
KÖZZÉTÉTELI LISTA 
 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi 

adatokkal rendelkezik. 

 

1. Intézmény adatai 

 

OM azonosító: 029107 

Intézmény neve: Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Székhely címe: 3571 Alsózsolca, Kassai út 23. 

Székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén 

Intézményvezető neve: Nagyné Tóth Zita 

Telefonszáma: 46/520-278 

E-mail címe: hermaniskola@gmail.com 

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2018.06.01 

Ellátott feladatok: 

- általános iskolai nevelés-oktatás  

- alapfokú művészetoktatás 

 

Feladatellátási hely adatai 

 

OM azonosító: 029107 

Intézmény neve: Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

 Benedek Elek Tagiskolája 

Címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth út 164-166. 

Székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén 

Intézményvezető neve: Dojcsák Lászlóné 

Telefonszáma: 46/406-032 

E-mail címe: benedektagiskola@gmail.com 

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2018.06.01 

Ellátott feladatok: 

- általános iskolai nevelés-oktatás 

- sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása 

- gyógypedagógiai nevelés-oktatás 

 

2. Fenntartó adatai 

Fenntartó: Miskolci Tankerületi Központ 

Fenntartó címe: 3527 Miskolc, Selyemrét út 1. 

Fenntartó típusa: tankerületi központ 

Képviselő neve: dr. László István 

Telefonszáma: 0630/626-5851 

E-mail címe: istvan.laszlo2@klik.gov.hu 

  

mailto:istvan.laszlo2@klik.gov.hu


3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 

 

 001 -  Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

(3571. Alsózsolca, Kassai út 23.) 

Ellátott feladatok: 

- általános iskolai nevelés-oktatás  

- alapfokú művészetoktatás 

002 - Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek 

Tagiskolája (3571. Alsózsolca, Kossuth Lajos út. 164-166.) 

Ellátott feladatok: 

- általános iskolai nevelés-oktatás 

- sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása 

- gyógypedagógiai nevelés-oktatás 

 

Feladatellátási hely szintű adatok 

 

001 - Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 (3571. Alsózsolca, Kassai út 23.) 

 

1. Általános adatok 

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

 

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének, és átvételének elvei: 

 Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből –melyet az iskola fenntartója határoz meg 

minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor 

be kell mutatni:  

 a szülő személyi igazolványát;  

 a gyermek és szülő lakcímkártyáját; 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét  

 szülői nyilatkozatot a szülői felügyelet gyakorlásáról.  

Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

rendeletben (20/2012 EMMI rendelet) meghatározott sorrendben kell teljesíteni. Amennyiben 

iskolánk a rendeletben megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt 

nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A 

sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a rendelet tartalmazza.  

http://hermaniskola.hu/wp-content/uploads/2018/03/K%C3%B6rzethat%C3%A1rok-

2018..pdf 

  

http://hermaniskola.hu/wp-content/uploads/2018/03/K%C3%B6rzethat%C3%A1rok-2018..pdf
http://hermaniskola.hu/wp-content/uploads/2018/03/K%C3%B6rzethat%C3%A1rok-2018..pdf


Művészeti iskola, induló évfolyamaira való belépés feltétele, a tanulók kiválasztása: 

- Intézményünkben minden tanév végén felvételi vizsgát szervezünk, amelyet a helyi 

óvodákban, iskolákban hirdetünk. A jelentkező gyermekeket szóbeli kikérdezés útján a 

vizsgabizottság értékeli, hogy rendelkezik-e a művészeti iskolai ismeretek 

elsajátításához szükséges képességekkel és készségekkel, fizikai tulajdonságaik alapján 

alkalmasak-e a tanulmányok megkezdésére. 

- A jelentkező tanulók tudása és felkészültsége igen eltérő lehet. Ennek megfelelően nincs 

akadálya annak, hogy a jelentkező tanulmányait ne az előképző évfolyamok legelső 

évfolyamán kezdje meg, illetőleg nincs akadálya annak sem, hogy rögtön az alapfokú 

évfolyam valamelyikén kezdje meg tanulmányait. A miniszteri rendelet alapján a 

jelentkezőt a bizottság javasolja, hogy melyik évfolyamra vegyük fel. 

- A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. Az új – a felvételi vizsgán megfelelt – 

tanulók mellett a már haladó évfolyamra járó növendékek is minden tanévzárót követő 

napon beiratkoznak intézményünkbe. 

 

2.A beiratkozásra meghatározott idő: 

 

Intézményünkben az első osztályosok beiratkozása minden tanévben a Kormányhivatal által 

kijelölt időpontban történik. 

 

3.A Fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:  

 

Intézményünkben fenntartói engedéllyel minden évfolyamon egy, vagy két osztály indítható, 

így iskolánkban 8 évfolyamon 11 osztályban folyik a tanítás.  

 

4.Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díjfizetési kötelezettség jogcíme, mértéke 

 

Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében folyó oktatást 

minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg.  Az oktatási törvény előírásai 

alapján, az iskola fenntartója által megállapított szabályok szerint az oktatással összefüggő 

térítési díjak és tandíjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola 

igazgatója dönt. A döntés előtt kikéri a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét. 

A művészeti iskola térítési díját az Miskolci Tankerületi Központ rendelete határozza meg.  A 

térítési és tandíjakat I. félévben október hó 15 napjáig, második félévben március hó 15 

napjáig  kell befizetni az iskolában. 

