Közzétételi lista
A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
Felvételi az iskolába nincs.
A tanulói jogviszony beíratással vagy átvétellel jön létre.
Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni:
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,
ami lehet:
- a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvélemény
- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi
szakértői vélemény
- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a
Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
A beiratkozási adatokat az intézmény összesíti, és erről tájékoztatja a
tankerületet.
A körzethatáron belül lakó tanulókat fel kell venni, a körzethatáron kívüli
tanulók felvétele a létszámhatárig engedélyezett. A körzethatáron kívüli
tanulók esetében előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,
közülük is elsősorban azok, akik a településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel
rendelkeznek. A sajátos nevelési igényű és különleges helyzetű tanulókat
szintén előnyben kell részesíteni. A többi körzeten kívüli tanuló jelentkezéséről
sorsolás útján kell dönteni.
Az iskola igazgatója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglalt
eljárásrend szerint dönt tanulófelvételéről.
A felvételről vagy elutasításról szóló határozatot iskola igazgatója megküldi
a szülő részére. Az intézmény által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati
lehetőséggel élhet, amelyet a fenntartó bírál el másodfokon.
A 2 - 8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni:
 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.

A más iskolából átiratkozó tanulóra külön szabályok nincsenek, automatikusan
kerül az adott évfolyamba, az év végi bizonyítvány, illetve a korábbi iskola
tájékoztatása alapján. (Értesítés iskolaváltoztatásról című nyomtatvány)
Nem tagadható meg a felvétel attól a tanulótól, aki az intézmény beiskolázási
körzetében lakik.
Más iskolából történő átiratkozás esetén a helyi tantervek esetleges
különbözőségeiből adódó tantárgyi lemaradást pótolni kell.
Ha olyan tanuló érkezik az iskolába, aki más ország oktatási rendszeréből
érkezik (pl.: Románia) a korosztályának megfelelő évfolyamra iratkozhat, s az
iskola felzárkóztató programmal segíti a követelmények elérésében.
Az iskola alapdokumentuma alapján az intézmény felveszi az enyhe fokú
értelmi fogyatékos, a beszédfogyatékos és a pszichés zavarral küzdő tanulókat
az integrált oktatás keretében.
Könnyített testnevelés ellátása:
A könnyített testnevelési foglalkozásra besorolás, szakorvosi vélemény
alapján történik.
Napközibe, tanulószobai foglalkozásokra, szakkörökre történő felvétel:
minden év májusáig felmérjük az igényeket írásban, a következő tanévre
vonatkozóan. A felvételről vagy az esetleges elutasításról a tanév végén
tájékoztatjuk a szülőket.
Magántanulói státusz:
Felmentést a mindennapi iskolába járás alól az igazgató adhat.
A magántanulók felkészítéséről, továbbhaladásuk elősegítésének formáiról az
intézményvezető dönt.
A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok,
csoportok száma
A leendő 1. osztályosok beiratkozásának időpontját a kormányhivatal
határozza meg. A beíratottak számának függvényében a leendő 1. osztály
önálló osztályként működik.
Alacsonyabb osztálylétszám esetén összevont osztály alakulhat, amelyben a
fenntartó engedélye alapján csoportbontásban tanulnak a tanulók.
Valószínűsíthető, hogy a 2017/18-es tanévben 1 önálló osztály indulhat
(megfelelő létszám esetén).

A térítési díj jogcíme és mértéke, az egy főre megállapított díj mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési
feltételeket is
Étkezési térítési díjak:
2017. január 1-től
Ebéd
Tízórai+ebéd
Napközis térítési díj:
Felnőtt ebéd:

338 – Ft.
470 – Ft.
601 – Ft.

(Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.)

Az étkezési térítési díjak mérséklésére lehetőség van, amennyiben a tanuló
megfelel az 1997. évi XXXI. Gyvt. 148. § (5) bekezdésben foglaltaknak.
Kedvezményes étkezésre jogosultak köre:
100 %- os kedvezményre jogosult:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1–8.
évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
50 % - os kedvezményre jogosult:
- három- vagy többgyermekes családok gyermeke,
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak köre 2017/2018. tanévben:
minden tanuló normatív úton ingyenes tankönyvellátásban részesül.

