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A honlap közzététel oldalának felépítése  

 

KÖZZÉTÉTEL 

 

 A 2016/2017-es tanév rendje – iskola – honlapon szerkesztett dokumentum, a 2. oldalon 

látható a másolat 

 A 2016/2017-es nevelési év rendje – óvoda – honlapon szerkesztett dokumentum, a 4. 

oldalon látható a másolat 

 Iskola adatai – honlapon szerkesztett dokumentum, a 6. oldalon látható a másolat 

 Óvoda adatai – honlapon szerkesztett dokumentum, a 10. oldalon látható a másolat 

 Országos kompetenciamérés 2010 – a mérési eredményeket tartalmazó pdf fájlt nyitja 

 Országos kompetenciamérés 2011 – a mérési eredményeket tartalmazó pdf fájlt nyitja 

 Országos kompetenciamérés 2012 – a mérési eredményeket tartalmazó pdf fájlt nyitja 

 Országos kompetenciamérés 2013 – a mérési eredményeket tartalmazó pdf fájlt nyitja 

 Országos kompetenciamérés 2014 – a mérési eredményeket tartalmazó pdf fájlt nyitja 

 Országos Kompetenciamérés 2015 – a mérési eredményeket tartalmazó pdf fájlt nyitja 

 Intézményi létszámváltozás –  pdf fájlt nyit (Mellékletekben) 

 A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége –  pdf fájlt nyit 

(Mellékletekben) 

 A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai –  pdf fájlt nyit (Mellékletekben) 

 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje –  pdf fájlt nyit (Mellékletekben) 

 A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke –  pdf fájlt nyit 

(Mellékletekben) 

 A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai –  pdf fájlt nyit (Mellékletekben) 
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 A 2016/2017-es tanév rendje – iskola 

A 2016/2017-es tanév rendje 

A tanév 2016. szeptember 1-én, csütörtökön kezdődik. A teljes tanév 182 napos lesz, természetesen az 

intézmények ettől eltérhetnek, de a hivatalos tanévzárás 2017. június 15-én lesz, szintén csütörtökön. 

A központilag meghatározott első félévzárás 2017. január 20., az iskoláknak január 27-ig kell értesíteni a 

tanulókat és a szülőket a féléves eredményekről. A tanév végén 5 nap áll rendelkezésre a bizonyítványban 

szereplő lezárt jegyekről tájékoztatni az érintetteket. 

 Szünetek 

Az általános iskolákban 5 napról dönthetnek, hogy kiadják-e tanítás nélküli napnak. 

 Az őszi szünet karcsúnak tűnhet idén, november 2-től, november 4-ig tart majd, azonban ez a 

hétvégékkel, mindenszentek és halottak napjával kiegészülve 9 napos szünetet jelent majd. 
 A téli szünet december 22-től január 2-ig tart, tehát szilvesztert követően még egy nap marad a 

regenerációra a január 3-i évkezdésig. 
 A tavaszi szünet április 13-18. között lesz, először 19-én kell órára mennie a tanulóknak. 

A szombatra elrendelt tanítási napok terhére az iskola egyéb időszakokban is rendelhet el szünetet.  

 Országos mérések és tesztek 

A 6., 8., 10. osztályos diákok matematikai és szövegértési kompetenciáinak felmérése 2017. május 24-én 

lesz, ez ugyanúgy tanítási napnak számít, de erre a napra tanítási órákat nem szervezhet az iskola. 

Május 17-én az Oktatási Hivatal által meghatározott feltételekkel elvégzik az idegen nyelvi szövegértési 

felméréseket is. 

A tanulók fizikai állapotának felmérését 2017. január 9. és 2017. április 30. között kell elvégeznie az 

iskolának, kivéve az 1-4. évfolyamon. 

 

http://nogradsipek.katisk.hu/image/image_gallery?uuid=4a7c7971-6e8e-45ec-8a05-124980a1efaf&groupId=12865&t=1475243411354
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A tanév helyi rendje: 

2016. szeptember 1. (csütörtök): első tanítási nap 

2016. október 28. (péntek): őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

2016. október 29. (szombat): őszi szünet első napja 

2016. november 6. (vasárnap): őszi szünet utolsó napja 

2016. november 7. (hétfő): őszi szünet utáni első tanítási nap 

2016. december 21. (szerda): téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

2016. december 22. (csütörtök): téli szünet első napja 

2017. január 2. (hétfő): téli szünet utolsó napja 

2017. január 3. (kedd): téli szünet utáni első tanítási nap 

2017. január 20. (péntek): első félév vége 

2017. április 12. (szerda): tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

2017. április 13. (csütörtök): tavaszi szünet első napja 

2017. április 18. (kedd): tavaszi szünet utolsó napja 

2017. április 19. (szerda): tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

2017. május 17. idegen nyelvi mérés 

2017. május 24. (szerda): országos kompetenciamérés 

2017. június 15. (csütörtök): utolsó tanítási nap 

Szülői értekezletek: 1-8. évfolyamon évente 2 alkalommal. 