  



 

Zeneművészeti ág - egyéni képzés  

Éves egy tanulóra eső 

díj: 

226 851     

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE 

6-18 év közötti tanulók 

Tanulmányi átlag Díjalap 

%-a 

Megállapított 

díj/év 

Fizetendő/félév Fizetendő 

kerekítve 

4,5-5,0 között 5 11 343 Ft 5 671 Ft 5 700 Ft 

4,0-4,4 között 6 13 611 Ft 6 806 Ft 6 800 Ft 

3,5-3,9 között 8 18 148 Ft 9 074 Ft 9 100 Ft 

3,0-3,4 között 10 22 685 Ft 11 343 Ft 11 300 Ft 

2,0-2,9 között 15 34 028 Ft 17 014 Ft 17 000 Ft 

elégtelen 20 45 370 Ft 22 685 Ft 22 700 Ft 

18-22 év közötti tanulók 

4,5-5,0 között 15 34 028 Ft 17 014 Ft 17 000 Ft 

4,0-4,4 között 17 38 565 Ft 19 282 Ft 19 300 Ft 

3,5-3,9 között 19 43 102 Ft 21 551 Ft 21 600 Ft 

3,0-3,4 között 20 45 370 Ft 22 685 Ft 22 700 Ft 

2,0-2,9 között 30 68 055 Ft 34 028 Ft 34 000 Ft 

elégtelen 40 90 740 Ft 45 370 Ft 45 400 Ft 

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra 

esetén) 

4,5-5,0 között 15 34 028 Ft 17 014 Ft 17 000 Ft 

4,0-4,4 között 20 45 370 Ft 22 685 Ft 22 700 Ft 

3,5-3,9 között 25 56 713 Ft 28 356 Ft 28 400 Ft 

3,0-3,4 között 30 68 055 Ft 34 028 Ft 34 000 Ft 

2,0-2,9 között 35 79 398 Ft 39 699 Ft 39 700 Ft 

elégtelen 40 90 740 Ft 45 370 Ft 45 400 Ft 

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények 

nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő 

megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, 

feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali 

oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a 

huszonkettedik életévét betöltötte) 

4,5-5,0 között 20        45 370 Ft   22 685 Ft  22 700 Ft 

4,0-4,4 között 25        56 713 Ft   28 356 Ft  28 400 Ft 

3,5-3,9 között 30        68 055 Ft   34 028 Ft  34 000 Ft 

3,0-3,4 között 35        79 398 Ft   39 699 Ft  39 700 Ft 

2,0-2,9 között 40        90 740 Ft   45 370 Ft  45 400 Ft 

elégtelen 50      113 425 Ft   56 713 Ft  56 700 Ft 

 

  



Zeneművészeti ág - szolf.ek. csoportos 

Éves egy tanulóra eső 

díj: 

39 284     

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE 

6-18 év közötti tanulók 

Tanulmányi átlag Díjalap %-

a 

Megállapított 

díj/év 

Fizetendő/

félév 

Fizetendő 

kerekítve 

4,5-5,0 között 15 5 893 Ft 2 946 Ft 2 900 Ft 

4,0-4,4 között 16 6 285 Ft 3 143 Ft 3 100 Ft 

3,5-3,9 között 17 6 678 Ft 3 339 Ft 3 300 Ft 

3,0-3,4 között 18 7 071 Ft 3 536 Ft 3 500 Ft 

2,0-2,9 között 19 7 464 Ft 3 732 Ft 3 700 Ft 

elégtelen 20 7 857 Ft 3 928 Ft 3 900 Ft 

 

Táncművészeti ág - csoportos képzés  

Éves egy tanulóra eső 

díj: 

57 616     

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE 

6-18 év közötti tanulók 

Tanulmányi átlag Díjalap %-

a 

Megállapított 

díj/év 

Fizetendő/

félév 

Fizetendő 

kerekítve 

4,5-5,0 között 15 8 642 Ft 4 321 Ft 4 300 Ft 

4,0-4,4 között 16 9 219 Ft 4 609 Ft 4 600 Ft 

3,5-3,9 között 17 9 795 Ft 4 897 Ft 4 900 Ft 

3,0-3,4 között 18 10 371 Ft 5 185 Ft 5 200 Ft 

2,0-2,9 között 19 10 947 Ft 5 474 Ft 5 500 Ft 

elégtelen 20 11 523 Ft 5 762 Ft 5 800 Ft 

18-22 év közötti tanulók 

4,5-5,0 között 15 8 642 Ft 4 321 Ft 4 300 Ft 

4,0-4,4 között 17 9 795 Ft 4 897 Ft 4 900 Ft 

3,5-3,9 között 19 10 947 Ft 5 474 Ft 5 500 Ft 

3,0-3,4 között 20 11 523 Ft 5 762 Ft 5 800 Ft 

2,0-2,9 között 30 17 285 Ft 8 642 Ft 8 600 Ft 

elégtelen 40 23 047 Ft 11 523 Ft 11 500 Ft 

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra 

esetén) 

4,5-5,0 között 15 8 642 Ft 4 321 Ft 4 300 Ft 

4,0-4,4 között 20 11 523 Ft 5 762 Ft 5 800 Ft 

3,5-3,9 között 25 14 404 Ft 7 202 Ft 7 200 Ft 

3,0-3,4 között 30 17 285 Ft 8 642 Ft 8 600 Ft 

2,0-2,9 között 35 20 166 Ft 10 083 Ft 10 100 Ft 

elégtelen 40 23 047 Ft 11 523 Ft 11 500 Ft 



TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények 

nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő 

megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, 

feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali 

oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a 

huszonkettedik életévét betöltötte) 