Az intézmény nyitvatartási rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési
évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
A nyitva tartás rendje
1. Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7:00 órától 17:00
óráig tart nyitva.
2. A hivatali ügyek intézésére naponta 8:00 – 16:00 óra között van
lehetőség.
3. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell
tartani.
4. Rendezvények esetén a nyitvatartásra, valamint a szokásos nyitvatartási
rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt.
Az éves munkaterv alapján a jelentősebb rendezvények, események időpontja:
2017. augusztus 30.
2017. augusztus 30.
2017. augusztus 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 1.
2017. szeptember 15.
2017. szeptember 15.
2017. szeptember 5 – 16.
2017. október 20.
2017. szeptember 22.
2017. szeptember 22.
2017. szeptember 30.
2017. október 6.
2017. október 13.
2017. október 18.
2017. október 18.
2017. október 20.
2017. október 25.
2017. október 27-ig
2017. október 27.
2017. október 31-ig
2017. október 31-ig
2017. október 30 – nov. 3-ig
2017. november 6.
2017. november 13.
2017. november 15.

intézményi tanács és szülői közösség ülése
Diákönkormányzat véleményezi a munkatervet
tanévnyitó értekezlet
ünnepélyes tanévnyitó
a 2016/2017. tanév első tanítási napja
tankönyv pótrendelés lezárása
intézmény munkatervének leadása a tankerületnek
osztály szülői értekezletek
nevelőtestületi értekezlet SZMSZ felülvizsgálata
Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés
Pályaorientációs tanítás nélküli munkanap
Európai Diáksport Napja
megemlékezés október 6 - ról
DIFER mérésben részt vevők körének felmérése
nevelőtestületi értekezlet: Ped. program felülvizsgálata
fogadó óra: felső tagozat
megemlékezés október 23-ról
fogadóóra: alsó tagozat
DIFER létszám jelentése OH-nak
egészségnevelési nap
a 8. osztályosok tájékoztatója a középfokú eljárás rendjéről
7. osztályosok szüleinek tájékoztatása a továbbtanulással
kapcsolatos döntéseik meghozataláról
őszi szünet
a szünet utáni első tanítási nap
Magyar nyelv napja
őszi nevelési értekezlet

2017. november 22..
2017. november 24.
2017. november 29.
2017. december 06.
2017. december 1-ig
2017. december 7.
2017. december 8.
2017. december 12.
2017. december 13.
2017. december 15.
2017. december 16.
2017. december 22.
2017. december 27 – 2018.
január 02.
2018. január 03.
2018. január 9 és 2018. ápr. 27 .
2018. január 20 10:00
2018. január 26.
2018. január 31.
2018. január 31.
2018. február 2.
2018.február 1. – február 10.
2018. február 08.
2018. február 10.
2018. február 19.
2018. február 23.
2018. március 1-15.
2018. március 7.
2018. március 14.
2018. március 21 – 22.
2018. márc.15-31.
2018. március 21.
2018. március 23.
2018. március 28.
2018. március 29- ápr.3.
2018. április 3.
2018. április 11.
2018. április 13.
2018. április 16-20.
2018. április 21.
2018. április 23-27.
2018.április 23.
2018. április 27.
2018. április 30.
2018. április 30.
2018. május 07.

