
Közzétételi lista 

 

1. Felvételi lehetőségek 

 

A tankötelezettségről a NKt. 45. §., a tanulói jogviszony keletkezéséről a NKt. 50 – 

51. § rendelkezik. 

A fenntartó, Veszprémi Tankerületi Központ felvételi körzetet határozott meg iskolánk 

számára. Az ehhez tartozó utcanévjegyzék megtekinthető honlapunkon. 

 

Az iskolai beiratkozás rendjéről, a beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a 

jogorvoslat benyújtásának határidejéről, módjáról a Kormányhivatal közleményt vagy 

hirdetményt köteles közzétenni, a helyben szokásos módon. 

Ha az iskola felvételi kötelezettségének teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a hátrányos helyzetű tanulók kérelmét 

teljesíteni. 

A hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen van, ahol az iskola 

székhelye, telephelye vagy feladatellátási helye található. 

Ha az iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, sorsolás 

útján kell dönteni. 

A sorsolás rendje iskolánk Házirendjében megtekinthető.  

A hátrányos helyzetű tanulók felvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is 

felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges 

helyzete indokolja. 

 

Különleges helyzetű tanuló: 

- szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő 

- testvére az adott intézmény tanulója 

- munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében  

          található 

- az iskola a lakóhelyétől, annak hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren 

belül található 

 

2. Beiratkozás 

A fenntartó által engedélyezett induló első osztályok 2023 szeptemberétől 

1.a Emelt szintű matematika     26 fő 

1.b Általános tantervű, informatika orientációjú  26 fő 

1.c Emelt szintű matematika     26 fő 

A beiratkozás 2023. április 20 – 21. között történik meg. 

 



3. Térítési díjak 

Intézményünk nem szed tandíjat. 

A tanulók étkezési térítési díjának beszedése a VEINSZOL feladata. Iskolánk 

honlapján a térítési díj szedésével kapcsolatos minden információ megtekinthető. 

 

4. Ellenőrzések 

 

- Fenntartói ellenőrzés 

 

- Állami Számvevőszék ellenőrzése 

 

Vizsgálat megnevezése:       -  ideje:   - megállapításai:    - 

 

- A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések 

Vizsgálat megnevezése:     -    ideje:     -  megállapításai:    - 

 

- Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 

Vizsgálat megnevezése:     -   ideje:     -  megállapításai:    - 

 

 

 

5. Az intézmény nyitvatartása és az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett 

jelentősebb események, rendezvények 

 

Az iskola épülete szorgalmi időben, tanítási napokon 6.30-tól 20.00 óráig tart 

nyitva. A tanítás 8.00 órakor kezdődik. A tanítás 8.00 óra előtt is megkezdhető, 

ha ehhez a csoport, illetve a szülők hozzájárulnak. 

 

Az éves munkatervben tervezett jelentősebb eseményeket a Tanév rendje 

tartalmazza, amely honlapunkon megtekinthető. 

 

 

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai – a személyes adatok 

védelmére vonatkozó szabályok betartásával 

 

Megállapítások: - 

 

7. Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program, Intézkedési 

Terv 

 

Iskolánk honlapján megtekinthető. 

 

 



 

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök 

alapján  

Oktatási 
azonosító 

Végzettség 
szintje 

Munkakör Szakképzettsége 

72935277613 főiskola tanító tanító 

76020464434 főiskola tanító tanító, népművelés szakkollégium 

78772370211 egyetem tanár technika- fizika-informatika szakos tanár 

74047698143 egyetem tanár matematika-fizika szakos tanár,  

79408246403 főiskola tanító tanító, közművelődés szakkollégium, fejlesztő pedagógus 

75875382527 főiskola tanító tanító, könyvtár szakkollégium, drámapedagógus 

77368093426 főiskola tanító tanító, ének szakkollégium 

79806184320 főiskola tanító tanító, könyvtár-rajz szakkollégium felmentési idejét tölti 