4,5-5,0 között 20 11 523 Ft 5 762 Ft 5 800 Ft 

4,0-4,4 között 25 14 404 Ft 7 202 Ft 7 200 Ft 

3,5-3,9 között 30 17 285 Ft 8 642 Ft 8 600 Ft 

3,0-3,4 között 35 20 166 Ft 10 083 Ft 10 100 Ft 

2,0-2,9 között 40 23 047 Ft 11 523 Ft 11 500 Ft 

elégtelen 50 28 808 Ft 14 404 Ft 14 400 Ft 

     
 

MINIMÁL NYUGDÍJ= 28500  

    

NETTÓ KERESET/FŐ FIZETENDŐ KEDVEZMÉNY 

TÓL IG 

0,0 38475,0 10% 90% 

38476,0 39900,0 20% 80% 

39901,0 42750,0 30% 70% 

42751,0 45600,0 40% 60% 

45601,0 48450,0 50% 50% 

48451,0 51300,0 60% 40% 

51301,0 54150,0 70% 30% 

54151,0 57000,0 80% 20% 

57001,0 59850,0 90% 10% 

 

5. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításai és időpontjai 

 

Intézményünkben nem történt fenntartói értékelés. 

 

6.A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 

 Az iskola reggel 6.00-19.00 óráig van nyitva. 

 Az első tanítási óra 8.00-kor kezdődik. 

 Az iskolába legkésőbb az első tanítási óra előtt 15 perccel kell megérkezni. 

 A gyülekezés helye az iskola előtti terület, ahol a pedagógiai asszisztens 7 órától az 

ügyeletes nevelő 07.30 órától felügyel a tanulókra 

 A tantermekbe 07.45 órakor mehetnek be, így bőven van idő előkészülni az első órára. 

 A foglalkozások általában 16.00 óráig tartanak, de az iskola hivatalosan 

17.00 óráig tart nyitva. Ez alatt az intézmény felügyeletet biztosít. 

 Szabadidős programok esetén 19.00 óráig tartózkodhat az iskolában a tanuló,ha  a  

 program eddig tart. Ettől eltérni csak igazgatói engedéllyel lehet. 

 



7. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontjai: A nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontjait az éves munkaterv tartalmazza. 

8. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai: nem volt ellenőrzés 

9. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei: 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=029107&th=1 

10. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: 

A köznevelési statisztika alapján a 2017/2018. tanév nappalis tanulói létszáma (5-8. 

évfolyamokon): 89 fő 

A 2017/2018. tanév első félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 2 fő  

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú 

nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet:  6 fő  

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1 

mértékben romlott: 0 fő  

11. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási órán kívüli) 

tevékenységek segítik: 

 

Egész napos foglalkoztatás - napközi otthon 

Az egész napos foglalkoztatás és a napközi otthon célja megegyezik az iskola céljával. 

A tanórán kívüli nevelés alapvető feladata, hogy a gondjaira bízott gyermekek számára 

biztonságot adjon, és segítse a gyermek sikeres iskolai életét. 

Az egész napos oktatás és napközi otthon/tanulószoba szervezése két különböző területen 

zajlik: alsó tagozatban és felső tagozatban. 

Felső tagozatban az igényfelmérés után dől el, hogy napközi otthonos vagy tanulószobai 

csoportok szervezésére kerül sor. 

 

Tehetséggondozás és hátránykompenzáció 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 

valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 

 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órákat szervezünk. 

  A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge 

eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére 

képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika 

tantárgyakból. 

  További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt. 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=029107&th=1


 A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni és kiscsoportos foglalkozások.  

Iskolai sportkör 

Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör 

a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint 

a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyekre. 

Szakkörök 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, életvitel és gyakorlatiak, szaktárgyiak, 

de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök 

indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – 

minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

 

Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti 

stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. 

A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle 

versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

 

Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok) 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából a tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) 

szerveznek. A projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó 

foglalkozás vagy több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek 

során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása 

történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló sokféle, 

közös tevékenységre építve. 

 

Tanulmányi kirándulások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal osztálykirándulást 

szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. 

 

Erdei iskolák, táborozások 

A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola 

falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, honismereti 

tábor, illetve az iskolai szünidőkben szervezett táborozások. Ezeken a táborozásokon való 

részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

 



Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják 

a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

Szabadidős foglalkozások 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva 

különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős 

rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. 

 

Iskolai könyvtár 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár 

segíti. 

 

ECDL 

Iskolánkban már első osztálytól tanulnak a gyerekek számítástechnikát. 1. osztálytól 7. 

osztályig heti egy órában, 8. osztályban heti két órában. 

Felső tagozatos diákjaink számára lehetőség van ECDL Base (4 modul)-os vagy ECDL 

Standard (7 modul) –os vizsgát tenni. 

A tanítási órán kívül szakkörön egészíthetik ki ismereteiket, tájékozottságukat diákjaink, itt 

van lehetőségük felkészülni az ECDL vizsgákra. 

 

12.A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái: 

 egyéni beszámoló, 

 témazáró, 

 év eleji, 

 félévi, 

 év végi felmérések, 

 országos kompetenciamérés. 

 

Az írásbeli beszámoltatás rendje: 

  Egyéni beszámoló a napi tananyagból előzetes bejelentés nélkül íratható. 

 Egy - egy tananyag egység lezárásakor, összefoglalást követően témazárót írnak a 

 tanulók. 

  Lehetőleg minden tanuló minden témazárót írjon meg. 

 A tanuló kérésére indokolt esetben megismételhető a témazáró. Mind a két dolgozat 

 osztályzata bekerül a naplóba. 



