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1. a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 
A gyermek felvételnél be kell mutatni a 

- tanuló születési anyakönyvi kivonatát 

- - a gyermek lakcímkártyája 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt (vagy az utolsó elvégzett évfolyamot 

igazoló oldal másolatát) 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot 

- a szakértői bizottság véleményét (ha van). 

b) Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett 

osztályok, csoportok száma 
A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét és a 

beiratkozásra meghatározott időszakot február utolsó napjáig a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév 

első tanítási napján kezdődik. Az iskola beiskolázási körzetéből - melyet a fenntartó 

határoz meg - minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

A beiratkozáshoz be kell mutatni: 

 - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 

 a szülő személyi igazolványát 

 a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt 

 a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt 

óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta) 

 a gyermek egészségügyi könyvét az iskolaorvos felvételi javaslatával 

 szakértői bizottság véleményét. 

A fenntartó által a 2016/2017. tanévre engedélyezett osztályok száma: 8. 

c) A térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és 

mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre 

megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, 

jogosultsági és igénylési feltételek  

Az Általános Iskola tekintetében nem releváns. 
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d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő 

értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési 

alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – 

vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, egyéb ellenőrzések, 

vizsgálatok nyilvános megállapításai 

A fenntartó az intézmény értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett. Az 
Állami Számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem 
tett. 

e) Az Általános Iskola nyitva tartási rendje, éves munkaterv alapján a 

nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai 

Az általános iskola nyitva tartása: 7:00 órától – 17:00 óráig 

A munkatervben foglaltak alapján a tanévre tervezett jelentősebb rendezvények:  
Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása: 
 

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK 

Pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanapok száma: 5 

2016. október 15. Bezerédj nap 

2016. december 21. Karácsony-váró nap: az ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományok 
felelevenítése 

2017. május Osztálykirándulás 

2017. június 12. Diák nap: Kavalkád multikulturális fesztivál 

2017. június 15. Határtalanul téma nap: Úti élmények a Felvidékről. 

 
Az iskolában, a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak 
emlékét, példáját őrző, vagy az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított 
egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját: 
 

IDŐPONT MEGNEVEZÉS 

2016. október 6. Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról 

2016. október 21. Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról 

2016. január 12. Doni áttörés hősei - megemlékezés 

2017. február 24. A diktatúrák áldozatainak emléknapja 

2016. március 14. Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról 

2017. április 12. A holokauszt áldozatainak emléknapja 

2016. június 2. Nemzeti Összetartozás Napja 

 

Egyéb jeles napok, az általános iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított 
egyéb emléknapok, megemlékezések időpontja: 

IDŐPONT MEGNEVEZÉS 

2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 

2016. 09. 26. – 2016. 10. 15. Bezerédj projekt: Szomszédolás a Bezerédj birtokokon 
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2016. október 15. Bezerédj nap 

2016.október 28. Bezerédj István 
születésének ünnepe 

Községi ünnepen való részvétel 

2016. 2016. december 1. – 
december 21. 
Advent projekt 

2016. december 1. Adventi projekt megnyitója: gyertyagyújtás 

2016. december 6. 
Mikulás 

2016. december 13. 
Lucázás 

2016. december 21. 
Karácsony-nap 

2017. február 10. Farsang 

2016. június 6. Pünkösd 

2016. június 12. Diák nap: Kavalkád: Amerika Indián törzsei és kultúrája 

2016. június 17. Ballagási és tanévzáró ünnepély 

 

Az évi rendes diákközgyűlés ideje az iskolában: 
 

2017. február 8. DIÁKKÖZGYŰLÉS 

2017. június 12. DIÁKKÖZGYŰLÉS 

 
 
Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja: 
 

Időpont Értekezlet megnevezése 

2016. augusztus 24. 9:00 Alakuló értekezlet 

2016. augusztus 31. 9:00 Tanévnyitó értekezlet 

2016. szeptember 28. 14:00 Tantestületi értekezlet: 2016/2017. tanév munkaterve 

2016. október 5. 14:00 Nevelési értekezlet: Pályázati fenntartási kötelezettségek 
szakmai megvalósítása, közösségi tervezés 

2016. november 16. Nevelési értekezlet: Önértékelés, tanfelügyelet 

2017. január 20. Osztályozó értekezlet (I. félév) 

2017. február 3. Félévi értékelő értekezlet 

2017. május 18. Belső képzés 
(országos kompetenciamérés – felmérésvezetők képzése) 