71551104055 főiskola tanár matematika szakos tanár, könyvtáros 

78530062920 egyetem tanár magyar nyelv és irodalom-ének-zene szakos tanár 

79087408256 egyetem tanár magyar tanár és német nyelv és kultúra tanár 

75766128145 főiskola tanító tanító, ének-zene szakkollégium 

76965196264 főiskola tanító tanító, logopédiai szakkollégium 

76877594154 egyetem tanár testnevelés-biológia szakos tanár 

75574227222 főiskola tanító tanító, orosz-könyvtár szakkollégium 

79034814084 
egyetem tanár 

tanító, rajz szakkollégium, német nyelvtanár, 
beszédfejlesztő gyógypedagógus 

73212363571 főiskola tanító tanító, néprajz szakkollégium 

78315834536 főiskola tanító tanító, angol idegennyelvű műveltségi terület 

71787090472 főiskola tanító tanító, könyvtár szakkollégium 

71741172647 egyetem tanár történelem-földrajz szakos tanár 

71794952309 főiskola tanító tanító, testnevelés szakkollégium, óraadó 

72471990714 egyetem tanár angol nyelvtanár 

76620989526 főiskola tanár földrajz-rajz szakos tanár 

77947808666 
egyetem tanár 

történelem szakos tanár, művelődésszervező, okleveles 
neveléstudomány szakos bölcsész 

72815679280 főiskola tanár matematika-kémia szakos tanár 

71427959041 egyetem tanár okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 

75971612283 egyetem tanító tanító, okleveles ének-zenetanár, 

72832208496 egyetem tanár okleveles magyartanár, népművelő 

72327677113 főiskola tanító tanító 

75805884621 főiskola tanító tanító, ének-zene szakkollégium 

75012862972 főiskola tanító tanító, könyvtár szakkollégium 

74704046646 főiskola tanító tanító, művelődésszervező szakkollégium 

71703708106 főiskola tanító tanító, német nyelvoktató 

71758211660 egyetem tanár testnevelés szakos tanár 



79094402154 
főiskola tanár 

tanító, testnevelés szakkollégium, testnevelés-
számítástechnika szakos tanár 

73447116239 főiskola tanító tanító, vizuális nevelés szakkollégium, angol szaktanító 

72163348724 
főiskola tanító 

tanító, könyvtár szakkollégium, differenciáló és fejlesztő 
szakpedagógia 

75929004465 főiskola tanító tanító 

72027845373 egyetem tanár angol nyelvtanár 

75504328883 főiskola tanító tanító 

71711442859 főiskola tanár matematika-fizika-informatika szakos tanár 

78033180218 egyetem tanár kémia-biológia szakos tanár 

75352429010 főiskola tanár matematika-fizika szakos tanár 

75261226041 
főiskola 

napközis 
nevelő 

napközis nevelő 

73787707271 egyetem tanító tanító, természetismeret műveltségi terület 

75057404938 főiskola tanító tanító, vizuális nevelés 

77937652955 főiskola tanár történelem szakos tanár, népművelő, óraadó 

72590562473 főiskola tanító tanító, könyvtár szakkollégium 

71640509192 főiskola tanár matematika-testnevelés szakos tanár 

75352901966 főiskola tanár számítástechnika szakos tanár 

73877050658 
főiskola tanár 

magyar nyelv és irodalom-történelem-olasz szakos tanár, 
könyvtáros 

71502664754 egyetem tanár természetismeret-környezettan tanár 

72992761815 egyetem tanár okleveles ének-zenetanár és technika tanár 

71700585129 
főiskola tanító 

tanító, természetismeret műveltségi terület, tartósan 
távollevő 

73059706999 egyetem tanár okleveles testnevelő tanár 

79751388628 főiskola tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

71742333680 
egyetem tanító 

tanító ember és társadalomműveltségi területen, és 
okleveles történelem tanár 

77046201841 főiskola tanító tanító, könyvtár szakkollégium, informatikus könyvtáros 

73928718175 főiskola tanító tanító, ének szakkollégium, angol szaktanító 

71703748442 főiskola tanító tanító, művelődésszervező szakkollégium 

71725097418 egyetem tanár rajzszakos tanár, okleveles informatika tanár 

79379303472 főiskola tanító tanító, könyvtár szakkollégium 

73174291031 egyetem tanár okleveles testnevelő tanár, tartósan távollevő 

79121385182 egyetem tanár német nyelvtanár 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. A nevelő-oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége a 

betöltött munkakörök alapján 

 

