1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola
Gy. Szabó Béla Tagiskolája

Munkakörök

Létszám/fő

Végzettség

Szakképzettség

Tagintézmény-vezető

1

egyetem

tanító
nyelv –és beszédfejlesztő tanár
német nemzetiségi tanító
pszichológus
pedagógiai (iskola- és óvoda)
szakpszichológus

Tanár

11 fő

10 fő főiskola

13 fő

1 fő egyetem
13 fő főiskola

matematika 1fő
földrajz szak 2 fő
testnevelés 1 fő
fizika 1 fő
műszaki tanár 1 fő
dráma 1 fő
kémia 1 fő
biológia 1 fő
magyar 2 fő
mentortanár – szakvizsga 1fő
történelem 1 fő
rajz 1 fő
pedagógia szakos nevelő 1 fő
angol 1 fő
2 fő tanító

Tanító

3 fő + könyvtár testnevelés szakkollégium
1 fő+ könyvtár szakkollégium+ nyelv és
beszédfejlesztő pedagógus, +közoktatás
vezető
1 fő+ testnevelés szakkollégium
1 fő+ anyanyelv szakkollégium
1 fő +ének szakkollégium,
műveltségszakkollégium
terület
1 fő+ matematika
könyvtár testnevelés

Gyógypedagógus (óraadó)

2

főiskola

1 fő+ technika szakkollégium
1fő+ pedagógia és technika
szakkollégium
1 fő tanító, testnevelés műveltségterület,
fejlesztőpedagógus
1 fő történelem szakos tanár,
gyógypedagógus

2. A nevelő és oktatómunkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és
szakképzettsége
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola
Gy. Szabó Béla Tagiskolája
Feladatkör

Száma

Iskolai végzettsége

Szakképzettsége

gazdasági dolgozó

1

középfokú végzettség

OKJ

iskolatitkár

1

középfokú végzettség

OKJ

takarító

1

alapfokú végzettség

karbantartó

1

alapfok ú végzettség

középfokú

rendszergazda

1

főiskolai végzettség

mérnök informatikus

1. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános iskola és Gy. Szabó Bála
tagintézménye
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MATEMATIKA6. évfolyam- ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGITARTOMÁNNYAL)
Az első
KRÁI
viszonyítási
A második viszonyítási csoport
Össz
csoport
eOrszágos haso
Össze
közepes városok ált.
ált. isk.
nlítá
isk.
Eredmé
Össze-hasonlítás
Szank
s
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nye
község ált..isk.
ítás
1420
1478
(1377;14
(1475;1480)
1486
1479
65)
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(1478;1
1558
87)
480)
1432
(1485;16
(1430;1434)
78)
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MATEMATIKA8. évfolyam- ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGITARTOMÁNNYAL)
Az első
KRÁI
viszonyítási
A második viszonyítási csoport
Össz
csoport
eközepes
Országos haso
Össze
városok
ált. isk.
nlítá
ált. isk.
Szank
Eredmé
Össze-hasonlítás
s
hasonl
nye
község
ítás
ált..isk.
1675
1582
(1624;17
(1579;158
1597
1580
33)
5)
(1596;15
(1579;1
1570
1537
98)
581)
(1512;16
(1534;153
41)
9)
SZÖVEGÉRTÉS6. évfolyam- ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGITARTOMÁNNYAL)
Az első
KRÁI
viszonyítási
A második viszonyítási csoport
csoport
Össze
közepes
Országos
hason ált. isk. Össze- városok ált.
Összeisk.
lítás Eredmén hasonlít
Szank
hasonlítás
ye
ás
község
ált..isk.
1476
1490
(1421;153
(1487;1493)
1494
1487
8)
(1493;149
(1486;14
1426
6)
88)
1425
(1353;155
(1423;1427)
0)
SZÖVEGÉRTÉS8. évfolyam- ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGITARTOMÁNNYAL)
Az első
KRÁI
viszonyítási
A második viszonyítási csoport
csoport
Össze
közepes
Országos
hason ált. isk. Össze- városok ált.
Összeisk.
lítás eredmén hasonlít
Szank
hasonlítás
ye
ás
község
ált..isk.
1633
1552
(1548;169
(1548;1554)
1568
1550
2)
(1567;156
(1548;15
1532
9)
51)
1499
(1458;160
(1496;1501)
2)