Nyílt napok:február, március hónapban 

Fogadó órák: minden hónap utolsó hétfőjén 18-19 óra 

Ellenőrzések:A tanmenetek leadási határideje 2015. szeptember 15.  Belső ellenőrzés előre bejelentett és 

előre be nem jelentett időpontban. 
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 A 2016/2017-es nevelési év rendje - óvoda 

A 2016/2017-es óvodai nevelési év rendje  

  

Az óvodai nevelési év 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig tart. 

- Szervezett tanulási folyamatok időszaka: 2016. október 1 - 2017. május 31. 

- Nyári programok időszaka: 2017. június 1 - augusztus 31. 

Az óvodai beiratkozás ideje 2017. áprilisban, előre kiértesített napon 8.00-16.00. 

  

Új gyermekek fogadása 2016. szeptember 01-től folyamatosan. 

  

Nyílt napok az óvodában:  szülőknek, leendő ovisoknak, tanító néniknek: 2017. április 

(meghirdetésre kerül). 

  

Ünnepeink, megemlékezéseink  

Tanévnyitó szentmise                  szeptember 1. 

Mária ünnepek                       szeptember 8. és 12. 

Szüreti felvonulás                        szeptember 24. 

Mihály nap                               szeptember 29. 

Állatok világnapja - Assisi Szent Ferenc       október 4. 

Országos könyvtári napok        október 6. 

Október 23. megemlékezés      október 21. 

Szent Imre                                   november 7. 

Szent Márton                              november 11. 

Idősek napja                               november 16. 

Szent Erzsébet                           november 18. 

Advent                                         november 25., december 2., 9., 16. 

Mikulásvárás – színház             december 5. 
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Szent Miklós - Mikulás              december 6. 

Luca nap                                     december 13. 

Családi délután                          december 18. 

Karácsonyi műsor                     december 20. 

Vízkereszt                                  január 6. 

Balázs áldás                              február 03. 

Farsangi bál                              február 10. 

Farsangi felvonulás a faluban  február 25. 

Hamvazó szerda                         március 1. 

Nőnap                                         március 8. 

Nemzeti ünnep március 15.      március 13. 

Víz világnapja                            március 22. 

Húsvét                                         április 

Nyílt nap                                    április 

Föld napja                                   április 21. 

Beiratkozás                               április utolsó hete. 

Anyák napja - Mária ünnepe     május 5. 

Madarak és fák napja               május 10. 

Ballagás, évzáró                          május 26. 

Pünkösd, falunapi fellépés         június 5.  

Te Deum – tanévzáró szentmise  június 20. 

  

Intézményi misék – a helyi liturgikus rend szerint. 
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 Iskola adatai 

Iskola 

Pedagógusok száma: 8 fő 

 

Pedagógusok beosztása, szakképzettsége: 

Szita Zoltánné - tagintézmény-vezető, osztályfőnök (5. osztály) 

Bagó Istvánné - tanár (rajz szak), osztályfőnök (8. osztály), 

Balog-Szigeti Petra - tanító 

Czele Bernadett - tanító, osztályfőnök (1-3. osztály) 

Érsek-Belák Anita - tanító (jelenleg tartósan távol), 

Pifkáné Krizsanyik Kitti - tanár - angol szak, osztályfőnök (6. osztály) 

Telek Irén - tanár (magyar - történelem szak), osztályfőnök (6. osztály) 

Vinczéné Obrecsány Judit - tanító, osztályfőnök (2-4. osztály) 

Vizi Bernadett - tanár (magyar nyelv és irodalom) 

  

Óraadók és áttanítók (11 fő): 

Bablena Cecília - tanár - angol - áttanító 

Digner Borbála - tanár - kémia - áttanító 

Filkorné Gordos Mária - tanár - matematika, - részmunkaidős 

Golyánné Juhász Edina - tanár - természetismeret, földrajz, hon- és népismeret, tánc 

és dráma - áttanító 

Fábián Valéria - tanár - informatika - áttanító 

Kiss Flóra - tanár- ének - óraadó 

Józsa Dezső - tanár - fizika - óraadó 

Kanyóné Lőrinc Hajnalka - tanár - technika - áttanító 

Pintér László - tanár - biológia - óraadó 
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Poppre Gusztávné - tanító - óraadó 