Azonosítószám Munkaköre Végzettsége Szakképzettsége 

72952258317 iskolatitkár érettségi gimnáziumi 

72952259637 iskolatitkár érettségi 
közgazdasági 

szakközépiskola 

73332656653 
pedagógiai 
asszisztens 

érettségi gimnáziumi 

73223204072 
pedagógiai 
asszisztens 

érettségi gimnáziumi 

72291828296 
pedagógiai 
asszisztens 

érettségi szakközépiskolai 

 gazdasági ügyintéző érettségi szakközépiskolai 

 takarító 8 általános - 

 takarító 8 általános - 

 takarító szakmunkás 
pék és falusi 
vendéglátó 

 takarító szakmunkás fodrász 

 takarító szakmunkás könyvkötő 

 takarító szakmunkás óvodai dajka 

 takarító szakmunkás pék, cukrász 

 takarító szakmunkás műanyag feldolgozó 

 takarító szakmunkás varrómunkás 

 takarító szakmunkás virágkötő 

 portás érettsági szakközépiskola 

 portás szakmunkás eladó 

 karbantartó szakmunkás esztergályos 

 udvaros szakmunkás 
háztartási 
gépszerelő 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Az országos mérés-értékelés eredményei 

 

a) Kompetenciamérés  

TANÉV 

MATEMATIKA SZÖVEGÉRTÉS 

6. ÉVFOLYAM 8. ÉVFOLYAM 6. ÉVFOLYAM 8. ÉVFOLYAM 

Deák országos Deák országos Deák országos Deák országos 

2007/2008 527 499 534 497 525 519 529 506 

2008/2009 538 489 525 484 549 513 532 502 

2009/2010 1746 1498 1703 1622 1611 1483 1580 1583 

2010/2011 1697 1486 1790 1601 1704 1465 1754 1577 

2011/2012 1673 1489 1817 1612 1619 1472 1727 1567 

2012/2013 1656 1489 1819 1620 1670 1497 1705 1555 

2013/2014 1534 1491 1776 1617 1529 1481 1704 1557 

2014/2015 1574 1497 1679 1618 1527 1488 1598 1567 

2015/2016 1615 1486 1675 1597 1602 1494 1653 1568 

2016/2017 1573 1497 1711 1612 1587 1503 1619 1571 

2017/2018 1600 1499 1778 1614 1549 1492 1668 1602 

2018/2019 1646 1495 1764 1624 1659 1499 1772 1608 

b) Idegen nyelvi mérés (megfelelt minősítést elérők százalékos aránya) 

Terület évfolyam 
országos átlag % 

(2017) 
Deák átlag % 

(2018) 
Deák átlag % 

(2019) 

angol 6. 78 89 97 

német 6. 76 87 77 

angol 8. 62 82 94 

német 8. 42 73 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c.) NETFIT mérés 2017/2018.   405 tanuló  (213 fiú, 192 lány) 

 

 
Egészségzóna 

% 
Fejlesztés 

szükséges % 

Fokozott 
fejlesztés 

szükséges % 

Testtömeg index 73 18 9 

Testzsír 70 23 7 

Állóképesség 61 23 16 

Ütemezett hasizom 33 67 - 

Ütemezett fekvőtámasz 74 26 - 

Kézi szorítóerő 91 9 - 

Helyből távolugrás 81 19 - 

Hajlékonyság 72 28 - 

 

  

11. Kimaradó és lemaradó tanulók 

 

a) Kimaradó tanulók 

     

 2020/2021 2019/2020 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

7.évfolyam - - - - - 

8.évfolyam - - - - - 

 

 

b) Lemaradó tanulók 

 

Évfolyam 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

1 - 3 - - - 

2 - - - - - 

3 - - - 1 - 

4 - - - 1 - 

5 - - - - 3 

6 - 4 3 3 1 

7 - 1 1 - 3 

8 - - - - - 

 

 

 

 



12. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások 

 
Megnevezés 

 
Idő Személy 

Magyar felvételi előkészítő 
8.a 
Magyar felvételi előkészítő  
8.b,d 
Magyar felvételi előkészítő 
8.c  