2. A tanulók le –és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola
Gy. Szabó Béla Tagiskolája
Tanév

Tanulói
létszám

Évfolyam ismétlő

száma
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17

174
159
159
162
169

1
1
2
1
4

Magántanuló

Aránya
0,5 %
0,6 %
1,2 %
0,6 %
2.3%

Száma
4
3
2
1
0

Aránya
2%
1, 8%
1,2 %
0,6 %
0%

Az előző tanévben
250 óránál többet
hiányzó tanuló
Száma
Aránya
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
0,6 %

3. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola
Gy. Szabó Béla Tagiskolája
FEJLESZTŐ MŰHELYEK
Foglakozások megnevezése

óra/hét

Tehetségműhely- magyar

3

Tehetségműhely – rajz
Tehetségműhely matematika

1

Tehetségműhely - ének

1

3

időpont
hétfő 7-8. ó.
szerda 3. ó.
péntek 9. óra
szerda 7. ó.
csütörtök 7-8. ó.
kedd 7. ó.

Szakkörök
foto

1

péntek 9. ó.

média

1

péntek 7. ó.

gitár

1

kedd 8. ó.

Művészeti körök
rajz

4

Sportkörök
atlétika
teke
kenguru

Énekkar
ÉNEKKAR

szerda 7-8.ó
péntek 7-8.ó.

óra/hét

időpont

2

hétfő 8-9. ó.

2
4

kedd 8-9. ó.
szerda 8. ó.

óra/hét

időpont

2

szerda 6- 7. ó.

4. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
A hétvégi házi feladat szabályai
Hétvégére kötelező házi feladat nem adható, csak ajánlott, gyakorló, ismétlő feladat. Ezek el
nem készítése nem jelenthet hátrányt a tanuló értékelésénél. A tanítási szünetekre sem adható
a tanulók heti órarendjét követő házi feladatokon kívül más házi feladat.
Az iskolai dolgozatok szabályai
A témazáró dolgozat
 előzetes bejelentés alapján, megfelelően feldolgozott tananyagból íratható a tantervi
követelmények szerint
 előzze meg összefoglaló óra
 egy tanítási nap lehetőség szerint max. kettő témazáró dolgozat íratható
 központilag kiadott a pedagógus által elkészített feladatlapon iratható meg
 lehet A-B-C változatokban megíratni
 a megíratást követően max. két héten belül javítva kell kiosztani és értékelni
 értékelése a százalékos határok figyelembe vételével történik
 azok, akik hiányzásuk miatt nem írták meg a témazáró dolgozatot, a tanító ill. szaktanár
által előre egyeztetett időpontban lehetőség szerint pótolják
 mindig közösen elemezni és értékelni, valamint javítani kell
 érdemjegye pirossal kerül a naplóba
 időpontjait a tanmenetekben rögzíteni kell megőrzendő egy héttel korábban be kell
jelenteni.
Házi dolgozatok







megíratása feldolgozott tananyagból, előkészítés után történhet
minimum 3 napot kell a megíráshoz biztosítani
megírása az adott tantárgy füzetébe kerüljön
mindig közösen elemezni és értékelni, valamint javítani kell
érdemjegye kékkel kerül a naplóba, egyenértékű a feleletjeggyel
időpontjait a tanmenetekben rögzíteni kell

5. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a
tanulmányok alatti vizsgák tervezett rendje
A tantárgyankénti követelményeket a tantervek tartalmazzák, amelyek a Pedagógiai Program
mellékletét képezi.
Az intézményünk az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két
hétben szervezi meg.
A félévi és a tanév végi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozóvizsgát kell
tennie, ha:
 az igazgató felmentette a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól
(magántanuló),
 az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek
egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 a tanévben 250 óránál többet mulasztott, de a nevelőtestület döntése alapján
osztályozóvizsgát tehet,
 a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az éves tanítási órák 30%-át meghaladja és a
szaktanár nem tudja osztályozni a tanuló teljesítményét, de a nevelőtestület döntése
alapján osztályozóvizsgát tehet,
 Ha a tanuló mulasztásainak száma már az 1. félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor
osztályozóvizsgát kell tennie
6. A tanév helyi rendje
első tanítási nap

2017. szeptember 1. (péntek)

utolsó tanítási nap

2018. június 15. (péntek)

tanítási napok száma

180 nap

első félév vége

2018. január 26.

értesítés az első félév eredményeiről

2018. február 2.

Családi istentisztelet
március

1-2. évfolyam családi istentisztelet templomban

március

3.-4-. évfolyam családi istentisztelet

április

5.-6. évfolyam családi istentisztelet

ápriis

7.-8- évfolyam családi istentisztelet

Szünetek időpontja
2017. október 30- november 3-ig
ŐSZI SZÜNET
9 nap
(okt.28-29. szo/va)
(nov. 4-5. szo/va)

utolsó tanítási nap: október 27.
(péntek)
első tanítási nap: november 6.
(hétfő)
2017. december 27- 2018. január 2-ig

TÉLI SZÜNET
11 nap
(dec.23-24. sz/va)
(dec.25-26. karácsony)

utolsó tanítási nap: december 22.
(péntek)
első tanítási nap: január 3. (szerda)
2018. március 29- április 3-ig

TAVASZI SZÜNET
12 nap
(márc. 28. :igazgatói szünet)
(ápr.4-5-6. :igazgatói szünet)
(ápr.7-8. : szo/vas)

utolsó tanítási nap: március 27.
(kedd)
első tanítási nap: április 9. (hétfő)

Szülői értekezletek, fogadó órák időpontja
október 2. (hétfő)

SZIK

17:00

október 25. (hétfő)

pályaválasztási szülői

17:00

január 22. (hétfő)

SZIK

17:00

január 29. (hétfő).

felső tagozat SZÜLŐI

17:00

január 30. (kedd)

alsó tagozat SZÜLŐI

17:00

Iskolai hagyományok időpontjai

ESEMÉNY/TÉMA

FELELŐS

IDŐPONT

2018. február 23 . (péntek)
1.

Farsang

DÖK

2.

Anyák napja

alsós
osztályfőnökök

beosztás szerint

3.

Szülők bálja

SZIK

2018. március 10.
(szombat)

4.

Kányádi Sándor
szavalóverseny

munkaközösségek

2018. március 27 (28).

5.

Majális

DÖK

2018. május 25. (péntek)

őszi szünet

2017. október 30-tól 2017. november 3-ig
utolsó tanítási nap: 2017. október 27. (péntek)
első tanítási nap: 2017. november 6. (hétfő).

téli szünet

2017. december 27-től 2018. január 2-ig
utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek)
első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

tavaszi szünet

2018. március 29-től 2018. április 3-ig
utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda)
első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).

7. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola
Gy. Szabó Béla Tagiskolája
augusztus 22. (hétfő)

alakuló

9:00

augusztus 30. (kedd)

tanévnyitó értekezlet

15:00

szeptember 25. (hétfő)

nevelőtestületi

16:00

november 07. (kedd)

negyedévi

16:00 (fogadóóra)

december 4. (hétfő)

nevelőtestületi

16:00

január 19. (péntek)

félévi nevelőtestületi

14:00

január 22. (hétfő)

osztályozó

16:00

február 6. (kedd)

nevelőtestületi

16:00

március 5. (hétfő)

nevelőtestületi

16:00

április 3. (kedd)

negyedévi

16:00 (fogadóóra)

május 2. (szerda)

nevelőtestületi

16:00

június 15. (péntek)

osztályozó

14:00

június 20. (szerda)

tanévzáró értekezlet

9:00

Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola
Gy. Szabó Béla Tagiskolája
2016. 11. 24-ig

