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1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a 
helyi tanterv tantárgyfelosztásához 
 

 

 Név 

Pedagógus 

igazolvány 

sorszáma Végzettsége Szakképzettsége 

1.  
Bálint Ágnes 74010672903 főiskola 

tanító, szakvizsgai 
pedagógus (nyelv-és 

beszédfejlesztő) 

2.  
Bálint Anetta 73975463491 főiskola 

tanító, német nyelv –és 

irodalom szakos tanár 

3.  
Bodrogi Anita 71841327055 főiskola tanító 

4.  
Borbás István 77137829900 főiskola 

fizika-technika szakos 

tanár 

5.  
Böszörményi Edit 72013227049 főiskola tanító 

6.  
Busa Erika 72099458329 főiskola tanító 

7.  
Horváth Ildikó    

8.  
Dévay István 74503845259 

egyetem, fő- 

iskola 

egyetem 

magyar-történelem 

szakos tanár, 
közoktatási vezető, 

magyar nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és tanár  

9.  Berente-Dosztál Diána 
Edit 71666518759 egyetem 

történelem szakos 

bölcsész és tanár, angol 
nyelv és irodalom szakos 

tanár 

10.  
Fári Andrea 76586166918 főiskola 

magyar-történelem szakos 

tanár  



11.  Fábrikné Győri Edit 
 72521190484 főiskola 

német nemzetiségi 
nyelvtanár, történelem 
szakos tanár, német 
szakos tanár 

12.  
Garainé Dombi Ildikó 78526538621 főiskola 

közoktatási vezető, tanító, 
szakvizsgázott 
pedagógus (nyelv-és 

beszédfejlesztő 

13.  
Gila László 77725205202 főiskola tanító  



14.  
Giláné Orosz Edit 76171166080 főiskola 

tanító, OKJ oktatási 

informatikus 

15.  
Horváth Ferenc 77299893905 főiskola 

matematika- 

számítástechnika szakos 

tanár 

16.  
Kádárné Busi Gyöngyi 75911403577 főiskola tanító 

17.  
Kerekesné Török Mária 73062490559 főiskola 

angol-történelem, kémia 

szakos tanár 

18.  Keresztesné Farkas Er- 

zsébet 74461798524 főiskola 

magyar-történelem szakos 

tanár, közoktatási vezető- 

szakvizsgázott pedagógus 

19.  
Király Mária 71530135363 tanító főiskola 

20.  
Kotymán Márta 75570481687 főiskola 

gyógypedagógus, 
logopédus, 
pszichopedagógiai szakos 

tanár,szakvizsgázott 
pedagógus 

(gyógypedagógiai 
szakterületen) 

21.  
Komjáti Beáta 72125820467 főiskola tanító 

22.  
Kuruczné Szabó Anikó 73399628652 főiskola 

testnevelés-orosz szakos 

tanár, közoktatási vezető- 

pedagógus szakvizsga 

23.  
Molnárné Kozma Márta 72232272187 főiskola 

óvónő, tanító, 
fejlesztőpedagógus 

szakképzettség 

24.  
Molnárné Szalai Edit 77621382583 főiskola 

orosz-testnevelés szakos 

tanár, angol szakos 

nyelvtanár, közoktatási 
vezető-szakvizsgázott 
pedagógus 

25.  
Nagy Zsuzsanna 79609952561 főiskola 

magyar-ének szakos 

tanár, főiskola- 

drámapedagógus, 
drámapedagógiai 
szakirányú szakképzettség 

26.  
Sprok János 73692727450 főiskola földrajz-rajz tanár 



27.  
Szilágyi Szilvia 76208664387 főiskola 

tanító, óvodapedagógus, 
gyógytestnevelés 

28.  Szilágyiné Bugya Márta 

Bettina 78776068162 egyetem 

tanító-református hittan- 

oktató, közoktatási 
vezető-szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógpedagógus, inkluzív 

nevelés tanára (MA) 