nyílt nap: felső tagozat – alsósoknak tanítási szünet
Kompetencia és idegen nyelvi méréshez adatszolgáltatás
nyílt nap: alsó tagozat - felsősöknek tanítási szünet
télapó ünnepség
DIFER vizsgálat elvégzésének határideje
High tech labor – Sárvár
középiskolai írásbeli felvételire jelentkezés Arany János
Programba jelentkezők esetén is
Arany János programba jelentkezés határideje
nevelőtestületi értekezlet: közzétételi lista, honlap
szülők értesítése gyenge tanulmányi eredményről
karácsonyi ünnepély
téli szünet előtti utolsó tanítási nap munkanap –
téli szünet
téli szünet utáni első tanítási nap
NETFIT mérés elvégzése
írásbeli felvételi vizsga a 9. évfolyamra jelentkezőknek (
Arany János programban is)
első félév vége
félévi értékelő értekezlet
szülői közösség és intézményi tanács ülése
félévi értesítők kiadása
osztály szülői értekezletek
8. osztályosok írásbeli felvételi eredményeinek kihirdetése
farsang
nyolcadikosok felvételi lapjának továbbítása
megemlékezés a kommunizmus és egyéb diktatúrák
áldozatairól
szülői tájékoztató értekezlet hit-és erkölcstan oktatásról
fogadó óra (felső tagozat)
megemlékezés 1848. március 15-ről
sorrend-módosítási lehetőség nyolcadikosoknak
hit-és erkölcstan tanítását vállaló egyházak megnevezése
fogadó óra (alsó tagozat)
kultúra napja
tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
tavaszi szünet
a tavaszi szünet utáni első tanítási nap
tavaszi nevelési értekezlet (beírva márc.10.)
megemlékezés a holokauszt áldozatairól
erdei iskola
a fenntarthatóság napja (megtartva ápr.23.)
fenntarthatóság témahét
vas-és papírhulladék gyűjtés
értesítés középiskolai felvételiről
tankönyvrendelés
szülők értesítése gyenge tanulmányi eredményről
anyák napja

2018. május 10.
2018. május 14-18.
2018. május 10-19.
2018. május 16.
2018. május 23.
2018. május 31.
2018. június 01.
2018. június 1.
2018. június 04.
2018. június 13.
2018. június 15.
2018. június 15.
2018. június 15.
2018. június 15-ig
2018. június 15.
2018. június 16.
2018. június 20.
2018. június 20.
2018. június 30.
2018. június 25-29.

High tech labor
Határtalanul
felsős szülői értekezletek
német nyelvi mérés 6. és 8.
országos kompetenciamérés
gyermeknap és diák-közgyűlés
NETFIT eredmények feltöltésének határideje
osztálykirándulás alsó tagozat és felső tagozat
Trianoni emlékműsor, diáknap
osztályozó értekezlet
ingyenes tankönyvekre való jogosultság felmérése
iskolai sportnap
utolsó tanítási nap
német nyelvi mérés eredményeinek küldése az OH-nak
iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása
ünnepélyes tanévzáró
tanévzáró értekezlet
szülői közösség és intézményi tanács értekezlete
tankönyvrendelés módosítása
napközis tábor

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és
szakképzettsége
betöltött munkakör
Tanár

iskolai végezettsége
egyetem

Tanító

főiskola

Tanár

főiskola

Tanító

főiskola

Tanár

főiskola

szakképzettsége
okleveles magyartanár,
magyar
nyelv
és
irodalom,
földrajz
szakos tanár
tanító
néptánc
spec.koll.,
könyvtáros asszisztens,
ECDL jogosítvány
biológia-rajz
szakos
tanár
tanító
–
olasz
műveltségterülettel,
ECDL jogosítvány,
postaüzemi
forgalomellátó
könyvtáros
és
matematika
szakos
tanár,
fizika szakos tanár,

Tanító

főiskola

Tanító

főiskola

Tanító

főiskola

Tanító

főiskola

Tanító

főiskola

Tanár

főiskola

Intézményvezető/tanár

egyetem

Tanár

főiskola

Tanár

főiskola

ECDL,
számítógép
kezelő- használó
tanító
magyar
műveltségterülettel,
pedagógus szakvizsga:
fejlesztési
(differenciálás)
szakirány
általános iskolai tanító,
ECDL jogosítvány,
szociális
menedzser
szakképzettség
általános iskolai tanító
német műveltségterület
általános iskolai tanító
német műveltségterület
általános iskolai tanító
orosz műveltségterület
könyvtáros és magyar
nyelv és irodalom
szakos általános iskolai
tanár,
német
szakos
nyelvtanár
Okleveles
történelemtanár,
szakértő,
pedagógus
szakvizsga - közoktatási
vezető,
történelem
szakos általános iskolai
tanár,
népművelő és magyar
nyelv és irodalom
szakos általános iskolai
tanár,
számítógép
kezelőhasználó,
ECDL
jogosítvány
testnevelés – technika
szakos tanár
könyvtáros
és
történelem
szakos
általános iskolai tanár,

