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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA  
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1. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 

 
Az intézmény és telephelyének működési rendje az iskolai tanév rendjéhez 
igazodik. Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig tart nyitva.  
Az Acsai Petőfi Sándor Általános Iskola szorgalmi időben – tanítási napokon: 
- reggel 6 30 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett 
programok befejezéséig, de legkésőbb 17 00 óráig van nyitva. 
Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására - előzetes 
kérelem alapján - az intézmény vezetője adhat engedélyt. 
Az Acsai Petőfi Sándor Általános Iskola Csővári Telephelye 7 30 – 17 00 – ig tart 
nyitva. 
 

2. Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

 
 Végzettség Szakképzettség Tantárgyfelosztás szerint 

1. főiskola tanító 1-2.oszt. osztályfőnök, 
tanító,  

tanulószoba 5-8. oszt. 
2. főiskola tanító  

matematika műveltségterület 
3. oszt. osztályfőnök, 
tanító, matematika 5.o., 
rajz 5. oszt., 

    tanulószoba 5-8. oszt. 
3. főiskola tanító  

testnevelés műveltségterület 
4. oszt. osztályfőnök, 
tanító, testnevelés 3.o., 

rajz 6. oszt. 
4. főiskola tanító 

informatika műveltségterület 
osztálytanító 1. oszt. 

5. főiskola tanító 
ének-zene, magyar nyelv és 
irodalom műveltségterület 

6. oszt. osztályfőnök,  
magyar 6. oszt.,  

hon-és népismeret 5.oszt., 
rajz 4.o., ének 3.o. és 5-8.o. 

tanulószoba 5-8.oszt. 
6. főiskola tanító, matematika 

szakkollégium, közoktatási 
vezető 

ig.hely., 7. oszt. 
osztályfőnök, 

 matematika 6.,7. oszt., 
 rajz 7.oszt. 

7. főiskola tanár,  
magyar-történelem 

8. oszt. osztályfőnök, 
magyar 5.,7.,8.o., 

történelem 5-8. oszt.,  



rajz 8. oszt.,  
tanulószoba 5-8. oszt. 

8. főiskola tanár 
angol-fizika-matematika 

angol 4-8.oszt., 
 fizika 6-8. oszt., 

matematika 8.oszt. 
9. főiskola tanár 

biológia-földrajz-
mentálhigiénia, 

közoktatási vezető, 
közoktatási szakértő 

intézményvezető, 
természetismeret 6.oszt., 
biológia, földrajz 8. oszt. 

10. főiskola tanító, technika 
szakkollégium 

napközi 1-4. oszt., 
 technika 5-6.oszt., 

rajz 3.oszt. 
11. főiskola tanár, óraadó 

informatika 
informatika 5.,6.,7.,8. 

osztály 
12. főiskola tanár  

biológia-földrajz-kémia 
5. oszt. osztályfőnök 

természetismeret 5. oszt., 
biológia, földrajz 7.oszt., 

kémia 7-8.oszt.,  
erkölcstan 4-8. oszt., 

környezetismeret 4. oszt. 
13. középfokú  edző testnevelés 5-8. oszt. 
14. egyetem iskolapszichológus szakfeladatok ellátása 
15. főiskola gyógypedagógus fejlesztő órák 
16. főiskola tanító, nemzetiségi (szlovák) 

óvodapedagógus 
2. oszt. osztályfőnök,  

tanító, szlovák 1-3. oszt., 
napközi 1-3. oszt. 

17. egyetem tanító, testnevelés, sport, 
informatika műveltségi 

terület,  
okleveles technikatanár 

1-3. oszt. osztályfőnök, 
tanító,  

napközi 1-3. oszt. 
 

