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1. Jogszabályi háttér 
 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 

 

 

2. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 
 

Intézményünk általános iskolái 8 évfolyammal működnek. 

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik 

életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

- gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját) 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, ami három féle 

lehet: 

o az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye, 

o sajátos nevelési igényű gyermek esetében az illetékes szakértői bizottság 

szakértői véleménye 

o OH engedélye a tankötelezettség kezdési időpontjának halasztásáról 

Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

rendeletben (20/2012. EMMI rendelet) meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

A második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél be kell mutatni: 

- a lakcímkártyát 

- a tanuló anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványát, 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt. 

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a 

tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. 

Intézményünk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

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 intézmény vezetője dönt. 

 

 

3. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által 

engedélyezett osztályok, csoportok száma 
 

A felvételi időszak a központilag meghatározottak szerint kerül kihirdetésre és lebonyolításra. 

A 2021/2022-es tanévben engedélyezett osztályok száma: 

Székhely Intézmény: 16 osztály 

Tiszagyendai Tagintézmény: 8 osztály 
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4. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a 

tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme, 

mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a 

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is. 
 

Székhely Intézmény: 
 

 

Étkezési díj Teljes ár (Ft/fő) 50 %-os (Ft/fő) 

Napközi 667 334 

Ebéd 362 181 

Tízórai 178 89 

Uzsonna 127 64 

 

 

Tiszagyendai Tagintézmény 

 

 

Étkezési díj Teljes ár (Ft/fő) 50 %-os (Ft/fő) 

Napközi 552 261 

Ebéd 445 222,5 

Tízórai 41 20,5 

Uzsonna 36 18 

 

 

Ingyenes étkezést vehetnek igénybe azok a tanulók (1-8. évfolyam), akik rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és ezt érvényes határozattal igazolják. 

Kedvezményes étkezést (50%-os kedvezmény) vehetnek igénybe azok a tanulók, akik a 

következő jogosultságok valamelyikével rendelkeznek: 

- tartósan beteg (szakorvosi szakvélemény alapján) 

- szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi. érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd 

(szakvélemény igazolja) 

- három- vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él (családi 

pótlék igazolja). 
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5. Ellenőrzések, értékelések 
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat 

tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék 

ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 

megállapításai vonatkozásában a 2020/2021-es tanév során nem került sor ellenőrzésre. 
 

 

6. Nyitva tartás rendje, jelentősebb rendezvények, események 

6.1 Nyitva tartás rendje 

 A székhely intézményben általános nyitás 7.30 óra (a tanulók indokolt esetben 7.00 

órától, felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskolában), a tagintézményben 

általános nyitás 7.45 órától (a tanulók indokolt esetben 7.30 órától, felnőtt 

felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskolában. 

 A tanítási órák 8 óra és 16 óra között kerülnek megszervezésre. Igazgatói 

engedéllyel lehetőség van korábbi, illetve délutáni időpontban tanítási órát tartani. 

 Az iskolában a tanulóknak az első tanítási óra előtt negyed órával (a nulladik óra és 

tanórán kívüli tevékenység előtt legfeljebb 5 perccel) meg kell jelenniük. 

 A tanítási órák hossza: 45 perc, az óraközi szünetek hossza: 10-15 perc. 

 A tanulókért az iskola reggel 7.30 – tól, illetve a tanítási órákon a tanítás végéig, a 

tanórán kívüli foglalkozások ideje alatt felel. 

 

 Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

Székhelyen 

   7.40 bevonulás 

0. óra: 7.05 becsengetés   7.45 jelző   7.50 kicsengetés 

1. óra: 8.00 becsengetés   8.40  jelző   8.45 kicsengetés 

2. óra: 9.00 becsengetés         9.40  jelző   9.45 kicsengetés 

3. óra: 9.55 becsengetés 10.35  jelző 10.40  kicsengetés 

4. óra: 10.50 becsengetés 11.30  jelző 11.35  kicsengetés 

 5. óra: 11.45 becsengetés 12.25  jelző 12.30  kicsengetés 

6. óra: 12.45 becsengetés 13.25  jelző 13.30   kicsengetés 

7. óra: 13. 45 becsengetés 14.25 jelző 14.30 kicsengetés 

 

    Tiszagyenda tagintézményben 

 

                                     0. óra a bejáró tanulók buszjárata miatt nincs. 