magyar
nyelv
és
irodalom
szakos
általános iskolai tanár,
társadalomés
állampolgári
ismeret
szakirányú szakos tanár
szakvizsgázott
pedagógus,
ECDL jogosítvány
A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma,
iskolai végzettsége és szakképzettsége
A nevelő- oktató munkát segítők száma: 1 fő
Betöltött munkakör
iskolatitkár

iskolai végezettség
felsőfokú OKJ-képzés

szakképzettség
felsőfokú logisztikaiműszaki menedzser

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
2015/16. tanévben
Mérési
terület

Évfolyam

2014.

Átlageredmény
2013.
2012.
2011.

6.

1579

1561

1508

1375

1454

8.

1712

1679

1559

1505

1681

6.

1477

1443

1425

1372

1428

8.

1501

1457

1512

1523

1548

2015.

Átlageredmény
2014.
2013.
2012.

2011.

Matematika

Szövegértés

2010.

2016/17. tanévben
Mérési
terület

Évfolyam

6.

n.a.

1579

1561

1508

1375

8.

1654

1712

1679

1559

1505

6.

n.a.

1477

1443

1425

1372

8.

1618

1501

1457

1512

1523

Évfolyam

2016.

Átlageredmény
2015.
2014.
2013.

2012.

6.

n.a.

n.a.

1579

1561

1508

8.

1679

1654

1712

1679

1559

6.

n.a.

n.a.

1477

1443

1425

8.

1628

1618

1501

1457

1512

Matematika

Szövegértés

2017/18. tanévben
Mérési
terület
Matematika

Szövegértés

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
Kimaradt 8. osztályos tanulók továbbtanulása intézménytípusonként
Tanév
2016/17.
2015/16.
2014/15.
2013/2014.
2012/2013.
2011/2012.
2010/2011.
2009/2010
2008/2009

Oktatási intézmény típusa
8.o.
létszáma/
Szakközépiskol Szakmunkásképz
fő
Gimnázium a
ő
7
0
3
4
13
4
3
6
13
2
7
4
9
3
3
3
7
0
5
2
20
5
5
10
18
5
4
9
15
5
4
6
13
4
4
5

Évfolyamismétlők

Tanév
2016/2017.
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013.
2011/2012.
2010/2011.
2009/2010
2008/2009

Tanulók
létszáma
98
99
98
91
85
88
93
105
109

Bukott tanuló/fő Évfolyamismétlő/fő
5
1
6
2
8
1
8
3
11
3
8
3
7
0
11
4
5
1

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei:
Szervezeti formák:

















fejlesztő foglalkozás,
logopédiai foglalkozás,
gyógypedagógiai rehabilitációs foglalkozás
tanulószoba,
napközi otthon,
szakkör: matematika (felső), informatika (felső), kézműves szakkör
(alsó),
sportkör (alsó, felső),
felzárkóztatás
hitoktatás,
könyvtár,
egészségnevelési nap
tanulmányi, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti
verseny,
diák-önkormányzati nap,
madarak és fák napja
kulturális intézmények látogatása, múzeumlátogatás,
nyári tábor,

