
Különös közzétételi lista 

 
 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv 

tantárgyfelosztásához 

 

  

vé
gz

et
ts

ég
 

mely szakra 
képesített 

 mely  
tantárgyakat 

 tanít  

      

1-4. 
évfolyam 

5-8. 
évfolyam 

napközi 
tanulószoba 

1 F tanító matematika x     

      matematika emelt       

2. F tanár, földrajz, biológia földrajz   x   

      biológia       

3. F tanító   x     

4. F tanító testnevelés x     

      matematika       

      term. Ism. biológia        

5. F tanító magyar x     

      matematika       

      ének       

      testnevelés       

6. F tanító magyar x     

      matematika       

      matematika emelt       

      környezetismeret       

      rajz       

      testnevelés       

7. F tanító, informatikus magyar x     

    könyvtáros matematika       

      környezetismeret       

      testnevelés       

      számítástechnika       

8. F tanító magyar x     

      matematika       

      ének       

      technika       

      testnevelés       

      magyar nem szakr.       

9. F tanító magyar x     

      matematika       

      matematika emelt       

      környezetismeret       

      testnevelés       

10. F tanító magyar x     

    technika szakkol. matematika       

      rajz       

      rajz emelt       

11. F tanító napközi 11.cs.     x 

12. F tanító magyar x     

      matematika       

      rajz       

      ének       

      testnevelés       

13. F tanító magyar x     

      matematika       

      matematika emelt       

      környezetismeret       

      ének       

      technika       

      rajz       

14. F tanító, angol szaktanító magyar x     



      angol       

      környezetismeret (angol)       

      környezetismeret       

15. F tanító magyar x     

      matematika       

      ének       

      környezetismeret       

      testnevelés       

16. F tanító magyar x     

      matematika       

      környezetismeret       

      ének       

      technika       

      testnevelés       

17. F tanító, angol nyelvtanár angol x     

      környezetismeret       

      rajz       

      technika       

18. F tanító   x     

  F tanító, angol nyelvtanár angol       

      környezetismeret       

      rajz       

      technika       

      napközi 7. cs.       

19. F tanító term. ism. nem szakr. x     

      term. ism. földrajz       

      term. ism. biológia       

      ének       

      testnevelés       

      környezetismeret       

20. F tanító, ének szaktanító   x     

  F tanár, angol angol       

      angol lektori       

21. F tanító, fejl.ped. 
fejlesztőpedagógus(1-3. 
évfolyam) 

x     

22. F 
tanító, 
gyógypedagógia, 
pszichopedagógia tanár 

fejlesztőpedagógus(4-5. 
évfolyam) 

x     

23. F tanító, vizuális nev.szakk.   x x   

  F tanító, angol nyelvtanár angol       

      angol emelt       

      környezetismeret       

      rajz       

      technika       

24. F tanító napközi 10. cs.     x 

25. F tanító, ének szaktanító napközi 1. cs. x   x 

      ének       

      ének emelt       

26. F tanító napközi 5.cs.     x 

27. F tanító, könyvtár inf. napközi 2.cs. x   x 

      ének       

      technika       

28. F tanító napközi 8.cs.     x 

29. F tanító napközi 9.cs.       

30. F tanító, rajz szaktanító napközi 7.cs.     x 

    
angol szaktanító-
folyamatban 

rajz (a)       

      rajz       

      technika       

31. F angol, ének tanár ének x x   

      angol       

32. F tanító, biológia tanár napközi 6.cs. x   x 

    orosz szakkol. technika       

33. F tanító napközi 4.cs.     x 

34. F tanító      x 



  F tanár, testnevelés, földrajz napközi 13.cs.(5.évf.)       

35. F tanító, rajz szakt.,  napközi  3.cs. x   x 

    vizuális nevelés rajz       

      rajz emelt       

      technika       

36. F tanár, magyar, történelem napközi 12.cs. (5. évf.)     x 

37. F történelem tanár, tanító napközi 14.csop.(6.évf.)   x x 

      történelem       

38. F tanár, matematika,  tanulószoba (15.cs.)   x x 

    szám.techn. számítástechnika       

39. E tanár, angol angol   x   

      angol emelt       

      oszt.f.       

40. E 
tanító, pedagógia szakos  
tanár, fejlesztő ped. 

fejlesztőpedagógus(6-8. 
évfolyam) 

  x   

41. F tanár, német történelem   x   

    történelem német       

42. F tanár, magyar, történelem magyar   x   

43. F tanár, matematika  matematika   x   

    testnevelés testnevelés       

      testnevelés emelt       

      oszt.f.       