1. óra: 8.15 becsengetés   8.55  jelző   9.00 kicsengetés 

2. óra: 9.10 becsengetés         9.50  jelző   9.55 kicsengetés 

3. óra:  10.10 becsengetés 10.50  jelző 10.55  kicsengetés 

4. óra:  11.05 becsengetés 11.45  jelző 11.50  kicsengetés 

 5. óra:  12.00 becsengetés 12.40  jelző 12.45  kicsengetés 

6. óra:  13.00 becsengetés 13.40  jelző 13.45   kicsengetés 

 7. óra    13.55 becsengetés 14.35 jelző 14.40  kicsengetés 

                                     8. óra    14.45 becsengetés        15.25 jelző      15.30   kicsengetés 
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1-8. évfolyamon a tanítási órák közé beépül a tanulók ebédeltetése az ebédlő 

rendje szerint. 

 

 A tanuló az iskola területét tanítási idő alatt és az iskolai rendezvényeken csak szülő 

kérésére vagy pedagógus engedélyével hagyhatja el. 

 Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári és gazdasági irodában 

történik 8.00 óra és 16.00 óra között. Tanítási szünetekben az ügyeleti rendet az 

iskola igazgatója határozza meg. 

 A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit, udvarát csak valamelyik nevelő 

felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 

 Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos 

ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától 

engedélyt kaptak. 

 

6.2 Jelentősebb rendezvények, események 

 
Rendezvény Dátum Felelős 

Tanévnyitó ünnepség: 

Kunhegyes: 

augusztus 31. 

(kedd) 

  17.00 óra 

intézményvezető-

helyettesek, 6-os 

osztályfőnökök 

Tanévnyitó ünnepség 

Tiszagyenda: 

szeptember 1. (szerda) 

9.00 óra 

tagintézmény-vezető 

megbízott 

pedagógusok 

Szülői értekezletek 

- osztályképviselők 

megválasztása 
- SZMK megalakulása 

szeptember 1-2. hete intézményvezető 

tagintézmény-vezető 

osztályfőnökök 

ÚTRAVALÓ Ösztöndíjprogram 

pályázati anyagának lezárása 

szeptember 21. 

(kedd) 

intézményvezető -
helyettes 

tagintézmény-vezető 

mentorok 

Iskolai versenyek meghirdetése szeptember munkaközösség- 
vezetők, szaktanárok 

Jelentkezés a diákolimpiai versenyekre kiírás szerint testnevelő tanárok 

Őszi kirándulások, strandolások szeptember osztályfőnökök 

Kerékpártúrák 

 

szeptember 30. - 
október 4. között 

testnevelő tanárok 

Állatok világnapja alkalmából 

megemlékezés (Kunhegyes) 

október 4. 

(hétfő) 

Zöld Szív 

Természetvédő 

Mozgalom segítő 

pedagógusai, 

osztályfőnökök 
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Tiszagyenda: 

Állatok világnapja témanap 

október 4. 

(hétfő) 

osztályfőnökök 

Kunhegyes: 

- Az aradi vértanúk tiszteletére városi 

megemlékezés szervezése 

- Emléktúra szervezése 

Tiszagyenda: 

Községi műsor szervezése 

október 6. 

(szerda) 

osztályfőnökök, 

munkaközösség- 

vezető 

kijelölt felelősök 

Szakmák világa pályaválasztási 

kiállítás megtekintése  

 

október 8. 

(péntek) 

             

 

8.-os osztályfőnökök 

Nemzeti ünnep: október 23. 

Kunhegyes: részvétel a városi 

ünnepségen 

Tiszagyenda: községi műsor szervezése 

október 22. 

(péntek) 

intézményvezető- 

helyettes 

munkaközösség- 

vezető 

Tiszagyenda: 

„Angol kultúra hete” 

október 19-23. megbízott 

pedagógusok 

A 8. évfolyamosok és szüleik 

tájékoztatása a felvételi eljárás 

rendjéről 

október 29-ig 

(péntek) 

8.-os osztályfőnökök 

DIFER- mérésben érintett 

tanulók létszámának felmérése 

első évfolyamosok körében 

október 15. 

(péntek) 

1. o. osztályfőnökök 
tagintézmény-vezető 

Az egészségnevelési hónap programjai (munkaterv szerint) 

november hónapban 

folyamatosan 

Zöld Szív segítő 

pedagógusai 

osztályfőnökök 

Tiszagyenda: 

Mesemondó verseny 

november vége 
 

Megbízott 

pedagógusok 

Diagnosztizáló mérések elvégzése az 

első évfolyamosok körében 
december 10. 