napközi otthon: szülők igénye alapján előző tanév végéig igényfelmérés
történik
tanulószoba: nevelő javaslatára, szülő beleegyezésével összesen heti 10
órában
szakkörök: érdeklődés alapján szervezzük, előző tanév május 20-ig lehet
jelentkezni, megfelelő csoportlétszám (10 fő) esetén indul
felzárkóztatás: a tanító, szaktanár véleménye alapján a rászoruló diákok
megsegítésére
tehetséggondozás: a kiemelten tehetséges tanulók versenyre történő
felkészítését segíti
sportkör: jelentkezés: előző tanév május 20 – ig, a mozgásigény, sportági
megalapozás, közös játék, heti alsó tagozaton 1, felső tagozaton 2 órában
könyvtár: heti 5 órában a mindennapos nyitva tartást biztosítjuk, illetve a helyi
tanterv alapján a tanórai foglalkozásokon,
fejlesztő foglalkozás: a nevelési tanácsadó és a szakértői bizottság
szakvéleménye alapján összesen heti 3 órában,
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Elvei:
1. A házi feladat az órai munka rögzítésének segítését szolgálja, az órán
kialakított készségek és képességek fejlesztésében fontos szerepe
van.
2. Legfontosabb szerepe a gyakorlás, a feladatmegoldásban szerzett
rutin megszerzése.
3. A rendszeres otthoni munka erősíti a tanulók feladattudatát, biztosítja
az ismeretek elmélyítését.
4. A házi feladatot a pedagógus az óra folyamatában ellenőrizze és
értékelje. Az ellenőrzés történhet a nevelő irányító munkája alapján
önellenőrzéssel, de szúrópróbaszerűen a nevelő is ellenőrizzen. A
nevelő a házi feladat jutalmazása esetén ellenőrizze a tanuló javító
munkáját.
5. A házi feladat hiánya a nevelői szabadság alapján szankciókat vonjon
maga után.
6. Törekedni kell arra, hogy alsó tagozatban az írásbeli és szóbeli
felkészülés összes ideje ne haladja meg a 1,5 órát, felsőben a 2,5 órát.
7. Hétvégére házi feladatot nem adunk, péntekre viszont lehet írásbeli
és szóbeli feladat egyaránt.
8. Szóbeli házi feladatként a tanár adhat tartalommondást, a lecke
lényegének felmondását, fogalmak megtanulását, memoritert.

Korlátai:
1. Memoriterek megtanulására terjedelemtől függően legalább egy hét
álljon rendelkezésre.
2. Gyűjtőmunkára, kutatómunkára kisebb terjedelem esetén legalább 3
napot, nagyobb terjedelem esetén legalább két hetet kell biztosítani.
3. A házi olvasmányok feldolgozása az év eleji, előző tanév végi közlést
követően a tananyag beosztásának megfelelően, lehetőleg a tanév
második felében történjen meg.
Iskolai dolgozatok szabályai:
1. A tanulókat előre tájékoztatni kell az írásbeli feleletről, annak
formájáról. Ez alól kivétel a röpdolgozat, hiszen arról a tanári
szabadság alapján év elején már rendelkezik a pedagógus. Témazáró
felmérést, év eleji és év végi felmérést legalább egy héttel előbb
közölni kell, a többiről előző órán kell tájékoztatni a gyerekeket.
2. Az írásbeli számonkérésnél a szaktanár, tanító által engedélyezett
segédeszközöket lehet használni, pl. számológép, körző, vonalzó,
szögmérő, térkép, vaktérkép, szótár.
3. A témazáró dolgozatokat alsó tagozatban ceruzával, felsőben tollal
kell írni.
4. A témazáró dolgozatokat, szummatív felméréseket mindig előkészíti
a szaktanár, ezeket megelőzi rendszerező, ismétlő óra.
5. A dolgozatokat fénymásolt lapra vagy a témazáró feladatlapokat
tartalmazó füzetbe, a fogalmazásokat, matematika dolgozatokat
dolgozatfüzetbe kell íratni.
6. A témazáró dolgozatokat, év végi felméréseket 1 évig megőrizzük.
7. Az írásbeli beszámoltatások során ügyelni kell az önálló munka
biztosítására, ezért vagy el kell egymástól különíteni a tanulókat,
vagy különböző csoportok összeállítására van szükség.
8. Az írásbeli feladatokat a pedagógus két héten belül javítsa ki.
9. A témazáró dolgozatoknál a pedagógus biztosítja a szülőnek, hogy a
gyermek munkáját megismerje, vagy a dolgozatok hazaküldésével,
vagy helyi megtekintés biztosításával fogadóórákon.
Korlátai:
1. A gyermekek terhelhetőségének szem előtt tartásával, és az alapos
felkészülés biztosítása érdekében egy napon legfeljebb két,
felkészülést kívánó témazáró dolgozatot lehet íratni. Röpdolgozat
esetén ilyen korlátozás nincs.