2017. június 14. Osztályozó értekezlet (II. félév) 

2017. június 29. Tanévi munkát értékelő értekezlet 

 
Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények: 

Dátum Megnevezés 

2016. november Középiskolai nyíltnapokon való részvétel 

2016. november Pályaválasztási börzén való részvétel 

2017. március 20. – 24. nyíltnapok alsó tagozat 

2017. március 27. – 31. nyíltnapok felső tagozat 

 
Versenyek, házi versenyek: 
 

VERSENYEK 

Katolikus internetes hittanverseny 

Zrínyi Ilona matematika verseny 
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DIÁKOLIMPIA 

Atlétika III. és IV. korcsoport 

Mezei futóbajnokság III. és IV. korcsoport 

Futsal IV. korcsoport 

Labdarúgás III. és IV. korcsoport 

Kis iskolák sportversenye 

 
Kompetenciamérés (országos) 

a. Kompetenciamérés (országos) 

Időpont Megnevezés 

2017. május 24. országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon 
szövegértésből és matematikából 

2017. május 17. írásbeli idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon 

 

Matematika 2017. 

Alapműveleti Matematika Verseny 

Orchidea-Pangea Matematika Verseny 

Kenguru matematikaverseny 

Simonyi Zsigmond helyesírási 

Regionális és Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny 

Bendegúz Tudásbajnokság: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, 
természetismeret, angol nyelv, környezetismeret 

Bendegúz Nyelvész 

TITOK Arany János országos magyar verseny 

Suliguru levelező verseny: magyar, matematika, környezetismeret 

Lovas Udvarház országos rajzpályázat 

Tolna megyei rajzpályázat 

Városi elsősegélynyújtó verseny 

Megyei Könyvtári verseny 

Szépművészeti múzeum pályázata 

TITOK történelem levelező 

Centropa holokauszt 

Centropa Közös nevező program 

Zachor holokauszt: videó-rajz 

Egyéb sportversenyek: Futsal, labdarúgás 

TITOK: Hermann Ottó Természetismereti verseny 

Megyei Hermann Ottó biológia verseny 

A világ legnagyobb tanórája 

Okos osztály 

Szépíró verseny SNI tanulóknak 

Magyar nyelvi játékok, rajzpályázat, mesemondó verseny 

Paks: Ki mit tud 

Várdomb: szavalóverseny 

ON-LION MM Publication által meghirdetett idegen nyelvi (angol) verseny 

OTP-Bank Bozsik Program 

HÁZI VERSENYEK 

Történelem verseny 

Móra Ferenc mesemondó verseny 

Simonyi helyesírási verseny 

Weöres Sándor szavaló verseny 

Petőfi Sándor szavaló verseny 

Rovásírás verseny 
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A mérések napjain tanítás a 6. és 8. évfolyamok számára nem szervezhető. A méréshez szükséges 

adatok megküldése: 2016. november 26. 

b. Belső mérések időpontjai 

Időpont Megnevezés 

2016. október 10.-ig DIFER mérés, igényfelmérés 

2016. október 28.-ig DIFER mérés, létszám lejelentése a Hivatalnak 

2016. december 2. DIFER mérés, vizsgálatok elvégzése 

2016. október Bemeneti mérések és azok értékelése: matematika, magyar 
nyelv és irodalom, történelem, természetismeret, idegen 
nyelvek tantárgyak keretében az 5 osztályban év elején. 

2016. november  6. és 8. osztályokban régebbi kompetenciamérés feladataiból a 
tanév során 3 próbateszt írása, értékelése, továbbhaladás 
irányának kijelölése. 

2017. január második 
hete 

6. és 8. osztályokban régebbi kompetenciamérés feladataiból a 
tanév során 3 próbateszt írása, értékelése, továbbhaladás 
irányának kijelölése. 

2017. március  6. és 8. osztályokban régebbi kompetenciamérés feladataiból a 
tanév során 3 próbateszt írása, értékelése, továbbhaladás 
irányának kijelölése. 