 A témazárók, az év eleji, félévi, év végi felmérések időpontját - az írást megelőzően 

 egy héttel előre jelezzük a tanulók felé. 

 Az év eleji, félévi, év végi felméréseket, a témazárókat ismétlés, rendszerezés előzi 

 meg. 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai: 

 Az 1-4. évfolyamon napi egy témazáró vagy felmérő, 

 5-8. évfolyamon napi két témazáró vagy felmérő iratható. 

  Témazáró vagy felmérő írása nem zárja ki az írásbeli egyéni beszámoló lehetőségét. 

 Három napot meghaladó tanítási szünet utáni első tanítási napon nem iratunk 

témazárót vagy felmérőt. 

 Hosszabb betegséget követő héten a tanuló kérheti az írásbeli beszámoltatás alóli 

felmentését. 

 A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság vizsgálat alapján tett javaslatára 

a tanulót mentesíthetjük az írásbeli számonkérések alól. Ezeknek a tanulóknak 

szóban kell beszámolniuk. 

 A készségtárgyak követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük. 

 A felmérések, dolgozatok írásánál figyelembe vesszük tanulóink sajátos nevelési 

szükségleteiből adódó eltéréseket, életkori sajátosságokat és a terhelhetőséget. A 

feladatok összeállításánál a tantervi követelményeket differenciáltan kérjük számon. 

 Ugyanazon a napon több tárgyból az írásbeli beszámoltatás módszere nem 

alkalmazható. 

Az írásbeli beszámoltatás szerepe a tanulók tudásának értékelésében: 

 Az év eleji felmérés célja a diagnosztizálás. Feladata feltárni, hogy a tanulók milyen 

előzetes ismeretekkel, készségekkel, képességekkel rendelkeznek. Eredményeként 

határozzuk meg a következő pedagógiai cél eléréséhez szükséges differenciálás 

mértékét. Lehetővé teszi a pontos tervezést. 

 Az egyéni beszámolók, félévi felmérések formatív funkcióval bírnak. A tanulás 

folyamatában való előrehaladásról ad információkat. Felhívja a figyelmet a 

továbbiakban szükséges egyéni korrekciókra, fejlesztésre. 

 A témazárók, év végi felmérések szummatívak. A tanítás – tanulás eredményességét, 

hatékonyságát tükrözik. 

 A munkaközösségek megegyeznek a témazárók százalékos értékelésében. 

Külső értékelés 

 Tanulmányi, művészeti és sporttevékenységeken nyújtott teljesítmény. 

 Továbbtanulás, beiskolázás sikeressége. 

 Külső mérések (bemeneti, kimeneti ...) eredményessége, tapasztalatai. 

 



Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai 

 A házi feladatok a tanórán feldolgozott tananyagra épüljenek, gyakorló jellegűek 

legyenek, melyeket a tanulók önállóan, sikeresen meg tudnak oldani. 

 Igyekszünk a feladatok kijelölésénél az egyéni képességeknek megfelelően 

differenciálni. 

 A mennyiségnél törekszünk az összehangoltságra, a tanulók túlterheltségének 

megelőzése céljából. 

 A memoriterek megtanulására - terjedelmüktől függően - több napot szánunk. 

 Szorgalmi feladatnak gyűjtőmunkát, búvárkodást adunk. 

A feladatok adásának korlátai: 

 Tantárgyanként egy - két feladatnál többet ne adjunk. 

 Tanítási szünetekre írásbeli házi feladatot nem adunk. 

 

13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 

Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

Pótló vizsga  

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

Javító vizsga 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott.  

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 



A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel 

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) 

szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik 

tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg. 

A vizsgák követelménye és tartalma megegyezik a helyi tantervben egyes tantárgyaknál 

feltüntetett továbbhaladás feltételeivel, illetve tananyagtartalommal.  

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI   

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI   

Erkölcstan  SZÓBELI  

Környezetismeret  SZÓBELI  

Ének-zene   GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Életvitel és gyakorlat   GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Erkölcstan  SZÓBELI  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Hon- és népismeret  SZÓBELI  

Természetismeret  SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia és egészségtan ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz  SZÓBELI  



Ének-zene   GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika, életvitel 

és gyakorlat 

  GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

 

14.Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:   

osztály létszám SNI számított 

létszám 

1. 21 fő - 21 fő 

2. 20 fő - 20 fő 

3. 25 fő 2 fő 27 fő 

4.a 16 fő 3 fő 19 fő 

4.b 15 fő - 15 fő 

5.a 14 fő 1 fő 15 fő 

5.b 18 fő 2 fő 20 fő 

6. 10 fő - 10 fő 

7. 18 fő 3 fő 21 fő 

8.a 17 fő 2 fő 19 fő 

8.b 12 fő - 12 fő 

  

15.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége     

Név 
Végzettség 

szintje 
Szakképzettségek, végzettségek 

Antal Gábor főiskola 

általános iskolai tanító informatika műveltségi 

területen,  

Antal László főiskola földrajz - testnevelés szakos tanár,  

Barcziné Ondo Szilvia főiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 

Bartucz-Profáncsik 

Orsolya főiskola 

általános iskolai tanító, testnevelés szakkollégiumi 

képzéssel,  

Csanádiné Mercs Flóra főiskola matematika- kémia szakos tanár,  

Duberné Fecske Dóra 

Bernadett főiskola tanító,egészségfejlesztő mentálhigiénikus, 

Fehérné Farkas Márta főiskola tanító,testnevelés szakos tanár,  

Fenyő Emil főiskola 

általános iskolai tanító technika szakkollégiumi 

képzéssel,  

Fésüsné Soltész Emese főiskola számítástechnika szakos tanár,  

Fügediné Rakaczki 

Ildikó főiskola 

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi 

képzéssel,  

Kavasánszkiné Kiss 

Gabriella főiskola 

tanító, biológia szakos tanár, egészségfejlesztő 

mentálhigiénikus ,Közoktatásvezető 



Kissné Gulyás Erzsébet főiskola matematika - technika szakos tanár, Közoktatásvezető 