44. F tanár, biológia oszt.f.   x   

    földrajz földrajz       

      biológia       

     földrajz emelt       

     biológia emelt       

      természetismeret földrajz       

      természetismeret biológia       

45. F tanár, matematika matematika   x   

    fizika, technika term. ism. fizika       

    szám.tech. fizika       

    gépész műszaki tanár fizika emelt       

      matematika emelt       

      oszt.f.       

46. E tanár, magyar magyar   x   

    rajz-népművelő szakkol. magyar ny. nem szakr.       

    szám.tech. magyar i. nem szakr.       

    tanító rajz       

      oszt.f.       

      informatika       

      szám.tech.       

47. F tanár, matematika matematika   x x 

    technika matematika nem szakr.       

      oszt.f.       

      matematika emelt       

      tanulószoba (15.cs.)       

48. F tanár, matematika matematika   x   

    fizika matematika nem szakr.       

      matematika emelt       

      oszt.f.       

49. F tanár, földrajz földrajz   x   

    etika etika       

    tanító természetismeret földrajz       

      természetföldrajz biológia       

      természetismeret nem szr. f.       

      oszt.f.       

  F tanár, német német   x   

    orosz történelem       

  
  történelem oszt.f.     

  
 

 

50. E köz.isk. tanár magyar magyar   x   

    orosz, angol magyar ny. nem szakr.       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

szakképzettsége 

 

   

Iskolatitkár Főiskola Munkaügyi szervező 

Adminisztrátor Főiskola Óvodapedagógus 

Pénztáros Főiskola Üzemgazdász 

Gazdasági ügyintéző  Szakközépiskola Érettségi, Mérlegképes könyvelő 

Szabadidőszervező Főiskola Könyvtáros 

Pedagógiai asszisztens Főiskola Tanító 

Pedagógiai asszisztens Gimnázium Gimnáziumi érettségi 

Gondnok Szakközépiskola Géplakatos, Gépész 

Portás 2 fő Szakmunkásképző iskola Esztergályos, Kőműves 

Portás 1 fő Szakközépiskola Szakközépiskolai érettségi  

Karbantartó 1 fő Gimnázium 
Gimnáziumi érettségi, Vízvezeték 
szerelő 

Karbantartó 1 fő  Szakmunkásképző iskola Lakatos 

Oktatástechnikus 1 fő Szakmunkásképző iskola Gépszerelő-lakatos 

Takarító 4 fő Általános Iskola Nyolcosztályos általános iskola 

Takarító 5 fő Szakmunkásképző iskola 
Dísznövénykertész, Élelmiszer eladó, 
Fehérnemű készítő, Cukrász, Dajka 

Takarító 1 fő Gimnázium Gimnáziumi érettségi 

Konyhás 1 fő Általános Iskola Nyolcosztályos általános iskola 

Konyhás 3 fő Szakmunkásképző iskola Cukrász, Élelmiszeripari termékgyártó 

Gyermekvédelmi felelős 
2 fő Főiskola Tanár, Tanító 

 

  

      magyar i. nem szakr.       

      oszt.f.       

      angol       

      angol emelt       

51. F tanár, matematika, rajz matematika   x   

      oszt.f.       

      rajz       

      matematika nem szakr.       

52. F tanár, történelem történelem   x   

    német, orosz német       

53. F tanár, orosz testnevelés   x   

    testnevelés testnevelés emelt       

      oszt.f.       

54. F tanár, magyar magyar   x   

    média ismeret angol       

    angol média       

55. F tanár, biológia kémia   x   

    kémia informatika       

    szám.tech. szám. tech.       

      term. ism. biológia       

      biológia emelt       

      biológia       

56. F okt.inf, könyvtár szakkol.,  informatika   x   

    számítástechnika, tanító szám. tech.       

57. E tanár, ének, karvez. ének   x   

58. 
E 

tanár, testnevelés,  
gyógytestnevelés 

gyógytestnevelés x x   

59. 
E 

tanító, informatikus  
könyvtáros, könyvtáros, 
rajz szakkol. 

könyvtár x x   

60. F tanár, matematika, kémia kémia   x   

  F tanár, biológia, kémia kémia   x   

      kémia emelt       



 

 

3. Az országos mérés-értékelés eredményei 2010. 

 

6. évfolyam 

matematika 1412 pont 

szövegértés 1516 pont 

 

 

8. évfolyam 

matematika 1522 pont 

szövegértés 1503 pont 

 

 

 

 

4. Az intézmény lemorzsolódási és évismétlési mutatói 

 

Iskolánkban az előző évben nem történt lemorzsolódás.  

Évismétlések: összesen 7 fő.  