 
 

3. Nevelő-oktató munkát segítők és egyéb munkakörben dolgozók száma, 

feladatköre, iskolai végzettsége 

 
 Munkakör Iskolai végzettség Szakképzettség 
1. takarító 8 általános                - 
2. takarító 8 általános  
3. takarító szakmunkásképző óvodai dajka 
4. karbantartó szakmunkásképző villanyszerelő 
5. iskolatitkár érettségi képesített könyvelő, 

pénzügyi ügyintéző 
 



 
4. Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 

 

 

Év Osztály Matematika Szövegértés 
  iskolai 

átlag 
országos 

átlag 
iskolai 
átlag 

országos 
átlag 

2003 6. 440 500 431 500 
2004 6. 493 505 507 509 
2008 6. 468 499 494 519 
2009 6. 476 513 425 489 
2010 6. 1664 1498 1391 1483 
2011 6. 1432 1486 1413 1465 
2012 6. 1445 1489 1416 1472 
2013 6. 1393 1489 1398 1497 
2014 6. 1464 1491 1481 1481 
2015 6. 1637 1497 1438 1488 
2016 6. 1564 1486 1529 1492 

 
 
 

Év Osztály Matematika Szövegértés 
  iskolai 

átlag 
országos átlag iskolai 

átlag 
országos 

átlag 
2004 8. 468 500 464 500 
2006 8. 495 494 498 497 
2007 8. 517 491 515 497 
2008 8. 512 497 498 506 
2009 8. 410 484 409 502 
2010 8. 1566 1622 1446 1583 
2011 8. 1605 1601 1582 1577 
2012 8. 1585 1612 1477 1567 
2013 8. 1546 1620 1501 1555 
2014 8. 1562 1617 1550 1557 
2015 8. 1644 1618 1526 1567 
2016 8. 1644 1597 1649 1568 

 
 
 
 
 
 
 



5. A tanulók le-és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

Az előző tanév végén 4 tanulónk nem teljesítette a követelményeket. Közülük 
2 fő évfolyamismétlésre utasított, 2 tanuló részt vett az augusztusi 
javítóvizsgán, melynek sikeres eredményeként a következő osztályfokon 
folytathatják tanulmányaikat. 

 

6. 8. évfolyam elért eredményei évenként, továbbtanulási mutatók 

 

Év gimnázium szakközép szakmunkás tan. átlag 
2013/2014 3 fő 16,7% 10 fő 55.6% 5 fő 27.7% 3,73 
2014/2015 8 fő 40% 6 fő 30% 6 fő 30% 3.71 
2015/2016 4 fő 36,4% 5 fő 45,2 % 2 fő 18,2% 3,88 
2016/2017 0 5 fő 55% 4 fő 45% 3,86 

 

 

 

7. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés 

lehetősége 

Sport: Bozsik foci alsó, felső 
Játékos angol 1-3. 
Énekkar 
Sakk 
Természetjáró (felső) 
Hív a természet! (alsó) 
Ügyes kezek! Kézműves foglalkozás 
Angol tehetséggondozás 
Tánc-és dráma 
Matematika és magyar felvételi előkészítő 8. o. 
A mindennapos testnevelés megvalósítása érdekében minden évfolyamon heti 
5 testnevelés órát tartunk, melyből 2 úszás óra. 
Intézményünkben alapfokú művészeti oktatást is biztosítunk a Váci Bartók 
Béla AMI kihelyezett tagozataként, klasszikus zongora tanszakon.  

 

 

 

 

 



8. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 

A házi feladatok legfontosabb feladata a tanórán feldolgozott tananyaghoz 
kapcsolódó gyakorlás (készség-és képességfejlesztés), valamint a 
tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. 
Az otthoni házi feladatok adásával célunk az, a tanulók képességeikhez 
mérten önállóan tudják alkalmazni a tanórán elsajátított eljárásokat, 
megoldási technikákat, a tanult ismereteket önállóan rögzítsék és igyekszünk 
a rendszeres tanulásra nevelni őket.  
A házi feladat kijelölésekor figyelembe vesszük a tanulók életkori 
sajátosságait, a képességek szerinti differenciált feladat kiadásának 
lehetőségét.  
A hétközi házi feladat: az írásbeli és szóbeli feladatok arányát és mennyiségét 
a követelmények figyelembevételével a szaktanár határozza meg. Az első-
negyedik évfolyamon a tanulók a tanulók hétvégére (szombat, vasárnapra), 
valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi 
feladatot; az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek 
idejére- a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl –nem 
kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.  
 
Az iskolai írásbeli beszámoltatás korlátai 

• Egy tanítási nap legfeljebb 2 témazáró írásbeli számonkérés tervezhető. 

