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A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat
5. Az intézmény továbbtanulási adatai 2013/14-től
6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
7. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
8. Tanulmányok alatti vizsgák - Vizsgaszabályzat
9. Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma
10. Tanév helyi rendje, tanév rendje - 2018/2019-es tanév
11. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
12. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával

Az intézmény nyitva tartásának rendje

Az iskola szorgalmi  időben  reggel  7.00  órától  a  szervezett  foglalkozások  befejezéséig,  de
legalább 16.30 óráig van nyitva.  Az iskola a tanítási  szünetekben ügyeleti  rend szerint  tart
nyitva, munkanapokon  7.30  –  16.30-ig.  Az  iskolát  szombaton,  vasárnap  és  munkaszüneti
napokon – rendezvények kivételével – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való
eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt.

Intézményünk  alapdokumentumai  –  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat,  Házirend,
Pedagógiai Program az iskolánk honlapján érhető el –  www. alsopahokiskola.hu

1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Szak(ok) Beosztás Egyéb
általános iskolai tanító – könyvtár és ének - 
zene szakkollégium 

tanító

általános iskolai tanító – népművelés 
szakkollégium 

tanító

általános iskolai tanító – testnevelés 
szakkollégium 

tanító gyógypedagógiai asszisztens

általános iskolai tanító – ember és társadalom 
műveltségterület 

tanító

általános iskolai tanító – családvédelem 
szakkollégium 
drámapedagógus 

tanító pedagógus szakvizsga 
drámapedagógia 
szakterületen

általános iskolai tanító tanító gyógypedagógiai 
szakon

pedagógus szakvizsga 
fejlesztés, differenciálás 
területén, mozgásterapeuta 

tanító – ének – zene műveltségterület tanító

tanító
magyar nyelv és irodalom szakos tanár

tanító,
általános iskolai tanár

biblioterapeuta



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

Feladatkör Létszám Végzettség/szakképzettség
Iskolatitkár 1 Közgazdasági 

szakközépiskola, érettségi, 
jegyzőkönyv-vezető, gép- 
gyorsíró idegen-nyelvi ágazat

Takarítónő 1 általános iskolai végzettség
Takarítónő 1 Szakmunkás-bizonyítvány, 

vendéglátóipar
Karbantartó 1 Szakmunkás-bizonyítvány,

géplakatos

3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Az Országos kompetenciamérés 2003/2004-es tanévtől méri az általános iskolákban a 6. és 8.
évfolyamon a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást. 
A  következő  táblázatok  tartalmazzák  iskolánk  tanulóinak  matematika  és  szövegértési
eredményeit a 6. és 8. évfolyamokra vonatkozóan 2015-től 2017-ig.

Országos
kompetencia-

mérés
eredménye

2015. május 27.
2014/2015. tanév

2016. május 25.
2015/2016. tanév

2017. május 24.
2016/2017. tanév

Országos
átlag

Ország
os

átlag
(közsé
-gek)

Orszá
gos

átlag

Ország
os

átlag
(közsé
-gek)

Országo
s átlag

Iskola
átlaga

Orszá
gos

átlag

Országo
s átlag
(közsé-

gek)

Iskola
átlaga

                             MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA

matematika - fizika szak

számítástechnika szak

általános iskolai tanár pedagógus szakvizsga,
közoktatási vezetői 
szakképzettség,
intézményvezető

mérnöktanár tanár pedagógus szakvizsga,
közoktatási vezetői 
szakképzettség,
intézményvezető-helyettes

matematika - testnevelés szak általános iskolai tanár

angol nyelv és irodalom szak nyelvtanár

magyar-történelem szak
drámapedagógia szak

általános iskolai tanár pedagógus szakvizsga,
közoktatási vezetői 
szakképzettség

történelem - orosz szak általános iskolai tanár

biológia - földrajz szak
testnevelés szak 

általános iskolai tanár sportedző atlétika 
sportágban

orosz szak és könyvtáros tanár

német szak

általános iskolai tanár,

nyelvtanár

fejlesztőpedagógus 
szakképzettség



6. osztály 1497 1448 1476 1486 1432 1585 1497 1442 1586

8. osztály 1618 1555 1753 1597 1537 1701 1612 1543 1644

                   SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGÉRTÉS

6. osztály 1488 1424 1507 1494 1425 1503 1503 1434 1567

8. osztály 1567 1494 1641 1568 1499 1616 1571 1503 1612

4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat
    
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Mutatók 2013/14. 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18.
Tanulólétszám 124 139 143 145 145
Osztályok száma 8 8 8 8 8
Átlaglétszám 16 17 18 18 19
Tanév közben távozott 6 14 13 12 4
Tanélv közben érkezett 9 14 19 11 13
Javítóvizsgára kötelezettek száma - - 3 1 2
Évismétlők száma - - - 1 * -

