
Osztályaink 
 

  

  

  Tanulócsoport 
megnevezése 

Osztályfőnökök Tényleges 

tanulói 

létszám 

Nemzetiségi 
képzés 

Kéttannyelvű 
képzés 

1. 1.a osztály Braun Tünde 15 fő - 15 fő 

2. 1.b osztály 
D. Tóthné Strausz 
Gabriella 

17 fő - 17 fő 

3. 2.a osztály 
Szécsényiné 
Gregán Ildikó 

25 fő - 25 fő 

4.. 3.a osztály 
Pénzesné Zsidai 
Ágnes 

25 fő - 25 fő 

5. 4.a osztály 
Bodáné Budai 
Edit 

21 fő - 21 fő 

6. 5.a osztály Ledényi Katalin 15 fő 15 fő  

7. 6.a osztály 
Madarász-Kozecz 
Nóra 

14 fő 7 fő 7 fő 

8. 6.b osztály Juhász Attila 11 fő 6 fő 5 fő 

9. 7.a osztály 
Nagyné Mezei 
Anett 

21 fő 14 fő 7 fő 

10. 8.a osztály Bódi Brigitta 25 fő 14 fő 11 fő 



 

 Díjfizetés 

Intézményünkben a tanulók a nevelést-oktatást, az iskolai könyvtárt, a 
sportfoglalkozásokat, a tanórán kívüli foglalkozásokat díjmentesen vehetik 
igénybe. 

  

Az étkeztetés és az Aszódi Művészeti Iskola által nyújtott szolgáltatások a 
szolgáltatók aktuális díjszabása szerint térítési díjkötelesek. 

 

 

 Nyitvatartás 

  

  

Hétfőtől - péntekig:                                            7.15-17.30 

  

Tanítási szünetekben ügyelet szerdai napokon:  8.00-12.00 
 

  

  

  



 

 2020/2021. tanév éves programja 
 

 
 
Tanítási napok száma: 179 tanítási nap 
Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. 
Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. 
Augusztus 
augusztus 31. – péntek  Tanévnyitó ünnepély  

A csengetési rend változatlan! 
Szeptember 
szeptember 1. – kedd Első tanítási nap. 5 óra osztályfőnöki órát tartunk.  

 
Október 
október 1. – csütörtök A magyar népmese napja 

 
október 6. - kedd Megemlékezés az aradi vértanúkról 
október 19. – hétfő  Pályaválasztási nap 

Nemzetiségi nap – 1. tanítás nélküli munkanap 
október 22. – csütörtök Iskolai ünnepély október 23. tiszteletére 
október 26.-október 30.. ŐSZI SZÜNET 
November 
november 2. – hétfő Első tanítási nap az őszi szünet után 
november 11. – hétfő Márton napi felvonulás  
December 
december 2. – hétfő Iskolagyűlés 

17 órától: szülői értekezlet 
december 4. – péntek 
 

A 8. osztályos tanulók jelentkezése a központi felvételi vizsgákra 
Reggel érkezik a Mikulás 

december 12. – szombat Szakmai nap 
2. tanítás nélküli munkanap 

december 18-19. csütörtök-
péntek 

Karácsonyi projektnapok. Programját és órarendjét külön tervezet 
tartalmazza  

december 19. – péntek  A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 
Karácsonyi ünnepély 

december 21. – január 3. TÉLI SZÜNET 
2021. január  
január 4. – hétfő Első tanítási nap a téli szünet után 
január 11-15. – hétfő-péntek Félévi felmérések és témazárók 
január 16. – szombat  10.00 Központi írásbeli felvételi a 9. évfolyamra jelentkezőknek 
január 22. – péntek A magyar kultúra napja – megemlékezés 



Az első félév vége 
január 25. – hétfő  Életbe lép az új órarend 
január 27. – szerda Holocaust emléknap 
január 29. – péntek  Félévi értesítők osztása 
Február  
február 1. – hétfő Félévi nevelőtestületi értekezlet 
február 13. – szombat  Farsang  – 3. tanítás nélküli munkanap 
február 19. - péntek Jelentkezési lapok továbbítása 
február 25. – csütörtök A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 
Március 
március 1-5. – hétfő-péntek  Pénz7 
március 12. – péntek  Iskolai ünnepély március 15. tiszteletére 
március 15. - hétfő Nemzeti ünnep 
március 22-23.- hétfő-kedd Tanulói adatlapok módosítása 
március 22-26.  – hétfő-péntek Digitális témahét  
március 30 – kedd Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap (3. tanítás nélküli 

munkanap) 
Márc. 31. ledolgozzuk farsang napján 

Április 
április 7. – szerda A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

április 12. – kedd  Megemlékezés a költészet napjáról 
április 15-16. csütörtök-péntek Beiratkozás az első évfolyamra 
április 19-23. – hétfő-péntek Fenntarthatósági témahét 