H/7.00-7.45 
 
H/13.40-14.25 
 
K/13.40-14.25 
 

Kása Zsuzsanna 
 

Száraz László 
 

Fekete-Nagy Marianna 
 

Matematika felvételi 
előkészítő  8.a 

K/7.00-7.45 Horváth Szilárdné 

Matematika felvételi 
előkészítő 8.b 

Sz/07.00-7.45 dr. Pappné Borbély Gizella 

Matematika felvételi 
előkészítő 8.c 

Sz/7.00-7.45 Nagy Sándor 

Rajz szakkör 
K/14.00-15.00 
 

Vajda-Kovács Ágnes 

Történelem szakkör B. hét P/ 13.40-14.40 Szeilerné Vörös Andrea 

Kézilabda alsó tagozat 
lányok  

K/    14.15-18.30 
Cs/  16.30-17.30 
P/    13.30-19.00 

Koncz László 

Kézilabda alsó tagozat fiúk 

H/   16.00-17.30 
Sz/ 15.45-17.45 
Cs/ 14.30-16.30 
P/  13.30-14.30 

Marosné Bedőcs Katalin 

Fiú futball 
H/13.30-14.15 
Sz/13.30-14.15 

Péntek Balázs 

Lány röplabda 
H/14.15-15.45 
Sz/14.15-15.45 
Cs/17.30-19.45 

Tóth Laura 
Tóth Laura 

Tóth Laura, Kolontáry Kata 

Angol felvételi előkészítő Cs/7.00-7.45 Horváth Andrea 

Német felvételi előkészítő Sz/7.00-7.45 Veres Anikó 

Néptánc alsó tagozat 
P/  14.30-16.00 
     16.00-17.30 

Kreutz Károly 

KIDS Rock 
H/  16.00-17.30 
 

Bondor Virág 



ACRO DANCE Sz/ 16.00-17.00 Károlyiné Klespitz Katalin 

Felzárkóztató foglalkozás 
magyar 
1.b magyar nyelv 
1.b matematika 
1.c magyar nyelv 
1.c matematika 
2.b magyar nyelv 
2.c magyar nyelv 
3.b matematika 
3.b magyar nyelv      
3.c magyar nyelv 
4.a magyar nyelv 
4.a matematika 
4.b matematika 
4.b magyar nyelv 
 

 
 
 
H/7. óra 
K/8. óra, Cs/7. óra 
Sz/7. óra 
K/7. óra 
Sz, Cs/5. óra 
H/7. óra 
Cs/8. óra 
H, Sz/8.óra 
K/5. óra 
K, Cs/ 8.óra 
Cs/7.óra 
Sz/5.óra 
Cs/6.óra, H/5. óra 
 
 

 
 
 

Hegyi Éva 
Csunyiné László Judit 

Németh Nikoletta 
Moravetz Andrea 

Bundáné Szabó Zsuzsanna 
Varga Erika 

Mészáros Edit 
Balassáné Veres Éva 

Ungváry Ildikó 
Mátyás Katalin 
Harmati Csilla 

Kerekes Szilvia 
Fuit Katalin 

 
 

Tehetséggondozás 
Informatika- tréning 
 
1.b 
1.b 
2.b 
2.b 
3.b 
3.b 
4.b 
4.b 
5.b 
5.d 
6.b 
 
 
 
 
Angol tréning 
2.a,b,c 
3.a 
 
3.,c 
 
3.b 
 
Német tréning 
2.a,b,c 
3.a,c 
3.b 
 
 

 
 
 
P/4. óra 
P/4.óra 
Cs/3. óra 
Cs/3. óra 
K/3. óra 
K/3.óra 
Sz/4.óra 
Sz/4. óra 
Sz/5. óra 
Sz/5. óra 
Sz/5. óra 
 
 
 
 
 
 
P/4. óra 
H/3. óra 
 
H/3.óra 
 
P/3.óra 
 
 
P/4. óra 
H/3. óra 
P/3. óra 
 

 
 
 

Blahó Csilla 
Péntek Balázs 
Blahó Csilla 

Péntek Balázs 
Blahó Csilla. 