* szülői kérésre az 1. évfolyamot megismétli

5. Az intézmény továbbtanulási adatai 2013/2014-től 2016/2017-ig

Megnevezés
Továbbtanulók

Továbbtanulók
száma összesen

(fő)
Gimnáziumba
n

Szakgimnázium Szakközépiskola

száma aránya száma aránya száma aránya
2013/2014. tanévben 
végzett tanulók 4 34 % 9 58 % 1 8 % 12
2014/2015. tanévben 
végzett tanulók 8 57 % 5 36 % 1 7 % 14
2015/2016. tanévben
végzett tanulók 7 35 % 7 35 % 6 30 % 20
2016/2017. tanévben
végzett tanulók 7 41 % 10 59 % - - 17
2017/2018. tanévben
végzett tanulók 8 47 % 5 29 % 4 24 % 17



6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

2018/2019. tanév - egyéb foglalkozások - felső tagozat

Egyéb foglalkozás neve, 
osztálya

Nap Foglalkozást vezető 
pedagógus 

Egyeztetésre
került-e az

egyetértési jogkör
gyakorlóival a

felkészítés / szülői
szervezet,

diákönkormányzat)
I/N

Angol kompetencia 6. Hétfő 14 Juhászné Sulyok 
Adrienn

I

Német kompetencia 6. Hétfő 6 Mile Rita I
Matematika kompetencia 8. Hétfő 14 Türgyei-Bartos Noémi I
Matematika korrepetálás 8. Hétfő 7 Türgyei-Bartos Noémi I
Atlétika 3-4. Hétfő 12 Meszlényiné Szabó 

Judit
I

Matematika kompetencia 6. Kedd 20 Borsosné Csányi Éva I
Tanulás tanítása 5. Kedd 23 Takácsné Kovács 

Erzsébet
I

Angol szakkör 7-8. o Kedd 14 Juhászné Sulyok 
Adrienn

I

Atlétika 1-2.
Kedd 7 Meszlényiné Szabó 

Judit
I

Kémia szakkör 7-8. Kedd 6 Tamás Gyuláné I
Magyar felvételi előkészítő Szerda 14 Horváth Matild I
Angol kompetencia 8. Szerda 6 Juhászné Sulyok 

Adrienn
I

Német kompetencia 8. Szerda 8 Mila Rita I
Matematika korrepetálás 7. Szerda 9 Türgyei-Bartos Noémi I
Rajz szakkör Szerda 10 Szarka Péter I
Könyvklub Szerda 8 Fleisch Edina I
Matematika szakkör 5-6.. Szerda 4 Türgyei-Bartos Noémi I
Matematika felv. előkészítő 8. Csütörtök 14 Türgyei-Bartos Noémi I
Énekkar Csütörtök 38 Mericsné Rákosa M. I
Angol szakkör 5-6. Csütörtök 19 Juhászé Sulyok 

Adrienn
I

Német szakkör 5. Csütörtök 9 Mile Rita I
Matematika korrepetálás 6. Csütörtök 20 Borsosné Csányi Éva I
Életvezetés, önismeret szakkör Péntek 8 Fleisch Edina I
Velünk élő történelem 5-6. Péntek 24 Takácsné Kovács 

Erzsébet
I

Tehetséggondozó 5-8. (magyar, 
történelem)

Péntek 6 Horváth Matild I

Fejlesztő foglalkozás 1. Hétfő 3 Mile Rita I
Fejlesztő foglalkozás 2. Hétfő 4 Mile Rita I
Fejlesztő foglalkozás 3. Hétfő 3 Mile Rita I
Fejlesztő foglalkozás 4. Csütörtök 2 Mile Rita I
Fejlesztő foglalkozás 1. Kedd 3 Kovács Zsuzsanna I
Fejlesztő foglalkozás 2. Csütörtök 3 Kovács Zsuzsanna I
Fejlesztő foglalkozás 3. Csütörtök 4 Kovács Zsuzsanna I