29.  
Szőllősi Ferenc 72319226824 főiskola testnevelő tanár 

30.  
Urbancsok Győző 75486165228 főiskola 

tanító, számítástechnika 

szakos tanár, OKJ 

könyvtáros asszisztens 

31.  
Őze Tímea 74726125011 főiskola tanító, közoktatás vezető 

32.  Veres-Lakosné Hérány 

Mónika 71498280468 főiskola 

nevelőtanár, gyermek- és 

ifjúságvédelem 

33. Virág-Fazekas Zsuzsanna 

Petra 

72418970337 főiskola biológia szakos tanár, 



 
 
 

 

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

 

A nevelő és oktató munkát segítők száma: 13 fő. 
 

Sorszám 
Munkaköre, Legmagasabb iskolai 

Szakképzettsége  

feladatköre végzettsége 
 

  
 

1. hivatalsegéd Szakmunkás élelmiszer eladó 
 

2. kisegítő dolgozó 8. általános  
 

3. kisegítő dolgozó Szakmunkás fodrász 
 

4. kisegítő dolgozó szakmunkás, érettségi női ruhakészítő 
 

5. kisegítő dolgozó 8. általános, OKJ  
 

6. kisegítő dolgozó 8 általános  
 

7. kisegítő dolgozó szakmunkás, érettségi OKJ szerkezetlakatos 
 

   ruhakészítő és 
 

8. intézménytakarító szakmunkás karbantartó szerelő 
 

  
szakközépiskolák, felső- 

számvitel,gazdasági 
 

9. Iskolatitkár informatikus, beruh-  

fokú OKJ-k  

  
pénzügy,költségvetés 

 

   
 

   számítástechnikai 
 

10. iskolatitkár 
szakközépiskola, közép- szoftverüzemeltető, 

 

fokú OKJ-k, főiskola pénzügyi számviteli  

  
 

   ügyintéző, munkaügy 
 

   és társadalom biztosítás 
 

11. kisegítő dolgozó érettségi dísznövénykertész 
 

   belkereskedelmi és 
 

12. kisegítő dolgozó érettségi áruforgalmi és gazdál- 
 

   kodási 
 

  
szakközépiskola, 

műszaki informatikai 
 

  

mérnökasszisztens 
 

13. rendszergazda érettségi, OKJ  

 
 

    
 



Munkavállaló neve Munkakör 
 

BORKA ZOLTÁN TIBOR rendszergazda 
 

FÜRI GÉZA LÁSZLÓNÉ kisegítő dolgozó 
 

GYARMATI MÁRIA kisegítő dolgozó 
 

BARANYI MÓNIKA ISKOLATITKÁR 
 

VIRÁGOS IMRÉNÉ kisegítő dolgozó 
 

MIRCSOV ANTAL FERENCNÉ kisegítő dolgozó 
 

 
 

  
 

NAGY ATTILÁNÉ kisegítő dolgozó 
 

NAGY JÁNOSNÉ kisegítő dolgozó 
 

SZABÓ MÁRIA kisegítő dolgozó 
 

TÓTH LÁTSZLÓ kisegítő dolgozó 
 

 

 

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 

 

 

Mérés 

értékelés 

megnevezése 

2015 2016 2017 2018 2019 

Matematika 

8. osztály 
1480 1469 1490 1506 1542 

Szövegértés 

8. osztály 
1878 1503 1519 1554 1637 

Matematika 

6. osztály 
1439 1452 1395 1378 1433 

Szövegértés 

6. osztály 
1456 1504 1440 1437 1449 

  



 
4.  
Az intézmény lemorzsolódási, 

évismétlési mutatói 



 

 

4.1. Lemorzsolódási mutatók: 

 

Megnevezés 

  

2015/2016. 

év 

2016/2017. 

év 

2017/2018. 

év 

2018/2019. 