Május 
május 3 - 7.- hétfő-péntek Anyák napja a hagyományok szerint 
május 12.  – szerda Célnyelvi mérés 6. és 8. osztályosoknak a két tannyelvű 

csoportokban  
Felmérés a 4. osztályban a felső tagozatos csoportbeosztáshoz 

május 14. – péntek  Tanulmányi kirándulás – 4. tanítás nélküli munkanap 
május 19.  – szerda Idegen nyelvi mérés 6. és 8. osztályosoknak  
május 26. – szerda  OKÉV mérés 6. és 8. osztályosoknak – szövegértés, matematika 
Június 
május 31 – június 4. péntek-
péntek  

Tanév végi felmérések 

június 7.  – hétfő Szülői értekezlet a leendő 5. osztályosok részére – kéttannyelvű – 
nemzetiségi osztályok beosztása 

június 4. – péntek A nemzeti összetartozás napja 
június 14. – hétfő  Ballagási főpróba, Tehetségek napja 5. tanítás nélküli munkanap 
június 15. – hétfő Utolsó tanítási nap 

DÖK nap 6. tanítás nélküli munkanap 
június 19. – szombat Ballagás 
június 22. - kedd Tanévzáró ünnepély 



 
 
A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a 
helyi tanterv tantárgyaihoz 

  

Pedagógusok által ellátott 
tantárgyak és szolgáltatások 

21 főiskola, 
biokémikusfő 

Végzettség, szakképzettség 

Alsó tagozatos tantárgyak 
tantárgycsoportokban, napközis, 
osztályfőnöki- és egyéb 
feladatok 

8 fő 

tanító 

1 fő főiskola: német 
nemzetiségi tanító 

1 fő főiskola: tanító, 
szakvizsgázott pedagógus, rajz 
szakkollégiumi végzettség 

fő főiskola: német nemzetiségi 
tanító, technika szakkollégiumi 
végzettség 

1 fő főiskola: általános iskolai 
tanító, német nyelvi 
műveltségterület végzettséggel, 
német nemzetiségi tanító 

1 fő főiskola, általános iskolai 
tanító, ember- és 
társadalomműveltség területtel 

1 fő főiskola, általános iskolai 
tanító, könyvtár szakkollégiumi 
végzettséggel, 
gyógypedagógus, tanulásban 
akadályozottak pedagógiája 
szakirányon 

1 fő főiskola, általános iskolai 
tanító, ének-zene 
műveltségterület 

1 fő főiskola, angol nyelv 
műveltségterület 



Magyar nyelv- és irodalom 2 fő 1 fő főiskola: magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár, 

egyetem: okleveles 
középiskolai történelem szakos 
tanár, szakvizsgázott 
pedagógus, közoktatási vezető 

1 fő főiskola: magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár 

Nemzetiségi német nyelv, hon- 
és népismeret, német nyelvű 
irodalom, német nyelvű 
történelem, természetismeret és 
földrajz német nyelven 

4 fő 1 fő főiskola, német nyelvtanár 

1 fő főiskola német 
nemzetiségi nyelv és irodalom 
szakos tanár 

1 fő főiskola, német nyelvtanár 

1 fő egyetem, okleveles német 
nyelv és irodalom szakos 
bölcsész, német nyelv és 
irodalom szakos tanár 

 

Matematika 1 fő 1 fő egyetem: matematika-
fizika szakos tanár 

Kémia 1 fő 1 fő főiskola, biokémikus 

Biológia 

Etika 2fő 1 fő főiskola: fizika és rajz 
szakos tanár, felsőfokú oktatási 
informatikus, erkölcstan és 
etika szakképesítés 

1 fő főiskola, tanító, erkölcstan 
és etika szakképesítés 

Földrajz-testnevelés 1 fő  1 fő főiskola, földrajz-
testnevelés szak 

Történelem 2fő 1 fő főiskola történelem- orosz-
német szakos nyelvtanár 



Ped-II., 1 fő egyetem 
történelem szakos tanár 

Testnevelés 1 fő 1 fő főiskola, testnevelés-
földrajz szak 

Rajz- és vizuális kultúra 1 fő 1 fő tanár, főiskola rajz szakos 
tanár 

Informatika, technika, fizika 1 fő 1 fő főiskola, fizika, 
számítástechnika és technika 
szakos tanár 

Napközis, tanulószobai és 
iskolaotthon 

  5 fő tanító és szaktanár, a 
munkabeosztás szerint 

Szolgáltatások 11 fő 

Fejlesztőpedagógus 1 fő 

Gyógypedagógus 1 fő 

Logopédus 1 fő 

Szolfézsoktató 1 fő 

Zongoraoktató 1 fő 

Hegedűoktató 1 fő 

Futballedző 3 fő 

Hitoktató 3 fő 

 
 

  



