2021. február 26.
Pályaorientációs nap 2021. március 12.
Helyesen magyarul! Kistérségi helyesírási verseny 2021. április 1.
Költészet napja 2021. április 9.
A Föld napja 2021. április 22.
" …százlátó üveg"- költészetnapi kistérségi vetélkedő 2021. április 23.
Anyák napja 2021. május 2.
Madarak és fák napja 2021. május 10.
Egészségnap 2021. május 14.
Ballagás: 2021. június 11.
Tanévzáró ünnepély: 2021. június 21.
Tanítás nélküli munkanapok:
SÁI Intézményvezetői nap
SÁI Intézményvezetői nap
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Félévi értekezlet: 2021. január 29.
DÖK nap: 2021. február 5.
Pályaorientációs nap: 2021. március 12.
Nevelési értekezlet: 2021. április 23.
Pályázat:
Határtalanul program, 7. évfolyam: A só útján: 2021. május 24.

10.) Intézményi kommunikáció, információáramlás biztosítása
Értekezletek rendje:
Minden hónap első hétfő:
• 14:00 – 15:00 – vezetőségi értekezlet
• 16:00 – 17:00 – munkatársi értekezlet

Kapcsolattartás a szülőkkel
A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeres,
részletes és érdemi tájékoztatást kapjon.
A tájékoztatás egyik fontos eszköze az iskola honlapja, a KRÉTA, az iskola aulájában elhelyezett
hirdetőtáblák, a szülői választmány részére tartott megbeszélések, szülői értekezletek, fogadóórák.
Fogadó órák rendje: a kijelölt hónapok első hétfője
Október

Kiértesítés szerint

November

Bejelentkezés szerint

December

Kiértesítés szerint

Február

Kiértesítés szerint

Március

Bejelentkezés szerint

Április

Kiértesítés szerint

Május

Kiértesítés szerint

Szülői értekezletek:
•

Alsó és felső tagozat: szeptember 2. hete

• Alsó és felső tagozat: január 4. hete
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• Alsó és felső tagozat: május 1. hete
11.) Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma
2020. október 1-i állapot szerint:
Évfolyam

Osztály
1.a

Osztálylétszám (fő)
28

1.

1.b
2.a

30
21

2.

2.b

20

3.a
3.b
4.a
4.b
5.a
5.b
6.a

19
24
21
22
25
29
24

6.b
7.a
7.b
8.a
8.b

24
25
22
20
25

3.
4.
5.
6.
7.
8.

összesen:

379

Felvétel az iskola első évfolyamára az intézmény Pedagógiai programja szerint:
Az iskola az Oktatási Hivatal által közzétett időpontban a felvételi körzet szerinti feladat ellátási helyen
külön felvételi kérelem nélkül beírja azt a tanköteles tanulót, akinek a lakóhelye, annak hiányában
tartózkodási helye a fenntartó által meghatározott felvételi körzetében van („körzetes tanuló”) és
iskolaérett. A sajátos nevelési igényű gyermek esetén felvételi körzeten a szakértői véleményben
kijelölt iskolát kell érteni.
Felvétel, átvétel helyi szabályai a felvételi kötelezettség teljesítése után fennmaradó szabad
férőhelyekre az intézmény Pedagógiai programja szerint:
A felvételi kötelezettség megállapításához a Salgótarjáni Tankerületi Központ által - az átvételi
kérelem beadásának tanévére - az első osztályos beiratkozáshoz meghatározott felvételi körzetet kell
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érteni. Ha a feladat ellátási hely a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi
kérelmeket is teljesíteni tud a fenntartó által meghatározott osztályok maximális létszámán belül, a
döntésre Igazgatósági egyeztetés után kerülhet sor. A döntés során figyelembe kell venni a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók arányára vonatkozó jogszabályi előírásokat. Amennyiben az adott feladat
ellátási helyen a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arány nem felel meg a jogszabályban
előírtaknak, vagy az átvétel után ennek veszélye fennáll, elutasító döntést kell hozni. Ha a körzeten
kívüli jelentkezők száma meghaladja a szabad férőhelyek számát, és az előnyben részesítési
kötelezettség figyelembe vételével, a jogszabályban meghatározott sorrend alapján sem vehető fel
minden azonos helyzetű jelentkező tanuló, az érintett csoportba tartozó tanulók felvételéről, illetve egy
adott héten belüli átvételéről sorsolással kell dönteni, a Házirendben meghatározott módon. A tanulói
jogviszony létesítésére vonatkozó további szabályokat a Házirend (6. oldal) tartalmazza. Az iskolába
felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról a feladat ellátási hely vezetője dönt.
Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről
4. Az általános iskolai beiratkozás 7. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára
a tanköteles tanulókat 2021. április 15–16-án kell beíratni.

12.) Versenyeredmények a 2019-2020-as tanévben

Sportversenyek, Diákolimpia (1-3. helyezett)
Atlétika:
Diákolimpia megyei döntő Ügyességi Csapatbajnokság:
Fiú súlylökés: egy 1. hely, Fiú kislabda dobás: egy 1. hely, Fiú távolugrás: egy 1. hely,
Lány súlylökés: egy 1. hely, Lány kislabda dobás: egy 1. hely, Lány távolugrás: egy 2.
hely, 10x200- as váltó: egy 1. hely
Kézilabda:
Mátra Kupa: egy 3. hely, KESI Kupa: egy 3. hely
Tájékozódási futás:
Salgó Kupa – regionális verseny: három 1. hely, egy 3. hely
Labdarúgás:
Szlifka László Emlék Torna: egy 2. hely
Bólyai Kupa: egy 1 hely
Városi és megyei játékos sportvetélkedő:
Városi 1. helyezés, megyei 2. helyezés
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Tanulmányi versenyek (1-3. helyezett)
Bolyai magyar csapatverseny megyei fordulóján:
egy 2. hely
Móra Ferenc vers - és prózamondó:
tankerületi verseny egy 3. hely
Kozma László informatika verseny:
országos: egy 2. hely
Országos Bolyai Matematika Csapatverseny:
Nógrád megyei fordulóján: egy 1. hely, egy 3. hely
Zrínyi Ilona országos szintű matematika verseny:
megyei csapatverseny: egy 1. hely, egyéni: egy 2. hely

13.) A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
-

Szerepvállalás lakóterületi és városi ünnepségeken
Fellépés a helyi civil szervezetek, klubok rendezvényein
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