Kosárkó Istvánné főiskola 

általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi 

területen,  

Majtényi Marianna 

Tünde főiskola 

általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi 

képzéssel, pedagógia szakos nevelőtanár, 

Mándokiné Kertész 

Katalin főiskola angol nyelvtanár,orosz- történelem szakos tanár,  

Molnárné Sáfrány 

Andrea főiskola 

általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi 

képzéssel,  

Nagy-Dobai Beáta főiskola 

általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi 

területen,  

Nagyné Mészáros 

Csilla Rita főiskola 

általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi 

képzéssel,  

Nagyné Tóth Zita főiskola tanító,angol szakos nyelvtanár, Közoktatásvezető 

Nagy-Sándor Béláné főiskola történelem -magyar szakos tanár, 

Szabóné Bán Mária főiskola matematika - fizika szakos tanár, Közoktatásvezető 

Szaláncziné Somos 

Zsuzsanna főiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanár,  

Szarkáné Marosvári 

Emőke főiskola angol nyelv - magyar nyelv és irodalom szakos tanár,   

Szemesné Czövek 

Zsuzsanna főiskola történelem szakos  tanár,  

Tóthné Mátrai Emese főiskola általános iskolai tanító,  

16.Nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége 

munkakör végzettség 

iskolatitkár érettségi 

pedagógiai asszisztens érettségi 

pedagógiai asszisztens főiskola 

 

17. Működését meghatározó dokumentumok: 

Szervezeti Működési szabályzat 

http://hermaniskola.hu/wp-content/uploads/2015/10/Als%C3%B3zsolca-Herman-

SZMSZ.pdf 

Házirend 

http://hermaniskola.hu/wp-content/uploads/2015/10/Als%C3%B3zsolca-Herman-

H%C3%A1zirend.pdf 

Pedagógiai program 

http://hermaniskola.hu/wp-content/uploads/2015/10/PEDAG%C3%93GIAI-

PROGRAM-v%C3%A9gleges-2017.11.13.pdf 

  

http://hermaniskola.hu/wp-content/uploads/2015/10/Als%C3%B3zsolca-Herman-SZMSZ.pdf
http://hermaniskola.hu/wp-content/uploads/2015/10/Als%C3%B3zsolca-Herman-SZMSZ.pdf
http://hermaniskola.hu/wp-content/uploads/2015/10/Als%C3%B3zsolca-Herman-H%C3%A1zirend.pdf
http://hermaniskola.hu/wp-content/uploads/2015/10/Als%C3%B3zsolca-Herman-H%C3%A1zirend.pdf
http://hermaniskola.hu/wp-content/uploads/2015/10/PEDAG%C3%93GIAI-PROGRAM-v%C3%A9gleges-2017.11.13.pdf
http://hermaniskola.hu/wp-content/uploads/2015/10/PEDAG%C3%93GIAI-PROGRAM-v%C3%A9gleges-2017.11.13.pdf
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1. Általános adatok 

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

 

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének, és átvételének elvei: 

 Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből –melyet az iskola fenntartója határoz meg 

minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. Az első évfolyamba történő 

beiratkozáskor be kell mutatni:  

 a szülő személyi igazolványát;  

 a gyermek és szülő lakcímkártyáját; 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét  

 szülői nyilatkozatot a szülői felügyelet gyakorlásáról.  

Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló rendeletben (20/2012 EMMI rendelet) meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

Amennyiben iskolánk a rendeletben megadott sorrend szerint az összes felvételi 

kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók 

között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a 

rendelet tartalmazza.  

https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kir_korzet_pub_reszlet&kko_id=5625 

 

2.A beiratkozásra meghatározott idő: 

 

Intézményünkben az első osztályosok beiratkozása minden tanévben a  

Kormányhivatal által kijelölt időpontban történik. 

 

3.A Fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:  

 

Intézményünkben fenntartói engedéllyel minden évfolyamon egy, vagy két  osztály indítható. 

Jelenleg iskolánkban normál tagozaton 8 évfolyamon 14 osztály van, eltérő tagozaton 1 

összevont osztály (5-8 évfolyam) működik. 

 

4.Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díjfizetési kötelezettség jogcíme, mértéke 

 

Intézményünk térítési díjat és tandíjat nem szed. 

 

5. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításai és időpontjai 

 

Intézményünkben nem történt fenntartói értékelés. 

 

6.A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 

 Az iskola reggel 6.00-19.00 óráig van nyitva. 

 Az első tanítási óra 8.00-kor kezdődik. 

 Az iskolába legkésőbb az első tanítási óra előtt 15 perccel kell megérkezni. 



 A gyülekezés helye az iskola udvara, ahol a pedagógiai asszisztens 7 órától az 

ügyeletes nevelők 07.30 órától felügyel a tanulókra. 

 Az iskola épületébe 07.45 órakor mehetnek be 

 A foglalkozások 16.00 óráig kerülnek megszervezésre.  

 Szabadidős programok esetén ettől eltérni csak igazgatói engedéllyel lehet. 

 

7.  Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontjai: A nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontjait az éves munkaterv tartalmazza. 

8. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai: nem volt ellenőrzés 

9. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei: 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=029107&th=2 

10. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: 

002 - Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek 

Elek Tagiskolája (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 164-166.) 

 

A köznevelési statisztika alapján a 2017/2018. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. 

évfolyamokon): 141 fő 

A 2017/2018. tanév első félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 48 fő (a 

tanulók 34,0 %-a) 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú 

nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 48 fő (a tanulók 

34,0 %-a) 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1 

mértékben romlott: 41 fő (a tanulók 29,1 %-a) 

Eltérő tagozat 

 

A köznevelési statisztika alapján a 2017/2018. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. 

évfolyamokon): 10 fő 

A 2017/2018. tanév első félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 4 fő (a 

tanulók 40,0 %-a) 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú 

nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 4 fő (a tanulók 

40,0 %-a) 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1 

mértékben romlott: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a) 

 

 



11.A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási 

órán kívüli) tevékenységek segítik: 

Egész napos foglalkoztatás - napközi otthon 

Az egész napos foglalkoztatás és a napközi otthon célja megegyezik az iskola céljával. 

A tanórán kívüli nevelés alapvető feladata, hogy a gondjaira bízott gyermekek számára 

biztonságot adjon, és segítse a gyermek sikeres iskolai életét. 

Az egész napos oktatás és napközi otthon szervezése két különböző 

területen zajlik: alsó tagozatban és felső tagozatban. 

 

Tehetséggondozás és hátránykompenzáció 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 

valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 

 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órákat szervezünk. 

  A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére  

fejlesztő órákat tartunk heti két órában magyar nyelv és matematika 

tantárgyakból. 

  További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt. 

 A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni és kiscsoportos 

foglalkozások.  

Iskolai sportkör 

Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi 

testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán 

kívüli sportversenyekre. 

Szakkörök 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, életvitel és gyakorlatiak, szaktárgyiak, 

de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök 

indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – 

minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 



Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti 

stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. 

A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle 

versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

 

Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok) 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából a tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) 

szerveznek. A projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó 

foglalkozás vagy több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek 

során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása 

történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló sokféle, 

közös tevékenységre építve. 

 

Tanulmányi kirándulások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal osztálykirándulást 

szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. 

 

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják 

a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

Szabadidős foglalkozások 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva 

különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős 

rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 



Iskolai könyvtár 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. 

 

12.A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái: 

 egyéni beszámoló, 

 témazáró, 

 év eleji, 

 félévi, 

 év végi felmérések, 

 országos kompetenciamérés. 

Az írásbeli beszámoltatás rendje: 

  Egyéni beszámoló a napi tananyagból előzetes bejelentés nélkül íratható. 

 Egy - egy tananyag egység lezárásakor, összefoglalást követően témazárót írnak a 

 tanulók. 

  Lehetőleg minden tanuló minden témazárót írjon meg. 

 A tanuló kérésére indokolt esetben megismételhető a témazáró. Mind a két dolgozat 

 osztályzata bekerül a naplóba. 

 A témazárók, az év eleji, félévi, év végi felmérések időpontját - az írást megelőzően 

 egy héttel előre jelezzük a tanulók felé. 

 Az év eleji, félévi, év végi felméréseket, a témazárókat ismétlés, rendszerezés előzi 

 meg. 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai: 

 Az 1-4. évfolyamon napi egy témazáró vagy felmérő, 

 5-8. évfolyamon napi két témazáró vagy felmérő iratható. 

  Témazáró vagy felmérő írása nem zárja ki az írásbeli egyéni beszámoló lehetőségét. 

 Három napot meghaladó tanítási szünet utáni első tanítási napon nem iratunk 

témazárót vagy felmérőt. 

 Hosszabb betegséget követő héten a tanuló kérheti az írásbeli beszámoltatás alóli 

felmentését. 

 A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság vizsgálat alapján tett javaslatára 

a tanulót mentesíthetjük az írásbeli számonkérések alól. Ezeknek a tanulóknak 

szóban kell beszámolniuk. 

 A készségtárgyak követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük. 

 A felmérések, dolgozatok írásánál figyelembe vesszük tanulóink sajátos nevelési 

szükségleteiből adódó eltéréseket, életkori sajátosságokat és a terhelhetőséget. A 



feladatok összeállításánál a tantervi követelményeket differenciáltan kérjük számon. 

 Ugyanazon a napon több tárgyból az írásbeli beszámoltatás módszere nem 

alkalmazható. 

Az írásbeli beszámoltatás szerepe a tanulók tudásának értékelésében: 

 Az év eleji felmérés célja a diagnosztizálás. Feladata feltárni, hogy a tanulók milyen 

előzetes ismeretekkel, készségekkel, képességekkel rendelkeznek. Eredményeként 

határozzuk meg a következő pedagógiai cél eléréséhez szükséges differenciálás 

mértékét. Lehetővé teszi a pontos tervezést. 

 Az egyéni beszámolók, félévi felmérések formatív funkcióval bírnak. A tanulás 

folyamatában való előrehaladásról ad információkat. Felhívja a figyelmet a 

továbbiakban szükséges egyéni korrekciókra, fejlesztésre. 

 A témazárók, év végi felmérések szummatívak. A tanítás – tanulás eredményességét, 

hatékonyságát tükrözik. 

 A munkaközösségek megegyeznek a témazárók százalékos értékelésében. 

Külső értékelés 

 Tanulmányi, művészeti és sporttevékenységeken nyújtott teljesítmény. 

 Továbbtanulás, beiskolázás sikeressége. 