 

 

   

5. Középiskolai és szakiskolai továbbtanulási mutatók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/2011. összesen 

Gimnázium 7 

Szakközépiskola 42 

Szakiskola 15 

Nem vették fel - 

Összesen 64 



6. Szakkörök igénybevételének a lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége a 

2011/2012-es tanévben: 

 

Alsó tagozat 
 

szakkör  neve szakkörvezető ideje 

néptánc (3-5. évf.) Mihályiné Lakatos Anita szerda 7. óra 

néptánc (1-2. évf.) Mihályiné Lakatos Anita hétfő 6. óra szerda 6. óra 

sakk Mózsik Mária péntek 5-6. óra 

furulya (kezdő)  Egriné Németh Mónika hétfő 16 óra 

furulya (haladó)  Egriné Németh Mónika csütörtök 5. óra 

angol  Molnár Luca kedd 16.00 óra 

angol (3. évf.) Heim Jánosné hétfő 6. óra 

angol (2. évf.) Heim Jánosné kedd 6. óra 

angol (3.a) Lewis Montesz szerda 6. óra 

irodalom (3. évf.) Boda Réka hétfő 6. óra 

matematika ((3-4. évf.) Soós Edit kedd 5. óra 

számítástechnika (1. b) Heceg Erzsébet hétfő 16 óra 

számítástechnika (3-4. 
évf.) Rózsa Viktor 

hétfő, csütörtök 16.00 
óra 

számítástechnika (1.c) Hankusz Lászlóné szerda, csütörtök 5. óra 

mese (1-2. évf.) Tóth Lászlóné hétfő 16 óra 

mese (3-4. évf.) Tóth Lászlóné kedd 16 óra 

drámajáték (1.c) Mihályi Gáborné szerda 5. óra 

tömegsport  Rosnik Vincéné szerda 5. óra 

tömegsport  Görtlerné Kocsis Andrea csütörtök  

tömegsport  Görtlerné Kocsis Andrea péntek   

modern tánc (1-4. évf.) Rosnik Vincéné szerda, csütörtök 16 óra 

kosárlabda (3-4. évf.) Rosnik Vincéné hétfő, kedd 16 óra 

 
 

Felső tagozat  

  

Szakkör neve Szakkörvezető Időpont 

Elsősegélynyújtás (5-8. évf.) Tanosné Horváth Márta csütörtök 7.óra 

ECDL-internet Újvárosi Tibor szerda 8-9.óra 

Magyar előkészítő   8. évf. Újvárosi Tibor szerda 7.óra 

Matematika előkészítő 8. évf. Magyar Istvánné F. Éva péntek 7.óra 

Matematika korrepetálás 6.c Magyar Istvánné F. Éva kedd 6. óra 

Rajz Magyar Istvánné F. Éva Csütörtök 15.00-15.45 

Matematika korrepetálás  8.c Magyar Istvánné F. Éva Csütörtök 7. óra 

Tömegsport Bódi Andrea csütörtök 7. óra 

Matematika korrepetálás  7.a Bódi Andrea szerda 7.óra 

Matematika korrepetálás 7.c Veres Gyuláné csütörtök 6. óra 

Földrajz  Schletterné Zs. Erzsébet hétfő 7. óra 

Angol Frang Ilona kedd 7.óra 

Népzene Szász András szerda 6.óra 

Énekkar  Nagy Róbert szerda 6-7.óra 

A tanulás tanítása 5. évf. Boltuzitsné Szirmai Csilla szerda 6.óra 

asztalitenisz Szmodicsné K. Rita hétfő 7. óra 

foci kezdő Szmodicsné K. Rita szerda 6.óra 

foci haladó Szmodicsné K. Rita szerda 7.óra 

ECDL felkészítő Bükkfalviné H. Csilla kedd 7-8. óra 



 

 

 

 

7. A tanév helyi rendje 

Ld. A tanév rendje menüpont alatt   

 

 

 

8. Az iskolai dolgozatok, és a hétvégi házi feladat szabályai 

 

       Ld. Szabályzatok/Házirend menüpont alatt 

 

 

 

 

9. Iskolai osztályok száma, és a tanulók létszáma az egyes osztályokban 

 

Tanulóink létszáma 2011. október 01-én 467 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.a 16 

5.b 17 

5.c 19 

6.a 19 

6.b 19 

6.c 15 

7.a 21 

7.b 21 

7.c 20 

8.b 18 

8.c 25 

8.d 17 

1.a 25 

1.b 20 

1.c 21 

2.a 24 

2.b 19 

2.c 16 

3.a 25 

3.b 24 

4.a 20 

4.b 24 

4.c 22 