(péntek) 

elsős osztályfőnökök 

Karácsonyi projekt előkészítése – december projektfelelősök 

tagintézmény-vezető 

Családi közösségi nap 
 

December   

Iskolai Mikulás-ünnepségek december 6. (hétfő) osztályfőnökök 

Kunhegyes: 

„ Ki a legjobb előadó?” – iskolai 

szavalóverseny 

december 2. hete DÖK-segítő 

pedagógus 

alsós osztályfőnökök 

magyartanárok 

Karácsonyi rendezvények 

Kunhegyes: 

- „Kreatív karácsony” 

- Mikulás-kupa /tömegsport/ 

Tiszagyenda: karácsonyi ünnepi műsor 

december 6 – 20. munkaközösség- 

vezetők 

osztályfőnökök 
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Kunhegyes: 

Helyi közösségi nap 

december 17. 
(péntek) 

intézményvezető-
helyettesek 

Központi írásbeli felvételi vizsgák 

- a 9. évfolyamra, 

- a 6-8. évf. gimnáziumokba, 

- az Arany János Tehetséggondozó 

Programba 

január 22. 

(szombat) 

10.00 óra 

8.-os osztályfőnökök 

tagintézmény-vezető 

iskolatitkárok 

Kunhegyes: 

„Együtt szaval a nemzet…” 

csatlakozás a programhoz a magyar 

kultúra napján 

január 21. 

(péntek) 

A kompetencia alapú 

oktatásért 

munkaközösség 

Kunhegyes: 

Társastánc tanfolyam indítása 

január megbízott pedagógus 

8.-os osztályfőnökök 

Kunhegyes: 

Erzsébet tábori pályázatok 

figyelemmel kísérése, benyújtása 

január intézményvezető-
helyettes 
tagintézményvezető 

Kunhegyes: 
Iskolahívogató program  

január tanítók 

Farsangi rendezvények DÖK- munkaterv  
alapján 

DÖK-segítő 
pedagógusok 
osztályfőnökök  

Kunhegyes: 

Társastánc záróvizsga 

március 1-2. hete megbízott pedagógus 

8.-os osztályfőnökök 

Kunhegyes: március 15-i városi 

ünnepségen való részvétel 

március 15. 

(kedd) 

munkaközösség-vezető 

Nyílt nap a leendő leendő elsős szülők 
részére 

április 2. hete  

Kunhegyes: 
Fenntarthatósági témahét:  
Föld napja  
Hulladékgyűjtés 

április 25-29. 

(hétfő – péntek) 

A Zöld Szív 

Mozgalom 

segítő pedagógusai, 

DÖK- segítő 

pedagógus, 

osztályfőnökök 

Tiszagyenda: községi ünnepség 
szevezése 

március 13. 

(csütörtök) 

osztályfőnökök 
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A tervezettprogramok megvalósításánál figyelembe vesszük a mindenkori járványügyi helyzetet, 
az érvényes jogszabályokat és a Karcagi Tankerületi Központ utasításait.   
 

 

 

 

Iskolahívogató program – játék, sport, 

kézművesség 

március 3. hete 

 

tanítók 

Beiratkozás az 1. osztályba április 21-22. 

(csütörtök-péntek) 

intézményvezető, 

tagintézmény-vezető 

Kunhegyes: 

Digitális témahét 

április 4-8-ig.  

(hétfő-péntek) 

informatikatanár, 

rendszergazda, 

érintett pedagógusok 

Kunhegyes: városi szavalóverseny a 

kultúrház programjához igazodva 

Tiszagyenda: Petőfi-szavalóverseny 

április 11. 

(hétfő) 

tanítók, 

magyartanárok 

Fenntarthatósági témahét április 25-29. 
(hétfő-péntek) 

zöld Szív segítő 
pedagógusai, 
osztályfőnökök 

Anyák napi műsorok május eleje osztályfőnökök 

Madarak és fák napja május 10. 
(péntek) 

Zöld Szív segítő 

pedagógusai 

Tiszagyenda: Sipos József intézményi 

szintű atlétikai verseny 

május 14. 

május 21. 

testnevelő tanárok 

Tanulmányi kirándulások folyamatos osztályfőnökök 

szaktanárok 

Iskolai szintű gyermeknap 
Gyerek – Szülő Nap 

május  
 

osztályfőnökök 

Dózsa-gála május 20. 
(péntek) 

intézményvezető 
osztályfőnökök 

Nemzeti Összetartozás Napja 

- Részvétel a városi ünnepségen 

június 4. 