 
A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat 
 

Időpont MEGNEVEZÉS 

2017. január 9-től április 30-ig MÉRÉS – NETFIT TESZT 

 

f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai 
 
A 2015/2016. tanévben szakmai ellenőrzés keretében vizsgálták a „2015. november 1. és 2015. 
december 15. között az általános iskolákban és a szakiskolákban a tanulói fegyelmi eljárások 
lefolytatásának szakszerűségét, különös tekintettel a döntéshozatalra és a lemorzsolódás 
megelőzésének szempontjaira” pontot. Az általános iskolában a kijelölt időszakban fegyelmi eljárás 
nem zajlott. 
A középfokú iskolák értesítették az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók – a középfokú 

iskola első két évfolyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. Az általános 

iskola a megküldött adatokat feldolgozta, és személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola 

honlapján az elemzést nyilvánosságra hozta. 

g)A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai 

program 
A dokumentumok elérhetőek a következő linken: http://www.ibela.hu/gimnazium// 

 

 

 

http://www.ibela.hu/gimnazium/
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2. a) Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 
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b) A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége 

és szakképzettsége 
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c) Az országos mérés – értékelés évenkénti eredményei  
Matematika és szövegértés átlageredmények a 2014/2015. tanévben: 

 

Az általános iskola kompetenciamérési eredményei a 2014/2015. tanévben 6. és 8. 
évfolyamokon matematika és szövegértés kompetenciák terén magasabb volt, mint az 
országos átlag, azonban mivel a megbízhatósági tartományon belüli eredményt értünk el 
ezért nem szignifikánsan magasabb. Az első és második viszonyítási csoportot tekintve 
azonban a községi általános iskolák és a közepes községi általános iskolák átlaga és 
megbízhatósági tartománya feletti eredményt értünk el, így ehhez a két viszonyítási 
csoporthoz képest szignifikánsan magasabb az eredményünk, ezt jelzi a négy zöld 
mosolygós fej is. 
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Telephelyünk eredménye az elmúlt öt év tükrében: 

 

A táblázat a 2015. 05. 25–én megírt kompetenciamérés eredményeihez képest vizsgálja 
az előző évek eredményeit. A táblázatból az látható, hogy az általános iskola több évben, 
kompetenciánként is az átlagon teljesített, szignifikánsan magasabb eredményt 2013-as 
év a 8. évfolyamos szövegértés, a 2011-es év 6. évfolyamos matematika és szövegértés 
kompetenciamérés eredményéhez képest értünk el.  
 
Telephelyünk eredménye a tanulók családi hátteréhez viszonyítva a 2014/2015. 
tanévben: 

 
 

A családi háttérindex és a teljesítmény közötti kapcsolatot bemutató összesítő táblázat 

azt mutatja, hogy az általános iskolai tanulóknak jobb eredményt sikerült elérniük, 

mint a telephelyek többségének sikerült volna, ha azonos hátterű tanulókkal 

dolgoznak.  
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d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok a 2014/2015. tanév 

vonatkozásában 
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e) Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei 

Tehetséggondozás, szakkörök, verseny felkészítések: 
 

 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése: 
 

Foglalkozás 

1. o. egyéb foglalkozás csoportos felzárkóztató (1 óra/hét) 

2. o. egyéb foglalkozás csoportos felzárkóztató (1 óra/hét) 

3. o. egyéb foglalkozás csoportos felzárkóztató (1 óra/hét) 

5. o. egyéb foglalkozás csoportos felzárkóztató (1 óra/hét) 

6. o. egyéb foglalkozás csoportos felzárkóztató (1 óra/hét) 

7. o. egyéb foglalkozás csoportos felzárkóztató (1 óra/hét) 

8. o. . egyéb foglalkozás csoportos felzárkóztató (1 óra/hét) 

5. o. SNI_rehabilitáció (0,5 óra/hét) 

7. o. SNI rehabilitáció (1 óra/hét) 

8. o. SNI_rehabilitáció (1 óra/hét) 

1.o_SNI_rehabilitáció (1 óra/hét) 

5. o. SNI_rehabilitáció (1 óra/hét) 

7. o. SNI_rehabilitáció (2 óra/hét) 

 
Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások 
szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása: 
 

Foglalkozás 

TÁMOP 3.3.8 pályázat fenntartási kötelezettségeként a 30 fő bevont tanuló egyéni 
fejlesztési terv szerinti fejlesztése, mentorálása  (1 óra/hét) 

1. o. egyéb foglalkozás egyéni fejlesztő foglalkozás (1 óra/hét) 

2. o egyéb foglalkozás egyéni fejlesztő foglalkozás (1 óra/hét) 

3. o. egyéb foglalkozás egyéni fejlesztő foglalkozás (1 óra/hét) 

3.o. egyéb foglalkozás egyéni fejlesztő foglalkozás (1 óra/hét) 