2. A témazáró írásánál a pedagógus ügyeljen arra, hogy a tanulók 45
perc alatt el tudják végezni a feladatot.
3. A természetismeret tantárgynál a továbbhaladás feltétele, hogy a
témazáró dolgozatok átlaga 1,5 fölött legyen.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti követelményei
Az osztályozó vizsga követelményei tantárgyanként és évfolyamonként a
továbbhaladás feltételeivel azonosak.
A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
Osztályozóvizsga
Osztályozó vizsgát tehet a tanuló:
 ha felmentést kapott a tanórai foglalkozások alól (magántanulóként
teljesíti tanulmányi kötelezettségeit)
 ha igazolt és igazolatlan hiányzása több 250 óránál, és a tantestület
lehetőséget ad a jogszabályok szerint az osztályozó vizsgára;
 ha felkészültségről kérésre független vizsgabizottság előtt ad számot.
Az osztályozó vizsga időpontját az igazgató jelöli ki.
Az osztályozóvizsga előírásai:
 Az osztályozó vizsgát bizottság előtt kell tenni
 Tagjai: szaktanár, igazgató illetve igazgató helyettes, a nevelőtestület
egyik tagja.
 Az osztályozóvizsgákat a tanítási év utolsó napjáig meg kell szervezni.
 A sikertelen osztályozóvizsgát a tanuló a javítóvizsgán a továbbhaladás
érdekében kijavíthatja.
 Jellegétől függően írásbeli, szóbeli illetve gyakorlati részből áll.
 Az osztályzatot a bizottság állapítja meg
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból
elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik.

Javítóvizsga
Javítóvizsgát az a tanuló tehet, aki 2 - 8. évfolyamon a tanév végén egy vagy
legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.

A javítóvizsgák előírásai:
 A javítóvizsgát az iskola pedagógusaiból alakított bizottság előtt kell
tenni.
 A bizottság tagja: szaktanár, a nevelőtestület egy tagja, igazgató vagy
helyettese;
 A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni;
 A javítóvizsga időpontja: augusztus 21- 31. között.
 Az időpontjáról és helyéről a tanulót illetve a szülőt értesíteni kell.
 A javítóvizsga eredményét az osztályfőnök írja be az anyakönyvbe és a
bizonyítványba, a záradékot az osztályfőnök és az igazgató írja alá;
 A javítóvizsga helye az iskola, ahonnan a tanulót javítóvizsgára
utasították.
 Amennyiben más helységbe költözik, új iskolájában is tehet
javítóvizsgát.
 A javítóvizsga nem ismételhető;
 Azt a tanulót, aki az osztályozó ill. javítóvizsgán nem jelent meg, úgy
kell tekinteni, mintha sikertelen vizsgát tett volna.
Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma.
2017/2018. tanév – statisztikai adat (október 1. állapot) Az iskolai osztályok
száma: 8
Osztály jele

Létszám

Osztályfőnök

1.o.

11

Kovácsné Baracskai Zsuzsanna

2. o

14

Lukács Judit

3. o.
27
fő

15 (+1)

Gőczéné Pankaczi Henriette

4.o.

15

Biczóné Binder Gyöngyi

5.o.

12

Nagy Judit

6. o.

15

Zanati Margit

7. o.

15(+2)

Vida Anikó

8. o.

7

Sándor Péter

Iskolai összesen:

104 (3)

Előző tanévek:
Tanév
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009

1.

2.
11
14
17
13
14
16
11
9
5
14

3.
14
14
15
13
15
12
8
5
12
14

16
14
13
15
12
6
5
12
14
9

(október 1. statisztika alapján)

Évfolyam
4.
5.
15
12
12
15
16
13
15
7
6
6
6
12
12
14
14
9
9
9
9
19

6.

7.
15
15
6
6
13
14
9
7
19
22

8.
17
7
7
15
15
11
8
21
21
15

7
7
14
13
10
7
20
17
15
13

Iskolai
összesen
107
98
101
97
91
84
87
94
104
115