• Tartós hiányzás (1-2 hét) esetén a tananyag bepótlása után, a tanulóval 
egyeztetett időpontban kerül sor a számonkérésre. 

• Tanítási szünet (őszi, téli, tavaszi) utáni első tantárgyi órán nem íratunk 
témazárót. 

• A tanórán kívüli tevékenységek nem befolyásolják a számonkérés rendjét. 
Nem lehet hivatkozási alap számonkéréskor a tanórán kívüli 
tevékenységre. 

• A mérés időpontját legkésőbb az összefoglaló órán közölni kell. 

• Ezeknek a felméréseknek a javítási határideje maximum 10 munkanap.  
• Írásbeli feleltetés a pedagógus rendje szerint bármikor kérhető. 
 
 
 
 
 
 
 



9. Iskolai tanév helyi rendje 

A szorgalmi idő:  2017. szeptember 1. (péntek) – 2018. június 15. (péntek) 
     A tényleges tanítási napok száma: 180 
 

Az első félév 2018. január 26-ig tart. A szülők értesítése a félév tanulmányi 
eredményeiről 2018. február 2-ig. 
 
 
Szünetek: 
Az őszi szünet 2017. október 30-ától 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 
2017. november 6. (hétfő). 
 
A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási 
nap 2018. január 3. (szerda). 
 
A tavaszi szünet  2018. március 29-től 2017. április 3-ig tart. A szünet 
előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási 
nap 2018. április 4. (szerda). 
 
 
Tanítás nélküli munkanapok: 

• Őszi nevelési értekezlet  2017.10.16. (hétfő)   1 nap 

• Pályaválasztási nap 2017.10.04. (szerda)    1 nap 

• Tavaszi nevelési értekezlet 2018. márc.10. (szombat)  1 nap 
• Tavaszi akadályverseny   2018. ápr.21. (szombat)      1 nap 

• Diákönkormányzatok felhasználása   
 (Gyereknap) 2018.06.12.(kedd)    1 nap 

• Osztálykirándulás     alsó tagozat: 2018. május 23. (szerda)     
       felső tagozat: 2018. május 22.(kedd) 1 nap 

  6 nap 
 
 
 
 
 
 
 



Fontosabb dátumok, események: 
2017. Tanévnyitó (szept. 1.)     

   Akadályverseny (szept.20.)   
Október 6-i megemlékezés (okt. 6.)   
Töklámpás buli (okt.27.)    
Október 23-i megemlékezés (okt. 20.)  
Őszi nevelési értekezlet (okt.16.)   
Negyedévi értékelés (nov.6-10.)   
Magyar nyelv napja (nov.13.)   
Egészségvédelmi nap (nov.16.)    Csővár nov.15.  
Retro teadélután (dec.1.)    
Adventi koszorúkészítés (nov. 30.)   
Mikulás (dec.6.)     
Ajándékkészítés (dec.13.)    
Karácsonyi ünnepség (dec.22.)  
 

2018. Farsangi bál (febr.2.)      Csővár jan.26. 
 Petőfi napok (márc.6-13-ig)    

Retro teadélután (márc.23.)    
Háromnegyedévi értékelés (ápr.3-7.)   
Iskolai beíratás (április)   
Föld napja (ápr. 22.)                                      
Diákparlament (máj.)     
Gyermeknap (jún. 12. )     Csővár máj.25.   
Nemzeti Összetartozás Napja (jún.4.)  
Ballagás (jún. 16. 9 00)    
Tanévzáró (jún. 16. 18 00)    Csővár jún.15. 

 Helyi napközis tábor (jún.18-22.)   

  

10.  Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma  

Osztályok száma:   Acsa: 7    Csővár: 2 
Osztálylétszámok: 2017.10.01.  
  Acsa       Csővár 
1.-2.o. : 12 fő                       5. o. :   9 fő  1-3. o.: 4 fő  
3.o. :  13 fő                       6.o. :  13 fő     2.o.: 5 fő  
4.o. :  11 fő                       7.o. :  10 fő 
                                              8.o. : 13 fő  
 
Összesen: 81 fő tanuló             9 fő tanuló   