4. o. egyéb foglalkozás egyéni fejlesztő foglalkozás (1 óra/hét) 

5. o. egyéb foglalkozás egyéni fejlesztő foglalkozás (1 óra/hét) 

6. o. egyéb foglalkozás egyéni fejlesztő foglalkozás (1 óra/hét) 

Foglalkozás 

Vizuális kultúra szakkör 6., 8. o. (2 óra/hét) 

Énekkar szakkör 3.o. 6.o. (3 óra/hét) 

Sportkör alsó tagozat (1 óra/hét) 

Sportkör felső tagozat (1 óra/hét) 

Citera szakkör alsó és felső tagozat (4 óra/hét) 

Diákszínpad (2 óra/hét) 

1. o. tehetséggondozás (1 óra/hét) 

2. o. egyéb foglalkozás tehetségfejlesztő foglalkozás (1 óra/hét) 

2. o. tehetséggondozás (1 óra/hét) 

3. o. tehetséggondozás (1 óra/hét) 

4. o. tehetséggondozás (1 óra/hét) 

5. o. tehetséggondozás (1 óra/hét) 

6. o. tehetséggondozás (1 óra/hét) 

7. o. és 8. o. tehetséggondozás (2 óra/hét) 

8. o egyéb foglalkozás tehetségfejlesztő foglalkozás (1 óra/hét) 
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6.o. egyéb foglalkozás egyéni fejlesztő foglalkozás (1 óra/hét) 

6. o. egyéb foglalkozás csoportos fejlesztő foglalkozás (1 óra/hét) 

8. o. egyéb foglalkozás egyéni fejlesztő foglalkozás (1 óra/hét) 

g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 
Az általános iskola pedagógusai a helyi tantervalapján elkészített tanmenet 
segítségével tervezik meg a tanítandó ismereteket, témaköröket, tanagyagot ez 
alapján tervezik a dolgozatok, témazárók időpontjait, témaköreit, a házi feladatok 
előrelátható rendjét. Diákjainknak joguk van, hogy a témazáró dolgozatok 
időpontjáról és témájáról egy héttel hamarabb tájékoztatást kapjanak. Egy napra 
egy csak két témazáró dolgozat tervezhető. Hetedik vagy azt követő órában csak 
akkor lehet témazáró dolgozatot íratni, ha az adott tárgyból az órarendben nincs 
korábban óra. A megírt dolgozatokat két tanítási héten belül ki kell javítani. 

h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményei, tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét 
Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei a következő linken 
érhető el. 
http://www.ibela.hu/gimnazium/hazirend 
 
Tanulmányok alatti vizsgák ideje: 

- magántanulók vizsgái (írásbeli és szóbeli időpontok) 

IDŐPONT VIZSGA 

2017. 01.09.-17. osztályozó vizsgák (magántanulók, év közben átvett tanulók) 

2017. 06.01-07. osztályozó vizsgák (magántanulók, év közben átvett tanulók) 

- javító, különbözeti, valamint osztályozóvizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok) 

IDŐPONT VIZSGA 

2017. 01. 09-18. különbözeti vizsgák, osztályozó vizsgák (átvett, haladékot kapott 
tanulók) 

2017. 06.01-09. osztályozó vizsgák (magántanulók, év közben átvett tanulók) 

2016. 08. 23- 08.25.  javító és különbözeti vizsgák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ibela.hu/gimnazium/hazirend
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i) Az iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók 

létszáma: 
 

Osztály Képzési forma (szakmacsoport/szakma) Term 
Létszám 

Szám. 
létszám 

1. általános iskolai nevelés – oktatás alsó tagozat, általános 
feltételek szerint 

13 15 

2. általános iskolai nevelés – oktatás alsó tagozat, általános 
feltételek szerint 

16 16 

3. általános iskolai nevelés – oktatás alsó tagozat, általános 
feltételek szerint 

17 17 

4. általános iskolai nevelés – oktatás alsó tagozat, általános 
feltételek szerint 

17 17 

5. általános iskolai nevelés – oktatás felső tagozat, 
általános feltételek szerint 

21 22 

6. általános iskolai nevelés – oktatás felső tagozat, 
általános feltételek szerint 

29 29 

7. általános iskolai nevelés – oktatás felső tagozat, 
általános feltételek szerint 

19 23 

8. általános iskolai nevelés – oktatás felső tagozat, 
általános feltételek szerint 

19 21 

Összesen  151 160 
 