év 
2019/2020. év 

7. évfolyam adatai: - - -   

- 7. évfolyamból 

lemorzsolódó tanulók 

száma 

0 0 0 0 0 

- 7. évfolyamból 

lemorzsolódó tanulók % 

(az évfolyamon 

tanulókhoz viszonyítva) 

0% 0 0 0 0 

8. évfolyam adatai: - - -   

- 8. évfolyamból 

lemorzsolódó tanulók 

száma 

0 1 0 0 0 

- 8. évfolyamból 

lemorzsolódó tanulók % 

(az évfolyamon 

tanulókhoz viszonyítva) 

0% 0 0,0 0 0 

Az intézmény adatai: - - -   

- az intézményből 

lemorzsolódó tanulók 

száma 

0 0 5 0 0 

- az intézményből 

lemorzsolódó tanulók % 

(az intézményben 

tanulókhoz 

viszonyítva) 

0,0% 0 0,1 0 0 

 
  



4.2. Évismétlési mutatók: 

 

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

1. évfolyam adatai:      

- 1. évfolyamból 

évismétlő 
tanulók száma 

3 3 4 2 0 

- 1. évfolyamból 

évismétlő 

tanulók % (az 

évfolyamon 
tanulókhoz 
viszonyítva) 

7,1% 10,2% 0,8% 4% 0% 

2. évfolyam adatai:      

- 2. évfolyamból 

évismétlő 
tanulók száma 

3 0 0 3 3 

- 2. évfolyamból 

évismétlő 

tanulók % (az 

évfolyamon 
tanulókhoz 
viszonyítva) 

5,7% 0% 0% 6,5% 7,5% 

3. évfolyam adatai:      

- 3. évfolyamból 

évismétlő 
tanulók száma 

0 0 0 2 0 

- 3. évfolyamból 
évismétlő 
tanulók száma 

tanulók % (az 
évfolyamon 

0% 0% 0% 5% 0% 

4. évfolyam adatai:      

- 4. évfolyamból 

évismétlő 

tanulók száma 

0 0 0 1 1 



- 4. évfolyamból 

évismétlő 

tanulók % (az 

évfolyamon 

tanulókhoz 

viszonyítva) 

0% 0% 0% 2% 2,7% 

5. évfolyam adatai:      

- 5. évfolyamból 

évismétlő 

tanulók száma 

1 1 0 3 2 

- 5. évfolyamból 

évismétlő 

tanulók % (az 

évfolyamon 

tanulókhoz 

viszonyítva) 

2,3% 1,9% 0% 7% 3,8% 

6. évfolyam adatai:      

- 6. évfolyamból 

évismétlő 

tanulók száma 

0 0 0 4 2 

- 6. évfolyamból 

évismétlő 

tanulók % (az 

évfolyamon 

tanulókhoz 

viszonyítva) 

0% 0% 0% 7% 4,6% 

7. évfolyam adatai:      

- 7. évfolyamból 

évismétlő 

tanulók száma 

3 0 1 6 2 

- 7. évfolyamból 

évismétlő 

tanulók % (az 

évfolyamon 

tanulókhoz 

viszonyítva) 

4% 0 0,2% 14% 3,5% 



8. évfolyam adatai:      

- 8. évfolyamból 

évismétlő 

tanulók száma 

0 1 0 2 0 

- 8. évfolyamból 

évismétlő 

tanulók % (az 

évfolyamon 

tanulókhoz 

viszonyítva) 

0% 1,3% 0% 4% 0% 

Az intézmény 

adatai: 
     

- az intézményben 

adott tan- 

évben évismétlő 

tanulók 

száma 

10 5 5 23 10 

- az intézményben 

az adott 

tanévben 

évismétlő tanulók 

% (az 

intézményben 

tanú- 

lókhoz 

viszonyítva) 

2,3% 0,2% 0,1% 6,2% 2,8% 

 
  



 

5. Általános iskolában a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért ered-
ményei évenként, középiskolai, szakiskolai továbbtanulók mutatói 

 

5.1. A volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei évenként 

 

Megnevezés 
Tanulmányi eredmények Tanulmányi 

eredmény 

változás %-ban 

 