2018/2019. tanév - egyéb foglalkozások - alsó tagozat

Egyéb foglalkozás neve,
osztálya

Nap Létszám Foglalkozást vezető
pedagógus

Egyeztetésre
került-e az

egyetértési jogkör
gyakorlóival a

felkészítés / szülői
szervezet,

diákönkormányzat
)

I/N
Korrepetálás matematika 4. Hétfő 5 Horváth Hilda I
Furulya szakkör 2-3. Hétfő 5 Ninkó Jánosné I
Furulya szakkör haladó 3-4. Hétfő 5 Ninkó Jánosné I
Atlétika szakkör 3-4. Hétfő 12 Meszlényiné Szabó Judit I
Korrepetálás magyar 2. Hétfő 5 Szitáné Mózer Veronika I
Korrepetálás magyar 3. Hétfő 7 Fleisch Edina I
Korrepetálás matematika 3. Kedd 8 Ninkó Jánosné I
Korrepetálás matematika 2. Kedd 3 Kovács Zsuzsanna I
Korrepetálás magyar 1. Kedd 6 Lénárt Anikó I
Atlétika szakkör 1-2. Kedd 8 Meszlényiné Szabó Judit I
Korrepetálás matematika 1. Szerda 6 Lénárt Anikó I
Angol szakkör 4. o. Szerda 16 Juhászné Sulyok 

Adrienn
I

Német szakkör 4. Szerda 6 Mile Rita I
Könyvklub 3-4. Szerda 21 Fleisch Edina I
Kézműves szakkör 1-4. Csütörtök 34 Horváth Hilda I
Dráma szakkör 1-4. Péntek 28 Szabóné Fehér Hajnalka I
Korrepetálás magyar 4. Péntek 6 Szabóné Fehér Hajnalka I
Életvezetés, önismeret szakkör 3. Péntek 18 Fleisch Edina I

A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervezünk
felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, stb. céljából.
A  választható  tanórai  foglalkozásokon  a  részvétel  ugyanúgy  kötelező,  mint  a  kötelező
foglalkozásokon.

A meghirdetett választható tantárgy(ak)ra, egyéb foglalkozásokra a kiskorú tanuló nevében a szülőnek
kell írásban jelentkeznie május 31-ig. Az iskola az előző tanév végéig értesítette a tanulót, hogy a
választható  tantárgyra  (angol-német)  a  jelentkezését  elfogadta.  Az  iskolába  újonnan  beiratkozott
tanuló esetében a beiratkozáskor kell nyilatkoznia a választható tantárgy felvételéről. A választható
tantárgyat, egyéb foglalkozást tanulócsoport kialakításával tanítjuk.

7. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az  első-negyedik  évfolyamon  a  tanulók  hétvégére  (szombatra,  vasárnapra),  valamint  a
tanítási  szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli,  sem írásbeli  házi feladatot  a következő
órára való felkészülésen túl.
Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási  szünetek idejére – a szokásos (egyik
óráról  a  másikra  esedékes)  feladatokon  túl  –  nem kapnak sem szóbeli,  sem írásbeli  házi
feladatot.
A tanulókat egyéni  választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal  segíthetjük, számukra
szorgalmi feladatot javasolhatunk.



Az írásbeli beszámoltatások rendje
 1-2 óra anyagát  számon kérő írásbeli  feleletek előzetes bejelentés  nélkül bármikor

történhetnek.
 1 téma lezárását követő témazáró írásbeli számonkérést legalább 1 naptári héttel előre

be kell jelenteni.
 A beszámoltatások korlátai

 1-2 óra anyagát számon kérő írásbeli feleletek időtartama legfeljebb 45 perc lehet.
 Témazáró írásbeli számonkérésre egy vagy két összefüggő tanítási óra fordítható.

 
Témazáró írásbeli számonkérésből: 

- felső tagozaton naponta legfeljebb kettő, 
- alsó tagozaton naponta legfeljebb egy, 
- hetente felső tagozaton összesen legfeljebb három, 
- alsó tagozaton összesen legfeljebb kettő íratható.

8. Tanulmányok alatti vizsgák 

Osztályozó  vizsgát kell  tennie  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,
- ha a tanulónak egy tanítási  évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,

- ha 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 osztályozó vizsgát tehet. 

A magántanulók esetén az osztályozó vizsga tantárgyai a következők:

1. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika,
2-4. évfolyam:      magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, 
5-6. évfolyam:      magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, természetismeret,
                             német/angol nyelv.
7-8. évfolyam:      magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, 
                             biológia, földrajz, német/angol nyelv.