 

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

Nevelő - oktató munkát 
segítők 

2 fő Végzettség, szakképzettség 

Iskolatitkár 1 fő 1 fő középfokú szakképesítés, 
számítástechnikai 
szoftverüzemeltető 

Rendszergazda 1 fő 1 fő felsőfokú számítástechnikai 
technikus 

Pedagógiai asszisztens 1 fő 1 fő pedagógiai- és családsegítő 

Technikai alkalmazottak 
száma 

6 fő Végzettség, szakképzettség 

Gondnok, karbantartó 1 fő 1 fő szakmunkás, gázkazán fűtés 
képesítéssel 

Portás 1 fő 1 fő középiskola 

Takarító 4 fő 2 fő középiskola 

2 fő szakmunkásképző 

 

  



Az OKÉV mérés eredményei székhelyintézményünkben 

  

2011. Matematika Szövegértés 

országos 
átlag 

iskolai 
eredmény 

országos 
átlag 

iskolai 
eredmény 

6. 
évfolyam 

1486 1433 1445 1465 

8. 
évfolyam 

1601 1503 1577 1508 

  

2012. Matematika Szövegértés 

országos 
átlag 

iskolai 
eredmény 

országos 
átlag 

iskolai 
eredmény 

6. 
évfolyam 

1489 1456 1472 1521 

8. 
évfolyam 

1612 1617 1567 1644 

  

2013. Matematika Szövegértés 

országos 
átlag 

iskolai 
eredmény 

országos 
átlag 

iskolai 
eredmény 

6. 
évfolyam 

1489 1510 1497 1510 

8. 
évfolyam 

1620 1628 1555 1599 

  

2014. Matematika Szövegértés 

országos 
átlag 

iskolai 
eredmény 

országos 
átlag 

iskolai 
eredmény 



6. 
évfolyam 

1491 1373 1481 1455 

8. 
évfolyam 

1617 1559 1557 1590 

  

2015. Matematika Szövegértés 

országos 
átlag 

iskolai 
eredmény 

országos 
átlag 

iskolai 
eredmény 

6. 
évfolyam 

1497 1495 1488 1541 

8. 
évfolyam 

1618 1658 1567 1623 

  

2016. Matematika Szövegértés 

országos 
átlag 

iskolai 
eredmény 

országos 
átlag 

iskolai 
eredmény 

6. 
évfolyam 

1486 1485 1494 1531 

8. 
évfolyam 

1597 1583 1568 1596 

 

2017. Matematika Szövegértés 

országos 
átlag 

iskolai 
eredmény 

országos 
átlag 

iskolai 
eredmény 

6. 
évfolyam 

1497 1522 1503 1504 

8. 
évfolyam 

1612 1533 1571 1531 

 
 



2018. Matematika Szövegértés 

országos 
átlag 

iskolai 
eredmény 

országos 
átlag 

iskolai 
eredmény 

6. 
évfolyam 

1499 1496 1492 1550 

8. 
évfolyam 

1614 1657 1502 1660 

 

2019. Matematika Szövegértés 

országos 
átlag 

iskolai 
eredmény 

országos 
átlag 

iskolai 
eredmény 

6. 
évfolyam 

1495 1475 1499 1496 

8. 
évfolyam 

1624 1698 1608 1662 

 

  



 

 Lemorzsolódás, tanulói adatok 

  

Megnevezés 2015/16. 

tanév/fő 

2016/17. 

tanév/fő 

2017/18. 

tanév/fő 

2018/2019. 

tanév/fő 

2019/2020. 

Évismétlők 0 1 0 1  0 

Hiányzás miatt 

évismétlő 

0 0 0 0  0 

Tanév közben 
érkezett 

1 fő 3 fő 0 6 fő  2 

Tanuló jogviszonya 
megszűnt tanév 
végén 

15 fő 33 fő 6 fő 26  26 

 SNI 
ellátás   5  5 5 6 6 

Magántanuló 0 0 0 0  0 

Tanulói 
jogviszonya 
szünetel 

1 fő 0 1 fő 1 1 

  

  



 

 Tanórán kívüli foglalkozások, szolgáltatások 

 

 A járványügyi helyzet miatt délutáni foglalkozásainkat szüneteltetjük. 

 

Továbbtanulási mutatók 

  

Tanév 8. össz. létszám szakiskola szakközépiskola gimnázium 

2013/2014. 23 fő - 8 fő 15 fő 

2014/2015. 17 fő 1 fő 5 fő 11 fő 

2015/2016. 26 fő 2 fő 10 fő 14 fő 

2016/2017. 24 fő 4 fő 11 fő 9 fő 

2017/2018. 13 fő 1 fő 7 fő 5 fő 

2018/2019. 24 fő 4 fő 12 fő 8 fő 

2019/2020. 26 fő 4 fő 12 fő 10 fő 

 


