
Közzétételi lista 

 

2018/2019. tanév 

1. Engedélyezett létszám: 55,4 

2. Pedagógusok iskolai végzettsége  

 

     http://csataiskola13.hu/tanaraink-20182019/ 

 

3. A nevelő-oktató munkát segítők 

 

Munkakör Iskolai végzettség Létszám (fő) 

iskolatitkár érettségi 1 

rendszergazda szakirányú középfokú végzettség 1 

pedagógiai asszisztens főiskola, óvodapedagógus 1 

iskolapszichológus egyetem, iskolapszichológus 0,6  

 

4. Országos kompetenciamérés eredményei 

 

6.  évfolyam 2017. 

matematika 1602 

szövegértés 1654 

 

 

8. évfolyam 2017. 

matematika 1608 

szövegértés 1575 

 

 

5. A tanulók le- és kimaradása, évfolyamismétlés 

 2017/2018. 2018/2019 

Tanulólétszám 401 426 

ebből nappali rendszerű oktatásban 

vesz részt 

 423 

ebből más munkarend  3 



Osztályok száma 19 20 

Eredménytelen javítóvizsgát tett 4  

Mulasztásai miatt nem osztályozható 3  

Szülői kérésre évet ismétel 5  

 

2018/2019. tanév 

 

6. Osztályok száma: 20 

7. Tanulólétszám: 2018.10.01-jén: 423 
Alsó tagozat: 274 

1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 

25 26 27 25 21 20 24 24 21 25 21 15 

 
Felső tagozat: 149 

5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 8.a 

24 19 26 23 20 18 8 11 

 

 

8. A tanórán kívüli egyéb foglakozások igénybevételének lehetősége 

Iskolánkban valamennyi tanuló számára egész napos nevelést biztosítunk. Az 5-8. 

évfolyamon a szülők szeptember 6-ig kérhetik gyermekük felmentését a tanórák után 16 

óráig szervezett foglalkozások látogatása alól. 

A felső tagozatos tanulók az 5-6. évfolyamon napközis foglalkozásokon, a 7-8. 

osztályosok tanulószobán készülhetnek fel a következő tanítási napra.  

A délutáni foglalkozások keretében tehetséggondozó és felzárkóztató, sport és szabadidős 

foglalkozásokat biztosítunk a tanuló jelentkezése alapján.  

 

9. A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai 

Iskolánkban a házi feladat adásának célja a tantárgyi követelmények teljesítéséhez 

szükséges ismeretek elmélyítése, a tanultak emlékezetbe vésése, az ismeretek további 

gyakorlása és bővítése.  

A tantárgyak sajátosságaitól függően iskolánkban a házi feladatok alábbi típusait 

alkalmazzuk: 

• szóbeli tanulás,  

• írásbeli feladatmegoldás, 

• gyűjtő- és kutatómunka, 

• rajzos vagy gyakorlati feladatmegoldás.  

A házi feladatok iskolánkban alkalmazott formái: 

• Kötelező házi feladat célja a tantervi követelmények teljesítéséhez, a tananyag 

elsajátításához szükséges képesség- és készségfejlesztés, a következő tanítási órára 

történő felkészülés. 



• Szorgalmi vagy ajánlott házi feladat célja: a képességfejlesztés, a tanulók 

érdeklődésében és felkészültségében megmutatkozó egyéni különbségek 

figyelembe vételével az ismeretek bővítése, kiegészítése, új ismeretek szerzése. 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatban az alábbi szabályok érvényesülnek: 

• Az 1-8. évfolyamon a tanulók hétvégére, valamint a tanítási szünetek idejére – a 

következő tanítási órára történő felkészülés feladatain túl - ajánlott házi feladatot 

kapnak.  

• A szorgalmi és az ajánlott házi feladat elkészítéséről a tanuló maga dönt. A feladat 

nem, vagy hiányos teljesítése következményeket nem von maga után. 

10. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az intézmény 

Pedagógiai programja tartalmazza. 

Az tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 

osztályozó vizsga:  

1. félév: 2019.január 9-10. 

2. félév: 2019. május 29-30. 

javítóvizsga: 2019. augusztus 29. 

11. Vezetői ügyelet: 

 

Nap Felelős vezető 7 órától Felelős vezető 17 óráig 

Hétfő dr. Hédi Csabáné Papik Éva 

 

Borosné Borbély Beáta 

intézményvezető-helyettes 

Kedd Szenteiné Bukovinszky 

Katalin  

intézményvezető 

Szenteiné Bukovinszky 

Katalin  

intézményvezető 

Szerda dr. Hédi Csabáné Papik Éva 

intézményvezető-helyettes 

Borosné Borbély Beáta 

intézményvezető-helyettes 

Csütörtök Borosné Borbély Beáta 

intézményvezető-helyettes 

dr. Hédi Csabáné Papik Éva 

 

Péntek Szenteiné Bukovinszky 

Katalin  

intézményvezető 

A hét: Borosné Borbély 

Beáta 

intézményvezető-helyettes 

B hét: dr. Hédi Csabáné 

Papik Éva 



intézményvezető-helyettes 

C hét: Szenteiné 

Bukovinszky Katalin  

intézményvezető 

 

 

12. A 2018/2019. tanév rendje 

 

A 2018/2019. tanév rendje 

1. A tanév rendje 

A tanév kezdő napja:  2018. szeptember 3. (hétfő) 

záró napja:  2019. augusztus 31. 