Pótvizsgát tehet  a tanuló,  ha valamely vizsgáról neki  fel  nem róható okból elkésik,  távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.

Javítóvizsgát tehet a tanuló,  ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból  – elégtelen
osztályzatot kapott. Javítóvizsgát a tanuló az iskola igazgatója által meghatározott időpontban,
augusztus 15-étől augusztus 31.-ig terjedő időszakban tehet.

A különbözeti vizsgák letételére minden tanévben a következő alkalmakkor van lehetőség:
 január 21. – 25. közötti munkanapokon, az iskola által megjelölt napon,
 augusztus 24. – 30. közötti munkanapokon, az iskola által megjelölt napon,
 más iskolából történő beiratkozás esetén a beiratkozást követő két hónapon belül.



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 
- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati
vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

TANTÁRGY
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI

VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI
Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI
Angol/német nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI
Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI
Erkölcstan SZÓBELI
Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI
Ének-zene SZÓBELI GYAKORLATI
Vizuális kultúra GYAKORLATI
Informatika GYAKORLATI
Életvitel és gyakorlat GYAKORLATI
Testnevelés és sport GYAKORLATI

FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI
Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI
Angol/német nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI
Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI
Erkölcstan ÍRÁSBELI SZÓBELI
Történelem SZÓBELI
Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI
Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI
Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI
Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI
Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI
Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI
Hon- és népismeret SZÓBELI
Vizuális kultúra GYAKORLATI
Informatika SZÓBELI GYAKORLATI
Életvitel és gyakorlat GYAKORLATI
Testnevelés és sport GYAKORLATI

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

Osztályok Valós
osztálylétszám

Egy főnek
számítók

száma

2 főnek
számító
SNI-sek
száma

Számított
létszám

1. 19 19 - 19
2. 17 17 1 18
3. 18 18 1 19
4. 22 22 1 23

Alsó tagozat 76 76 3 79



5. 23 23 - 23
6. 20 20 2 22
7. 21 21 2 23
8. 14 14 3 17

Felső tagozat 78 78 7 85
Összesen: 154 154 10 164

Alsós napközis csoportok száma: 4 (osztályonként egy csoport)
Tanulószobás csoport száma: 1 (5 – 8. osztályig egy csoport)

10. Tanév helyi rendje, tanév rendje 

A tanítási év – szorgalmi időszak:
első napja:          2018. szeptember 3. (hétfő)
utolsó napja:       2019. június 14. (pétek)

A szorgalmi  időszak  első  féléve  2018.  szeptember  3-tól  2019.  január  25-ig  tart.  Az első
féléves  tanulmányi  előrehaladásról  a  tanulót,  illetve  gondviselőjét  2019.  február  2-ig
tájékoztatjuk a félévi értesítő által.   

A tanítási napok száma: 181 nap

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

2018. 10. 16. (péntek):       1. tanítás nélküli munkanap - pályaválasztás 
2018. 12. 01. (szombat):    2. tanítás nélküli munkanap - december 24. (hétfő) helyett               
2018. 12. 15. (szombat):    3. tanítás nélküli munkanap - december 31. (hétfő) helyett               
2019. 04. 24. (szerda):       4. tanítás nélküli munkanap - tavaszi szünet meghosszabbítása 
2019. 04. 25. (csütörtök):  5. tanítás nélküli munkanap - tavaszi szünet meghosszabbítása
2019. 04. 26. (péntek):      6. tanítás nélküli munkanap - tavaszi szünet meghosszabbítása

Szombati munkanap

2018. 09. 22. (szombat) munkanap - 2018. október 13. (szombat) helyett
2018. 11. 10. (szombat) munkanap - 2018. november 2. (péntek) helyett 
2019. 01. 05. (szombat) munkanap - sport- és egészségnap – 2019. március 1. helyett

A szünetek időtartama

2018/2019 tanév szünetei:

Őszi szünet
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. - péntek
Őszi szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. - hétfő

Téli szünet
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. - péntek
Téli szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. - csütörtök



Tavaszi szünet
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17.(szerda)
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2019. április 29. (hétfő)

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét,
példáját őrző emléknapok 

sz. ünnep - esemény felelős időpont megemlékezés

1.
Az aradi vértanúk emléknapja

(október 6.)
Takácsné Kovács

Erzsébet
október 5.

iskolai szintű
megemlékezés

2.
Az 1956-os forradalom és

szabadságharc ünnepe (október 23.) Horváth Matild
október 19.