(szombat) 

történelemtanárok, 

osztályfőnökök 

Utolsó tanítási nap június 15. 

(szerda) 

intézményvezető 

Tanévzáró ünnepség, ballagás június 18. 

(szombat) 

9.00 óra 

7. és 8.-os 

osztályfőnökök 

Tanév végi kirándulások folyamatos osztályfőnökök 

Erzsébet-tábor június-július intézményvezető-

helyettesek, résztvevő 

pedagógusok 
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7. A pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes 

adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával 
 

A 2020/2021-es tanévben 2 fő vett részt minősítő eljárásban a Ped. II fokozat eléréséhez. 

Portfólió értékelés, dokumentumellenőrzés, óralátogatás és elemzés, portfólióvédés.  

Minden pedagógus minősítési eljárása sikeresen zárult. 

Tiszagyenda: 2020/2021. tanévben 1 pedagógus jelentkezett minősítő eljárásra PED II fokozat 

eléréséhez, de visszalépett. 

 

 

8. Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program 
A dokumentumok intézményünk honlapján www.kunhegyesisuli.hu elérhetőek. 

 

9. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége 

Székhely Intézmény: 

Ssz. Iskolai végzettség Szakképzettség 

1. főiskola általános iskolai tanító, testnevelés 
szakkollégium 

2. főiskola  általános iskolai tanító, ember és társadalom 
ismeret műveltségterület 

3. főiskola általános iskolai tanító, technika szakkollégium 

4. főiskola-egyetem általános iskolai tanító, magyar nyelv és 
irodalom műveltségterület, pedagógia 
szakos, közoktatás-vezető szakvizsgázott 
pedagógus  

5. főiskola általános iskolai tanító, testnevelés és 
pedagógia szakkollégium 

6. főiskola általános iskolai tanító, testnevelés 
műveltségterület 

7. főiskola általános iskolai tanító, természetismeret 

műveltségterület 

8. főiskola általános iskolai tanító, vizuális nevelés 

műveltségterület, szakvizsgázott 
fejlesztőpedagógus, informatikus – könyvtár 
szakos pedagógus 

9. főiskola általános iskolai tanító, szakvizsgázott fejlesztő 
pedagógus 

10. főiskola általános iskolai tanító, könyvtár 

szakkollégium, gyógypedagógus 

11. főiskola általános iskolai tanító, gyógypedagógus, 
tanulásban akadályoztatott pedagógiája 
szakirány 

12. főiskola gyógypedagógus, tanulásban akadályoztatott 

pszichopedagógia szakos tanár terapeuta 
13. főiskola általános iskolai tanító 

http://www.kunhegyesisuli.hu/
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14. főiskola - egyetem általános iskolai tanító, rajz és népművelődés 

szakkollégium, pedagógia szakos közoktatás – 

vetető szakvizsgázott pedagógus 

15. főiskola általános iskolai tanító, matematika 
szakkollégium és műveltségi terület 

16.  főiskola  általános iskolai tanár, testnevelés – földrajz 
szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus 

17. főiskola – egyetem általános iskolai tanár, igazgatás szervező, 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

18. főiskola - egyetem mezőgazdasági mérnöktanár, biológia szakos 
tanár 

19. főiskola általános iskolai tanár, magyar – orosz szakos 
tanár 

20. főiskola – egyetem általános iskolai tanár, történem – ének szakos 
tanár, jogász 

21. főiskola általános iskolai tanár, testnevelés szakos tanár 

22. főiskola általános iskolai tanár, számítástechnika szakos 
tanár 

23. főiskola általános iskola tanár, magyar – történelem 
szakos tanár 

24. középiskola általános iskolai tanár, felsőfokú C típusú 
nyelvvizsga angol nyelvből 

25. főiskola általános iskolai tanár, testnevelő – edző, 
testnevelő tanár és tehetségfejlesztő tanár 

26. főiskola általános iskolai tanár, gyermek és 
ifjúságvédelem szakos pedagógus 

27. főiskola általános iskolai tanár, hittanár, erkölcs – etika 
szakos pedagógus 

 28. főiskola – egyetem általános iskolai tanár biológia – földrajz szak 

29. OKJ szakképesítés Pedagógia és családsegítő munkatárs 

30. OKJ szakképesítés Pedagógia és családsegítő munkatárs 

31. OKJ szakképesítés Pedagógia és családsegítő munkatárs 

32. OKJ szakképesítés Pedagógia és családsegítő munkatárs 

33. OKJ szakképesítés Pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai 
asszisztens 
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Tiszagyendai Tagintézmény: 
 