Vajda-Kovács Ágnes 
Nagy Sándor 
Blahó Csilla 
Mihály Nóra 

Horváth Andrea 
 
 
 
 
 
 
 

Mihály Nóra 
Mihály Nóra 

Horváth Andrea 
Mihály Nóra 

Horváth Andrea 
Mihály Nóra 

 
 

Veres Anikó 
Veres Anikó 
Veres Anikó 

 

 

 

 

 



13. A házi feladat szabályai 

A tanórán kívüli foglalkozások rendje iskolánk házirendjében megtekinthető. 

Tanulóink számára rendszeresen önálló, otthoni szóbeli és írásbeli feladatokat 

határozunk meg. 

- Szóbeli feladatok:  

A tanítási órákon rendszeresen otthoni, szóbeli feladatot határozunk meg. A 

feladatokat a következő tanítási órákon ellenőrizzük szóbeli, írásbeli 

számonkérés formájában, esetenként frontális számonkéréssel. 

 

- Írásbeli feladatok: 

A tanítási órákon rendszeresen írásbeli házi feladatot határozunk meg, 

amelyeket a tanulóknak általában a következő tanítási órára kell elkészíteni. Az 

írásbeli feladatok egy része hosszabb felkészülést igényel. (pl. alkotómunka, 

olvasónapló stb.) 

 

A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés) és a tananyaghoz kacsolódó 

ismeretek megszilárdítása. 

 

A házi feladatok meghatározásánál a pedagógusi szabadság érvényesül. A szakmai 

munkaközösségek feladata az ezzel kapcsolatos ajánlások meghatározása. 

Tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi) írásbeli feladat nem adható (az egyik óráról a 

másikra esedékes feladatokon túl). 

A tanulók teljesítményét, elért eredményét a tantárgyak követelményrendszerének 

megfelelően ellenőrizzük. A számonkérés módja alkalmazkodik a tanulók életkori 

sajátosságaihoz. 

A számonkérés mindig a tanuló tudásának ellenőrzésére kell, hogy irányuljon. 

 

A tanuló ellenőrzésének és értékelésének típusait, minőségi és mennyiségi formáit, 

területeit, fokozatait, a tanulók magatartásának és szorgalmának értékelésére 

vonatkozó részletes szabályozást pedagógiai programunk tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett rendje 

 

A szabályozás az intézmény által szervezett vizsgákra érvényes: 

- javítóvizsga 

- osztályozó vizsga 

- pótló vizsga 

- különbözeti vizsga 

 

Kiterjed azon tanulókra, akik  

- a nevelőtestület határozata alapján javítóvizsgát kötelesek tenni 

- a nevelőtestület határozata alapján osztályozó vizsgát kötelesek tenni 

- osztályozó vizsgára jelentkeztek 

- az intézményvezető döntése értelmében különbözeti vizsgát kötelesek 

tenni 

Osztályozóvizsgát kell tennie, ha: 

- az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozáson való részvétel alól 

- az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy 

követelményeit az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse 

- egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület 

engedélyezi a vizsga letételét 

- a tanuló hiányzása egy tantárgyból az évi tanítási órák 30 %-át 

meghaladta, és a nevelőtestület engedélyezi a vizsga letételét 

- az intézményvezető előírja (átvétel) 

- független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát 

Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák követelményei (évfolyamonként és 

tantárgyanként) megegyeznek az érvényes kerettanterv alapján készült pedagógiai 

program részét képező, helyi tantervben megfogalmazott követelményekkel. 

A vizsgák lebonyolításának rendjét a pedagógiai program tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 



15. Az iskolai osztályok száma és tanulólétszáma: 

 

Osztály Létszám 

1.a 28 

1.b 30 

1.c 29 

2.a 22 

2.b 19 

2.c 23 

3.a 29 

3.b 27 

3.c 32 

4.a 25 

4.b 26 

4.c 28 

5.a 26 

5.b 25 

5.c 27 

6.a 30 

6.b 19 

6.c 21 

6.d 17 

7.a 27 

7.b 23 

7.c 24 

8.a 28 

8.b 26 

8.c 24 

8.d 18 

 

 