Tanítási napok száma: 181 

Tanítás nélküli munkanapok száma: 6 

2.  Szorgalmi időszak:   

2018. szeptember 1. (első tanítási nap - hétfő) 

2019. június 14. (utolsó tanítási nap - péntek) 

1. félév: 2018. szeptember 1. - 2019. január 25. 

A félévi értesítő kiosztásának időpontja: 2019. február 1. (péntek) 

2. félév: 2019. január 26 - 2019. június 14. 

 

3. Tanítási szünetek: 

Őszi szünet:  

• utolsó tanítási nap a szünet előtt: 2018. október 26. – péntek 

• első tanítási nap a szünet után: 2018. november 5. - hétfő 

Téli szünet: 

• utolsó tanítási nap a szünet előtt: 2018. december 21. (péntek) 

• első tanítási nap a szünet után:  2019. január 3. (csütörtök) 



Tavaszi szünet:  

• utolsó tanítási nap a szünet előtt: 2019. április 17. (szerda) 

• első tanítási nap a szünet után:  2019. április 24. (szerda) 

4. Osztályozó vizsga:  

I. félév: 

• Osztályozó vizsga: 2019. január 9-10. (szerda, csütörtök) 1400h 

II. félév: 

• Osztályozó vizsga: 2019. május 29-30. (szerda, csütörtök) 1400h 

Javítóvizsga: 2019. augusztus 29. 

 

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása  

1. Nevelőtestületi értekezlet  
2018. október 10. (szerda) 

2. Nevelőtestületi értekezlet:  
2018. december 1. (szombat) 

Tanítás nélküli munkanap 

3. Félévi nevelőtestületi értekezlet 
2019. február 8. (péntek) 

4. Nevelőtestületi értekezlet:  

Családi nap 

2019. február 18. (szerda) 

ledolgozva március 23. (szombat) 

5. Pályaorientációs nap 
2019. április 17. (szerda) 

6. Iskolanap 
2019. június 13. (csütörtök) 

5. Munkanap áthelyezések: 

5.1 Az országos munkanap áthelyezések körüli helyi munkarend 

• 2018. október 13. (szombat) munkanap (B hét hétfő munkarend szerint) helyette 

október 22.(hétfő) pihenőnap, 

• 2018. november 10. (szombat) munkanap (A hét pénteki munkarend szerint), helyette 

november 2. (péntek) pihenőnap,  



• 2018. december 1. (szombat) Tanítás nélküli munkanap, helyette december 24.(hétfő) 

pihenőnap,  

• 2018. december 15. (szombat) munkanap, (B hét hétfő munkarend szerint), helyette 

december 31.(hétfő) pihenőnap,  

5.2 Intézményi munkanap áthelyezés 

• 2019. február 18. (hétfő) pihenőnap, helyette március 23. (szombat) tanítás nélküli 

munkanap: Családi nap (Arany tallér nap) 

6. Iskolai megemlékezések, ünnepélyek 

Az aradi vértanúkra emlékezünk 2018. október 5. (péntek) 

Az 1956-os forradalom  2018. október 19. (péntek) 

Iskolai karácsony 2018. december 21. (péntek) 

A magyar kultúra napja 2019. január 21. (hétfő) 

Megemlékezés a kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatairól  

2019. február 25. (hétfő) 

 

Március 15. 2019. március 14. (csütörtök) 

Megemlékezés a holocaust áldozatairól 2019. április 16. (hétfő) 

A Nemzeti Összetartozás Napja 2019. június 3. (hétfő) 

Ballagás  

Tanévzáró ünnepély 

2019. június 14. (csütörtök) 17.00 óra 

2019. június 19. (szerda) 17.00 óra 

 

7. A szülőkkel való kapcsolattartás iskolai szintű formái, időpontja 

Szülői értekezlet Időpont: alsó és felső tagozat:  

1. félév  

1. évfolyam szeptember 3. 

2-8. évfolyam szeptember 10. (hétfő) 

kétnyelvű osztályok szeptember 5-11. között 

2. félév  

1-8. évfolyam február 11. (hétfő) 

május 6. (hétfő) 



 

kétnyelvű osztályok február 11-15. között 

május 6-10. között 

Fogadóóra  

Alsó tagozat: 1630-1800 

Felső tagozat: 17-1800 

 

november 12. 

december 3. 

március 11.  

• Nyílt tanítási napok 

1-4. évfolyam 

 

 

november 15. – csütörtök 

 

• Szülői választmányi értekezlet szeptember 25. (kedd) 

április 10. (szerda) 

 

8. Diákközgyűlés:  

• 2018. december 15. 

• 2019. június 13. 

 

 