Ssz. Iskolai végzettség Szakképzettség 

1. főiskola általános iskolai tanító testnevelés 

szakkollégiummal 

2. főiskola általános iskolai tanító könyvtár 
szakkollégiummal, szakvizsgázott pedagógus, 

fejlesztő pedagógus 

3. főiskola általános iskolai tanító technika 
szakkollégiummal, történelem szakos tanár 

4. egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 

kommunikáció szakos tanár, angol szakos 

tanár 
 

5. főiskola óvodapedagógus, általános iskolai tanító, 
természetismeret műveltség területtel, 
szakvizsgázott pedagógus 

6. egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 

filozófia szakos tanár 

7. főiskola okleveles magyartanár – játék- és 
szabadidőszervező tanár 

8. főiskola általános iskolai tanító testnevelés 
szakkollégiummal, szakvizsgázott pedagógus, 

közoktatási vezető 

9. főiskola általános iskolai tanító testnevelés 
szakkollégium 

10. egyetem matematika- informatika szakos tanár 

11. főiskola általános iskolai tanító informatika műveltségi 
terület 
 

12. főiskola 
egyetem 

történelem szakos tanár és művelődésszervező,   
történelem szakos tanár  

13. érettségi  

14. egyetem történelem, régészet alapszakos bölcsész 



13 
 

10. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai 

végzettsége, szakképzettsége 

 
Székhely Intézmény: 

 

Ssz. Iskolai végzettség Szakképzettség 

1. középiskola (iskolatitkár) szakközépiskolai érettségi, növénytermesztő és 
növényvédelmi technikus 

2. középiskola (rendszergazda) érettségi, informatikai rendszergazda 

  
Tiszagyendai Tagintézmény: 

 

Ssz. Iskolai végzettség Szakképzettség 

1.  középiskola (pedagógiai 

asszisztens) 

gyorsíró, gépíró, igazgatási ügyintéző, 
jegyzőkönyvvezető, oktatásszervező 

 

 

 
11. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 

 
Székhely Intézmény 

 

MATEMATIKA 

1. sz. táblázat 

Év 6. évfolyam 8. évfolyam 

 Országos 

átlag 

Székhely Intézmény Országos 

átlag 

Székhely Intézmény 

2019. 1495 1535 
 

1624 1528  

2018. 1499 1481 
 

1614 1583 
 

2017. 1579 1579  1612 1667  

2016. 1486 1618 (+9 %)  1597 1584 (-1%)  

2015. 1497 1540 (+2,8%)  1618 1682 (+4 %)  

2014. 1491 1469 (-1,5%) 
 

1617 1730 (+7,0%)  

2013. 1489 1616 (+8,5%) 
 

 

1620 1659 (+2,4%) 
 

2012. 1489 1592 (+6,9%) 
 

 

1612 1562 (-3,1%) 
 

 

2011. 1486 1489 (+0,2%) 
 

 
1601 1645 (+2,7%) 

 

 

2010. 1498 1537 (+2,6%) 
 

 
1622 1766 (+8,9%) 

 

 
2009. 1484 1473 (-0,7%) 

 

 
1605 1635 (+1,9%) 

 

 

2008. 1500 1431 (-4,6%) 
 

1601 1563 (-2,4%) 
 



14 
 

SZÖVEGÉRTÉS 

2. sz. táblázat 

Év 6. évfolyam 8. évfolyam 

 Országos 

átlag 

Székhely Intézmény Országos 

átlag 

Székhely Intézmény 

2019. 1499 1483 
 

1608 1471  

2018. 1492 1525 
 

1602 1542 
 

2017. 1503 1388 
 

1571 1667 
 

2016. 1494 1491 (-1%)  1568 1486 (-5%)  

2015. 1488 1466 (-3 %)  1567 1600 (+2 %)  

2014. 1481 1395 (-5,8%)  1557 1545 (-0,8%)  

2013. 1497 1471 (-1,7%) 
 

1555 1498 (-3,7%) 
 

2012. 1472 1446 (-0,4%) 
 

 

1567 1473 (-6,0%) 
 

 
2011. 1465 1424 (-2,8%)  1577 1554 (-1,5%)  

2010. 1483 1381 (-6,9%)  1583 1564 (-1,2%)  

2009. 1489 1464 (-1,7%)  1564 1498 (-4,2%)  

2008. 1500 1469 (-2,1%)  1579 1538 (-2,6%)  