 Külső mérések (bemeneti, kimeneti ...) eredményessége, tapasztalatai. 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai 

 A házi feladatok a tanórán feldolgozott tananyagra épüljenek, gyakorló jellegűek 

legyenek, melyeket a tanulók önállóan, sikeresen meg tudnak oldani. 

 Igyekszünk a feladatok kijelölésénél az egyéni képességeknek megfelelően 

differenciálni. 

 A mennyiségnél törekszünk az összehangoltságra, a tanulók túlterheltségének 

megelőzése céljából. 

 A memoriterek megtanulására - terjedelmüktől függően - több napot szánunk. 

 Szorgalmi feladatnak gyűjtőmunkát, búvárkodást adunk. 

A feladatok adásának korlátai: 

 Tantárgyanként egy - két feladatnál többet ne adjunk. 

 Tanítási szünetekre írásbeli házi feladatot nem adunk. 

A fogyatékos gyerekeket oktató eltérő tantervű osztályok esetében: 

 A fogyatékos gyerekek esetében a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése érdekében 

előnyben részesítjük a szóbeli feleletet. 

 A készségtárgyak követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük. 

 A felmérések, dolgozatok írásánál figyelembe vesszük tanulóink sajátos nevelési 



 szükségleteiből adódó eltéréseket, életkori sajátosságokat és a terhelhetőséget. A 

feladatok összeállításánál a tantervi követelményeket differenciáltan kérjük számon. 

 Ugyanazon a napon több tárgyból az írásbeli beszámoltatás módszere nem 

alkalmazható. 

 

13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 

Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

Pótló vizsga  

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

Javító vizsga 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott.  

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel 

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) 

szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik 

tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg. 

A vizsgák követelménye és tartalma megegyezik a helyi tantervben egyes tantárgyaknál 

feltüntetett továbbhaladás feltételeivel, illetve tananyagtartalommal.  



A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI   

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI   

Erkölcstan  SZÓBELI  

Környezetismeret  SZÓBELI  

Ének-zene   GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Életvitel és gyakorlat   GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Erkölcstan  SZÓBELI  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Hon- és népismeret  SZÓBELI  

Természetismeret  SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia és egészségtan ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz  SZÓBELI  

Ének-zene   GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika, életvitel 

és gyakorlat 

  GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

 

  



14.Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:   

Osztály Létszám 

 

SNI BTMN Számított 

létszám 

1.a osztály 16 2 4 18 

1.b osztály 18 2 3 20 

2.a osztály 17 0 5 17 

3.a osztály 15 2 3 17 

3.b osztály 19 0 7 19 

4.a osztály 15 3 1 18 

4.b osztály 16 3 3 19 

Alsó tagozat 
összesen: 

116 12 26 128 

5.a osztály 24 2 2 26 

5.b osztály 20 1 6 21 

6.a osztály 22 0 3 22 

6.b osztály 18 2 3 20 

7.a osztály 22 1 4 23 

7.b osztály 19 0 5 19 

8.a osztály 14 0 2 14 

Felső tagozat 
összesen 

139 6 25 145 

Összesen 255 18 51 273 

 

Eltérő tanterv szerint tanulók 

Évfolyam / 

osztály 

Létszám 

 

SNI Számított 

létszám 

5-6-7-8.be 

osztály 

11 11 23 

15.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége    

 http://benedekiskola.hu/magunkrol/tanaraink/ 

16.Nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége 

munkakör végzettség 

iskolatitkár érettségi 

pedagógiai asszisztens érettségi 

pedagógiai asszisztens főiskola 

gyermek és ifjúságvédelmi felelős  érettségi 

http://benedekiskola.hu/magunkrol/tanaraink/


17. Működését meghatározó dokumentumok: 

Szervezeti Működési szabályzat 

http://benedekiskola.hu/wp-content/uploads/2018/06/Als%C3%B3zsolca-Herman-

SZMSZ.pdf 

Házirend 

http://benedekiskola.hu/wp-content/uploads/2018/06/Als%C3%B3zsolca-Herman-

H%C3%A1zirend.pdf 

Pedagógiai program 

http://benedekiskola.hu/wp-content/uploads/2017/11/PEDAG%C3%93GIAI-PROGRAM-

v%C3%A9gleges-2017.11.13.pdf 

  

http://benedekiskola.hu/wp-content/uploads/2018/06/Als%C3%B3zsolca-Herman-SZMSZ.pdf
http://benedekiskola.hu/wp-content/uploads/2018/06/Als%C3%B3zsolca-Herman-SZMSZ.pdf
http://benedekiskola.hu/wp-content/uploads/2018/06/Als%C3%B3zsolca-Herman-H%C3%A1zirend.pdf
http://benedekiskola.hu/wp-content/uploads/2018/06/Als%C3%B3zsolca-Herman-H%C3%A1zirend.pdf
http://benedekiskola.hu/wp-content/uploads/2017/11/PEDAG%C3%93GIAI-PROGRAM-v%C3%A9gleges-2017.11.13.pdf
http://benedekiskola.hu/wp-content/uploads/2017/11/PEDAG%C3%93GIAI-PROGRAM-v%C3%A9gleges-2017.11.13.pdf


Az alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista 

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok végzettsége és szakképzettsége: 

Vezetékné
v  

Keresztnév Végzettség 
szintje 

Szakképzettségek, végzettségek 

Begala Andrea mesterfokozat 
MA 

klasszikus zongora előadóművész,  

Juhász Péter Tamás főiskola szolfézstanár,  zeneiskolai tanár,  általános 
iskolai énektanár,  blockflőte tanár,  