községi szintű
megemlékezés

3.
A kommunista és egyéb diktatúrák

áldozatainak emléknapja (február 25.) Osztályfőnökök
február 25.

osztályszintű
megemlékezés

4.
Az 1848-as forradalom és

szabadságharc ünnepe (március 15.)
Takácsné Kovács

Erzsébet
március 14.

községi szintű
megemlékezés

5.
A holokauszt áldozatai emléknapja

(április 16.) Osztályfőnökök
április 16.

osztályszintű
megemlékezés

6.
A Nemzeti Összetartozás Napja

(június 4.) Osztályfőnökök
június 4.

osztályszintű
megemlékezés

Az ünnepélyek, megemlékezések, hagyományőrző iskolai rendezvények rendje

Tanévnyitó ünnepély (tornaterem)
Ideje: 2018. augusztus 31. (péntek)
Felelős: Borsosné Csányi Éva igazgató

Halloween party:
Ideje: 2018. október 26. (péntek)
Felelős: Juhászné Sulyok Adrien, Mile Rita

Mikulás ünnepség
Ideje:  alsó tagozat:   2018. december 6. (csütörtök délután)
           felső tagozat:  2018. december 7. (péntek, 17.00 - 19.00 között)
Felelősök: osztályfőnökök, napközis nevelők, diák-önkormányzati tagok

Karácsonyi ünnepély (Művelődési Ház)
Ideje: 2018. december 21. (péntek)
Felelős: Péterfalvy István, osztálytanítók, iskolavezetés

Farsang (tornaterem)
Ideje: 2019. február 22. (péntek) 
Felelősök: osztályfőnökök, pedagógusok, iskolavezetés

Iskolai nyílt nap 
2019. április 9. - felső tagozat
2019. április 16. alsó tagozat 



Anyák napja 
Ideje: 2019. május 6-7. (hétfő, kedd) 
Felelős: osztályfőnökök

Erdei iskola a 4. évfolyamosoknak
Tervezett ideje: 2019. június 3 – 7. között 
Felelős: Szabóné fehér Hajnalka, a 4. osztály osztályfőnöke

Gyereknap tagozatonként
Ideje: 2019. június 11 – 12. (kedd)
Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök, nevelők

Osztályok tanulmányi kirándulásai
Ideje: Ideje: 2019. június 3 – 7. között
Felelős: osztályfőnökök

Ballagás (tornaterem)
Ideje: 2019. június 15. (szombat)
Felelős: Juhászné Sulyok Adrienn, Horváth Matild, iskolavezetés 

Tanévzáró ünnepély (tornaterem)
Ideje: 2019. június 18. (kedd)
Felelős: Borsosné Csányi Éva igazgató, Tamás Guláné igazgatóhelyettes 

Nyári tábor a felső tagozatos tanulóknak
Ideje: 2019. június hó vége – július eleje
Felelős: Mile Rita, DÖK-ot segítő tanár, iskolavezetés

11. A beiratkozásra meghatározott idő

Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei.
Amennyiben  más,  környékbeli  településekből  jelentkeznek  tanulók,  a  szakmai
alapdokumentumban  meghatározott  maximális  létszámig  intézményünkbe  az  első  évfolyamra
felvesszük őket.

Az iskola beiratkozási  körzetén  kívül lakó tanulók átvételéről  a szülő kérésének, a tanuló
előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint
az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

Beiratkozásra meghatározott idő

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 50. §. (7) bekezdése
szerint  az  iskolába  a  tanköteles  tanulókat  az  első  évfolyamra  az  állami  intézményfenntartó
központ  által  meghatározott  időszakban  kell  beíratni.  A  beiratkozásra  meghatározott  időt
honlapunkon és a helyben szokásos módon tesszük közzé. 
Az  iskolai  beiratozás  idejéről  és  a  jogorvoslat  benyújtásának  határidejéről  az  illetékes
kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.



Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között, a
kormányhivatal által közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes, vagy a
választott iskola első évfolyamára.

12.  A fenntartói értékelések ideje, nyilvános megállapításai – vizsgálatok, ellenőrzések
       ideje, nyilvános megállapításai

Intézményünkben az elmúlt tanév során pedagógiai –szakmai ellenőrzésre nem került sor.

Alsópáhok, 2018. augusztus 31. 

                                                                                                               Borsosné Csányi Éva
                                                                                                                         igazgató
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