 

: a családi háttérindex alapján várható eredménynél a tényleges eredmény 

szignifikánsan jobb 

: a CSH-index alapján várható eredménynél a tényleges eredmény szignifikánsan 

rosszabb 

: a CSH-index alapján várható eredmény és a tényleges eredmény nem különbözik 

jelentősen 

 
Tiszagyendai tagintézmény 

 

Átlag 

6. évfolyam 8. évfolyam 

Szövegértés  Matematika  Szövegértés  Matematika  

2020 

Országos          

Intézményi          

2019 

Országos  1499  1495  1608  1624  

Intézményi  1276  1484  1509  1475  

2018 

Országos  1492  1499  1602  1614  

Intézményi  1292  1456  1378  1521  

2017 Országos  1503  1497  1571  1612  
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Intézményi  
1325  1397  1335  1385  

2016 

Országos  
1494 

 
1486 

 
1568 

 
1597 

 

Intézményi  
1185  1187  1411  1436  

2015 Országos  1488  1497  1567  1618  

Intézményi  1283  1274  1390  1473  
2014 Országos  1481  1491  1557  1617  

Intézményi  1215  1265  1346  1612 
 

2013 Országos  1497  1489  1555  1620   

Intézményi  1308  1439 
 

1262  1512 
 

2012 Országos  1472  1489  1567  1612  

Intézményi  1276  1272  1372  1501  

 

 

 

12. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével 

kapcsolatos adatok (2021.október 1.)  
 

Székhely Intézmény 
 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Eltérő 
csoport 

Évfolyamismétlésre 

utasított 

0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 

Összesen: 6 fő 0 fő 0 fő 0 fő 1 fő 0 fő 1 fő 0 fő 0 fő 

 

 

 

Tiszagyendai Tagintézmény 
 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyamismétlésre 

utasított 

1 fő 1 fő 0 fő 1 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 

Összesen: 3 fő 2 fő 0 fő 1 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 
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13. Továbbtanulási mutatók 
 

Székhely Intézmény 

 
Év Gimnázium Tanulók 

aránya 

Szakközépiskola/ 

2017-től 

Szakgimnázium 

Tanulók 

aránya 

Szakiskola/20

17-től 

Szakközép-

iskola 

Tanulók 

aránya 

2021. 23 fő 47 % 11 fő 22 % 14 fő 29 % 

2020. 19 fő 42 % 10 fő 22 % 16 fő 36 % 

2019. 10 fő 34,5 % 7 fő 24% 12 fő 41,5% 

2018. 13 fő 37 % 7 fő 20 % 15 fő 43 % 

2017. 19 fő 60 % 10 fő 31 % 3 fő 9 % 

2016. 17 fő 46 % 9 fő 24 % 11fő 30 % 

2015. 13 fő 62 % 3 fő 14 % 5 fő 24 % 

 
Gimnáziumok, szakközépiskolák, melyekbe felvételt nyertek tanulóink az elmúlt években: 

- Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, Eger 

- Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Eger 

- Varga Katalin Gimnázium, Szolnok 

- Széchenyi István Gimnázium, Szolnok 

- Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium 

- Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

- Nagy László Gimnázium, Szakgimnázium; Karcagi Szakképzési Centrum 

- Egri Szakképzési Centrum, Eger 

- Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Mezőtúr 

- Teleki Blanka Gimnázium, Mezőtúr 

- Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium, Törökszentmiklós 

- Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

- Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium 

- Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakiskola és Kollégium 

- Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

- Karcagi SZC Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

- Debreceni SZC Kreatív Technikum 

- Szolnoki SZC Pálfy – Vízügyi Technikum 

- Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola 

- Tóth Árpád Gimnázium Debrecen 

- Medgyesi Ferenc Gimnázium Debrecen 

- Kádas György EGYMI Kisújszállás 

- Szolnoki SZC Sípos Orbán Szakiskola és Kollégium 

- Karcagi SZC Lábassy János Technikum és Szakképző Iskola 
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Tiszagyendai Tagintézmény 
 
 

Év Gimnázium Tanulók 

aránya 

Szakközépiskola/ 

2017-től 

Szakgimnázium 

Tanulók 

aránya 

Szakiskola Tanulók 

aránya 

2021. 3 fő 33% 1 fő 11% 5 fő 56% 

2020. 4 fő 40%  0 fő 0%  6 fő 60% 

2019. 10 fő 53% 4 fő 21% 5 fő 26% 

2018. 6 fő 50% 1 fő 8 % 5 fő 42% 

2017. 3 fő 23% 2 fő 15% 8 fő 62% 

2016. 6 fő 46% 0 fő 0% 7 fő 54% 

2015. 6 fő 43% 5 fő 36% 3 fő 21% 

 