A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási
intézmények a Hivatal részére megküldik a Hivatal által meghatározott
módon

2018. február 28-ig

A Hivatal országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít,
majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények
vezetőinek, az intézményi és fenntartói szintű elemzéseket a
fenntartónak, az országos elemzést pedig az EMMI-nek. Az EMMI az
országos elemzést megküldi a Közoktatás-politikai Tanácsnak és az
Országos Köznevelési Tanácsnak.

2018. április 26-ig

a honlapján nyilvánosságra hozza

2018. május 16.

idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon

2018. május 23.

országos kompetencia mérés

Határidők
2017. 10. 20.
2017. 10. 31.
2017. 11. 15.

2017. 12. 08.

2017. 12. 12.
2018. 01. 19.
2018. 01. 20.
2018. 01. 20.,
10.00

2018. 01. 25.,
14.00

Feladatok
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a
honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás
rendjéről.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi
vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó
Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt intézménybe.
Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik
a találkozást a programba jelentkezőkkel.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban,
továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó
Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt
nem tudtak részt venni.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik
a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
2018. 02. 08.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2018. 02. 09.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a
programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes
értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával - értesítik az érintett
törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
2018. 02. 19.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8
évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is
megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a
Hivatalnak.)
2018. 02. 19.
Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti
szakgimnáziumokba.
2018. 02. 22-03. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
13.
2018. 01. 26.

Határidők

Feladatok

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők
felvételi jegyzékét.
2018. 03. 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2018. 03. 23.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött
tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell
megküldeni a Hivatalnak.
2018. 03. 28.
A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől
megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az
általános iskolákat.
2018. 04. 27.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról
szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2018. 05. 07 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
- 08. 31.
2018. 05. 18.
A 2018. 05. 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola
igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2018. 06. 01.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a
fenntartónál.
2018. 06. 18.
Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal,
valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles
tanuló
felvételét
a
Köznevelési
Hídprogramba.
a Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő
Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót
felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
2018. 06. 18.
Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal,
valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben
kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba. A
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye
területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt,
tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése
érdekében.
2018. 06. 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési
Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.
2018. 07. 25- Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag a
08.0.
honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való
felkészítést folytató szakképző iskolába.
2018. 08. 01-31. Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti
szakgimnáziumokba.
2018. 08. 31.
Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.
2018. 03. 14.

Nemzetközi alkalom: Erdély – Határtalanul pályázat keretében 7. osztályos tanulók
részvételével
Időpont: 2016. szeptember 25-29.
Igazgatói szünetek
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola
Gy. Szabó Béla Tagiskolája
2017. április 10-12.
2017. május 26. majális
2017. június 06.

8. Az iskola elérhetősége
Az intézmény neve:
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola
Gy. Szabó Béla Tagiskolája
Cím: 6131 Szank, Béke utca 73.
OM azonosító: 027806
E-mail: kozpontiiskola@reformatus.hu
Tel: 06-77-495-702
9. A vezető ügyeleti rendje a 2017/2018-es tanévben
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola
Gy. Szabó Béla Tagiskolája
Hétfő

Kedd

x

X

Szerda

Csütörtök

Péntek

Patkósné Ujfaludi Lilla
x

tagintézmény-vezető
Piszmán Ágota

x

x

X

10. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola
Gy. Szabó Béla Tagiskolája

Osztály megnevezése
1.a
1.b
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Osztálylétszám
21
7
21
21
23
22
13
25
22

11. Tanulmányi eredmények

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 81.§-a előírja, hogy a középfokú iskola
minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók – a
középfokú iskola első két évfolyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek
el.