8. évfolyamon 9. évfolyamon 
 

 

 

A 2011/2012 tanévben végzett 
tanulók adatai 

3,76 3,34 -11,1%  

 

 

A 2012/2013. tanévben végzett 
tanulók adatai 

3,83 3,47 -9,3%  

 

 

A 2013/2014. tanévben végzett 
tanulók adatai 

3,72 3,56 -4,3%  

 

 

A 2014/2015. tanévben végzett 
tanulók adatai 

3,84 3,62 -5,7%  

 

 

A 2015/2016. tanévben végzett 
tanulók adatai 

3,88 3,71 -4,4% 
 

 

 

A 2016/2017. tanévben végzett 
tanulók adatai 

3,83 3,69 -6,9% 
 

 

 

A 2017/2018. tanévben végzett 

tanulók adatai 
3,74 3,57 -4,65% 

 

A 2018/2019. tanévben végzett 

tanulók adatai 
3,76 3,52 -4, 

 

A 2019/2020. tanévben végzett 

tanulók adatai 
3,45 3,18 -3,5% 

 

 

 

5.2. A középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók 

 

Megnevezés 

 Továbbtanulók  
Továbbtanulók 

száma összesen 
középiskolába szakiskolába 

száma aránya száma aránya 

     

A 2015/2016.tanévben végzett 
tanulók adatai 

17 49% 18 51% 35 

A 2016/2017.tanévben végzett 
tanulók adatai 

23 44% 30 56% 53 

A 2017/2018.tanévben végzett 

tanulók adatai 
16 40% 24 60% 40 

A 2018/2019.tanévben végzett 

tanulók adatai 
20 46% 24 54% 44 

A 2019/2020.tanévben végzett 

tanulók adatai 
18 49% 19 51% 37 

 

 

  



6.1. Az intézményben működő szakkörök, diákkörök 

 

Szakkörök (sportkörök) neve 
Igénybevétel Egyéb igénybevételi 

 

Ingyenes Térítéses feltétel leírása 
 

 
 

Klauzál DSE atlétika ingyenes - - 
 

    
 

Klauzál DSE kézilabda ingyenes - - 
 

    
 

Klauzál DSE labdarúgás ingyenes - - 
 

    
 

Szentesi Kosárlabda Klub ingyenes - - 
 

    
 



7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 
 

 

7.1. Házi feladat szabályai 

 

A tanulók közoktatási törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a tanu-
lás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, gya-
korlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli és 
írásbeli házi feladatot adhatnak. 

 

A kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége 
 

- elsőtől negyedik osztályig nem haladhatja meg a napközis tanulmányi foglalkozás idő-
tartamát, kivéve a tanuló egyéni előmenetele szempontjából szükségeset  
- ötödiktől nyolcadik osztályig pedig a tantárgyankénti harminc 

percet. Hétvégén sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján. 

 
Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént. 

 

A gyermekeket motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, 
pedagógiai céljától függően, tetszőlegesen adható. 
 
 
 
 

7.2. Iskolai dolgozatok szabályai 
 

Dolgozatnak minősül az az írásbeli számonkérés, mely legalább 2 tanóra anyagára épül. 
 
Egy tanítási napon 2 dolgozatnál több nem írható, ezért a tanulókkal a dolgozatok időpontját 
előre ismertetni kell.  
A tanuló joga, hogy az írásbeli dolgozatát, annak beszedésétől számított 10 napon belül kija-
vítva és értékelve megtekinthesse. 
A szülő joga, hogy a fogadóórán gyermeke dolgozatait megtekinthesse. 

 

Az írásbeli dolgozatok formái: 

- témazáró dolgozat, 

- tanév eleji felmérés, 

- tanév végi felmérés, 

- egyéb dolgozat. 

 

Nem számít dolgozatnak az az írásbeli számonkérés, mely a dolgozatnál meghatározott 
számú óra tananyagánál kevesebb anyagot kér számon (pl. írásbeli felelet, röpdolgozat).



 