 

Gimnáziumok, szakközépiskolák, melyekbe felvételt nyertek tanulóink az elmúlt években: 

- Varga Katalin Gimnázium, Szolnok 

- Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Általános Iskola, Óvoda 

Törökszentmiklós 

- Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

- Nagy László Gimnázium, Szakgimnázium; Karcagi Szakképzési Centrum 

- Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum 

- Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 

Törökszentmiklós 

- MAGISZTER Alapítványi Szakközépiskola Debrecen 

- Karcagi Szakképzési Centrum 

 

 

 

14. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének 

lehetősége 

 
Az intézményben a tanulók számára az alábbi tanórán kívüli rendszeres foglalkozások 

működnek: 

 
 napközi, 

 tanulószoba 

 szakkörök, 

 sportfoglalkozások, 

 felzárkóztató foglalkozások, 

 tehetséggondozó foglalkoztatások, 

 pályaválasztást segítő foglalkozások, 

 iskolai könyvtár, 

 fejlesztő foglalkozások: BTMN-s, SNI-s tanulók részére 
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Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások 

 Versenyek és bajnokságok, 

 Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások, 

 Kapcsolattartás partnerintézményekkel, 

 Kulturális intézmények látogatása. 

 

 

 

 

15. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

15.1 A házi feladatok szabályai 
 

A házi feladat célja: 

A tanórai ismeretek megszilárdítása, emlékezetbe vésése, valamint gyakorlás, önálló 

feldolgozás, ismeretszerzés a tanórai anyaghoz kapcsolódóan. 

A feladatok meghatározásának alapelve, hogy igazodjon a tanulók életkori 

sajátosságaihoz és terhelhetőségéhez. Segítse a tanulókat az alkalmazóképes tudás 

megszerzéséhez. 

Formája: szóbeli, 

Írásbeli, 

 Egyéb produktum (rajz, tabló, makett stb.) 

 
Elvek és korlátok: 

- tartalmilag legyen összhangban az órán feldolgozott tananyaggal, 

- mennyisége legyen arányos 

a tanuló terhelhetőségével 

az ellenőrzésre fordítható idővel, 

- a feladatok kijelölésében érvényesüljön az egyéni különbségekhez való alkalmazkodás, 

a differenciálás, 

- a kijelölt házi feladat megfelelően előkészített legyen, 

- járuljon hozzá az alapvető kulcskompetenciák fejlesztéséhez, 

- házi feladat adható a hét bármely napjára; a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), 

valamint a tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) 

feladatokon túl nem kapnak házi feladatot. 

 
15.2 Az iskolai dolgozatok szabályai: 
Formái: 

- témazáró dolgozatok (egy-egy témakör számonkérése), 

- tudáspróba (1-2 tananyag, egy témakör fontosabb részeinek számonkérése), 

- írásbeli felelet (1-2 tananyag, egy témakör fontosabb részeinek számonkérése), 

- füzet – házi dolgozat, 

- prezentáció, 

- kiselőadás 
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Rendje: 

- a témazáró dolgozatok és tudáspróbák megírásának időpontját be kell jelenteni az ezt 

megelőző összefoglaló órán, 

- a témazáró dolgozatot teljes tanórán írhatják a tanulók, 

- a tudáspróbát teljes tanórán vagy a tanóra egy részében írhatják a tanulók, 

- írásbeli feleletet alkalomszerűen, a tanóra egy részében írnak a tanulók, 

 

 

Korlátai: 

- a tanulók eredményes felkészülése érdekében egy tanítási napon egy-egy osztállyal 

legfeljebb 2 témazáró dolgozatot lehet íratni (egyeztetés a nevelői szobában erre a célra 

használt hirdetőtáblán), 

- a témazáró dolgozatok a megírástól számított egy héten belül kijavításra kerülnek. 

 

 

16. Tanulmányok alatti vizsgák 
 

Tanulmányok alatti vizsgát (javítóvizsga, osztályozóvizsga) a tanuló az iskolában, illetve 

független vizsgabizottság előtt tehet. Javítóvizsgát és osztályozó vizsgát az 

intézményvezető által meghatározott időpontban lehet tenni. 