Kőrössyné 
Bartal 

Ilona főiskola zeneiskolai szolfézstanár, általános iskolai 
énektanár,  fuvolatanár,  

Madaras Attila Viktor főiskola klarinéttanár, kamaraművész,  

Mészáros Imre 
Levente 

főiskola kürttanár,  

Strelecz  Csilla főiskola általános iskolai tanító, rajz szakos tanár 

Tekula Ádám középfokú iskolai 
végzettség 

érettségi,  

Tombácz Anikó főiskola táncos és próbavezető (társastánc),  
táncpedagógus-modern társastánc,  

 

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai 

végzettsége és szakképzettsége: 

Vezetéknév Keresztnév Végzettség szintje Szakképzettségek, végzettségek 

Dudásné 
Somorai 

Anikó középfokú iskolai 
végzettség 

pedagógiai asszisztens 

Nagy Szabolcsné főiskola igazságügyi ügyintéző 

Nagy Tímea középfokú iskolai 
végzettség 

pénzügyi ügyintézői képesített 
könyvelő 

 

Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú, a továbbképző évfolyamok 

száma:  

Művészeti ág minősítés éve Előképző évf. Alapfokú évf. Továbbképző 

évf. 

Zeneművészet 2007 2 6 4 

Táncművészet 2007 2 3 0 

Képző- és 

Iparművészet 

2007 1 1 0 

Színművészet-

bábművészet 

2007 0 2 0 



Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, 

kiállításokon való részvétel:  

- Benedek Mesemondó versenyen kiállítása 

- Tánc Sport Diákolimpia 

- B-A-Z Megyei Zeneiskolások Furulyás Találkozója 

- Regionális Furulya verseny 

- Megyei Papp Lajos Zongoraverseny 

- Vidéki Zenészpalánták Találkozója 

- Klasszikusok Könnyűzenei Találkozója 

- Csengettyűs Találkozó 

- Premier Alapfokú Művészeti Iskola Regionális Képzőművészeti Pályázata 

- A Kölyökbirodalom Családi Oldal rajzpályázata  

- A Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola és Gyermekjóléti Alapítvány országos rajzpályázata 

- A Borsodchem Zrt. környezetvédelmi rajzpályázata 

- A Földművelésügyi Minisztérium " A szüret jegyében" című rajzpályázata 

- Az Alsózsolcai Közösségi Ház Rajzpályázata 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények: 

- Tánc Sport Diákolimpia: Apró Marcell- Farkas Gréta párost a Tánc Sport Diákolimpia gyermek 

korcsoport, latin kategóriába, döntőben 5. hely, Havas Márk – Karsza Panna páros junior korcsoport, 

standard és latin kategóriában a 7. hely 

- B-A-Z Megyei Zeneiskolások Furulyás Találkozója: Farkas Orsolya II. hely, Szabó Csenge Dicséret, 

Udvari Dóra II. hely, Balog Stella Diána III. hely 

- Regionális Furulya verseny: Barabás Boglárka III. hely, Vadász Letícia Jázmin III. hely, Balog 

Márk II. hely, Hranek Teofil különdíj, Udvari Dóra I. hely, Farkas Orsolya II. hely, Szabó 

Csenge II. hely- -                    

- Vidéki Zenészpalánták Találkozója: Jakkel Brigitta tárgy jutalom 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai: 

- a tanévnyitó, tanévzáró ünnepség    

- Pedagógiai napok, kiállítás megnyitók 

- népdaléneklési verseny 

- nemzeti ünnepek műsora 

- növendékhangversenyek, karácsonyi koncert 

- 2 tanszaki meghallgatás tanszakonként (1nyilvános és 1 zártkörű, vizsga) 

- óvodai bemutatók, iskolába hívogató 

- adventi műsor, karácsonyi vacsora műsora 

- nyugdíjas búcsúztatók, nőnapi műsor 

- testvértelepülés falunapi rendezvényén fellépés 

- Benedek Mesemondó versenyen kiállítása 

- Benedek Elek Ált. Isk. karácsonyi rajz kiállítása 



A helyi kulturális életben történő szerepvállalás: 

- kiállítás megnyitók 

- nemzeti ünnepek műsora 

- karácsonyi műsorok 

- adventi műsor 

- dalos találkozón zsűrizés 

- testvértelepülésünk /Pelsőc/ falunapi rendezvényén fellépés 

- Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár rendezvényein kiállítás és fellépés 

- Öregek Napközi Otthonában műsor 

Művészeti áganként a csoportok száma és csoportok tanulói létszáma: 

Művészeti iskola létszáma: 147 fő 

Zeneművészeti ág  - 8 csoportban 72 fő 

előképző/első:              8 fő 

előképző/második:    12 fő 

alapfok/első:              19 fő  

alapfok/második:         9 fő 

alapfok/3:                    10 fő 

alapfok/5:                      4 fő 

alapfok/6:                      4 fő 

alapfok/7:                      2 fő 

alapfok/8 :                     1 fő 

alapfok/9:                      1 fő 

alapfok/10:                    2 fő 

Táncművészeti ág  - 3 csoportban 49 fő 

Ek/1. évfolyamon:                14 fő  

alapfok/első évfolyamon:   22 fő  

alapfok/2-3. évfolyamon:   13 fő  

Képző- és iparművészeti ág  - 2 csoportban 26 fő 

A Herman O. Ált. Isk. és AMI Benedek Elek Tagiskolában 2 képzőművészeti csoport működik. 

Az előképző/2. csoport létszáma: 12 fő 

Az alapfok/3-4. csoport létszáma: 14 fő  

 