 

 
17. Az iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók 

létszáma 
Székhely Intézmény 

 

Ssz. Osztály 
megnevezése 

Létszám 

1. 1.a 22 fő 

2. 1.b 23 fő 

3. 2.a 26 fő 

4. 2.b 21 fő 

5. 3.a 27 fő 

6. 4.a 16 fő 

7. 4.b 15 fő 

8. 5.a 18 fő 

9. 5.b 21 fő 

10. 6.a 19 fő 

11. 6.b 17 fő 

12. 7.a 20 fő 

13. 7.b 22 fő 

14. 8.a 25 fő 

15. 8.b 15 fő 

16. gyógypedagó
giai csoport 

6 fő 

 Összesen: 313 fő 
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Tiszagyendai tagintézmény: 

 

1. 2. 3. 4. alsó 
tagozat 

 

5. 6. 7. 8. felső 
tagozat 
 

iskola 
összesen 

20 24 15 14 73 13 14 14 12   53   126 

 
 

18. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás 
 

A városi önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkaterve alapján felső tagozatos diákjaink 

minden évben valamelyik nemzeti ünnep alkalmából 

- irodalmi műsort adnak, történelemtanárok beszédet mondanak: 

o az aradi vértanúk emlékére 

o az 1956-os forradalom 

o a doni katasztrófa áldozatainak emlékére 

o az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

o a Nemzeti Összetartozás Napja tiszteletére, 

o az 1956. november 4-i szovjet támadás emlékére. 

- a zeneiskolások részvételével karácsonyi műsort adunk a városháza előtt 

- a havonta megjelenő városi újságba és az évente kiadott kalendáriumba rendszeresen 

cikkeket írunk 

 

A többi iskola által szervezett városi megemlékezéseken is aktívan részt veszünk. 

 
A művelődési ház megkeresésére diákjaink rendszeresen fellépnek 

- a Magyar Kultúra Napján 

- május 1-jén 

- a Pedagógusnapon 

- a Semmelweis-napon 

- A Szociális Munka Világnapján 

- a Mihály-napi sokadalom rendezvényein 

- az Idősek napján. 

Tanulóink szép eredménnyel szerepelnek a művelődési ház által meghirdetett 

- rajzpályázatokon 

- városi szavalóversenyen 

- vetélkedőkön. 

 

Érdeklődő, tehetséges gyerekek aktív tagjai: 

- néptáncegyüttesnek 

Székhely Intézmény 
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- moderntánc-együttesnek 

- citera szakkörnek 

- kézműves foglalkozásoknak 

- Legénybot alkotótábornak. 

 

Nagy számban látogatói vagyunk a kultúrház által szervezett: 

- kiállításoknak 

- koncerteknek 

- rendhagyó irodalomóráknak 

- rendhagyó történelemóráknak 

- mesejátékoknak. 

 
A városi könyvtár programjaiba is szívesen bekapcsolódunk: 

- Ünnepi Könyvhét 

- Országos Könyvtári Napok 

- író−olvasó találkozók 

- felolvasó délutánok 

- pünkösdi királynéjárás 

- rendhagyó könyvtári órák. 

 
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat rendezvényein részt veszünk, illetve – ha 

szükséges − szervezőként segítünk: 

- prevenciós előadások a szenvedélybetegségek megelőzésére 

- „Séta az egészségért” 

- nyári szabadidős programok. 

 

- Június 4. Nemzeti összetartozás napja – „Európa nap”- községi szinten 

Az intézmény részt vesz ezen kívül minden jelentősebb kulturális rendezvényen, amit községi 

szinten szerveznek, rendeznek. (műsorok előadása, aktív részvétel) 

- Idősek napja 

- Jeles napok 

- „Séta az egészségért” 

- Falunap 

- Gyereknap 

- Prevenciós előadások a szenvedélybetegségek megelőzésére 

- Nyári szabadidős programok 

Tiszagyendai Tagintézmény 

 

Tagintézményünk részt vesz az ünnepségek megszervezésében, lebonyolításában. 

Az éves munkaterv tartalmazza a főbb időpontokat. 

A tanév rendje szerint: 

- Október 6. Aradi vértanúkról megemlékezés 

- Október 23. Nemzeti ünnep- községi szinten 

- December 21. Karácsonyi ünnepség 

- Február 10. Farsang 

- Március 15. Nemzeti ünnep- községi szinten 
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A tervezett programok megvalósításánál figyelembe vesszük a mindenkori járványügyi helyzetet, 
az érvényes jogszabályokat és a Karcagi Tankerületi Központ utasításait.    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