Szita Mária - tanár - testnevelés - áttanító 

angol nyelv  1 fő  

1 fő  

egyetemi végzettségű angol nyelv és irodalom szakos tanár (áttanító)  

főiskolai végzettségű angol nyelv és irodalom szakos tanár  

biológia  1 fő  főiskolai végzettségű biológia szakos tanár (óraadó)  

ének-zene  1 fő  főiskolai végzettségű ének-zene szakos tanár (óraadó)  

fizika  1 fő  egyetemi végzettségű fizika szakos tanár (óraadó)  

földrajz  1 fő  egyetemi végzettségű földrajz szakos tanár (áttanító)  

gyógypedagógia  1 fő  

1 fő  

szakvizsgázott pedagógus, főiskolai végzettségű gyógypedagógus (áttanító)  

főiskolai végzettségű gyógypedagógus (óraadó)  

hittan  1 fő  

1 fő  

főiskolai végzettségű hittanár (óraadó)  

főiskolai végzettségű hittanár (részmunkaidős)  

informatika  1 fő  egyetemi végzettségű informatika szakos tanár (áttanító)  

kémia  1 fő  főiskolai végzettségű matematika szakos tanár (részmunkaidős)  

magyar nyelv és 

irodalom  

1 fő  főiskolai végzettségű magyar nyelv és irodalom szakos tanár  

matematika  1 fő  

1 fő  

egyetemi végzettségű matematika szakos tanár (áttanító)  

főiskolai végzettségű matematika szakos tanár (részmunkaidős)  

rajz és vizuális 

kultúra  

1 fő  főiskolai végzettségű rajz és vizuális kultúra szakos tanár  

tanító  4 fő  főiskolai végzettségű tanító  

technika  1 fő  főiskolai végzettségű technika szakos tanár (áttanító)  

testnevelés  1 fő  főiskolai végzettségű testnevelés szakos tanár (áttanító)  

történelem  1 fő  főiskolai végzettségű történelem szakos tanár  

 

Hitoktatók (2 fő): 

Kuris Tibor 

Pifka Alexandra 

  

Az oktatómunkát segítő személyek száma (1 fő): 

Jusztin Gábor - iskolatitkár, rendszergazda - főiskolai végzettség 

  

Gyógypedagógia, logopédia: 

Bolgárné Jónás Anita - gyógypedagógus 
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Balázsné Szőke Anikó - logopédus 

  

Iskolai osztályok száma: 8 

Gyermeklétszám osztályonként: max 15 fő 

A jelenlegi tanulólétszám: össz.: 64 fő 

  

Iskolások névsora 2017.01.23.: 

1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

7 fő 

Czele Marcell 

Deszkovics-Petői Erik 

Márk 

Gecse Dávid 

Lehoczki Alma 

Róza Benedek 

Szabó Dóra 

Valter Noel 

  

  

  

10 fő 

Jakubecz Viktor 

Juhász Csenge 

Kasongo Alicia 

Malaika 

Kiss Adrienn 

Laczkó Márk 

Oláh Angelika 

Pásztor Dóra 

Petrics Alexa 

Petrovics Lilla 

Velenczei Richárd 

  

8 fő 

Balázs Hanna 

Czerovszki Tibor 

Debrei Milán 

Gecse Kristóf 

Kanyó Eszter 

Kosik László 

Oláh Zsombor 

Vincze Martin 

  

  

  

  

8 fő 

Balázs Levente 

Gellén Szabolcs 

Juhász István János 

Kanyó Péter 

Kelecsényi Levente 

Méhesi Bence Bálint 

Nagy Lívia 

Oláh Bence 

  

  

  

5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

  

6 fő 

Horváth Adrián 

Kelemen Gábor 

  

4 fő 

Bárány Anzelm 

Czele Gergő 

10 fő 

Balázs Norman 

Bárány Mária 

Czerovszki Réka 

  

11 fő 

Balázs Bálint 

Bozsó Blanka 
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Kelemen Kristóf 

Pásztor Kristóf 

Petrovics János 

Szabó Lilla 

  

  

  

  

  

Juhász Bernadett 

Oláh Ádám 

  

  

  

  

  

  

  

Kanyó Balázs 

Oláh Dénes 

Pifka Balázs 

Suki Patrik Larion 

Tóth Petra 

Várkúti Kornél 

Vizoviczki Szixtin 

Dzsesszika 

Csizmadia Kristóf 

Csordás Csaba Péter 

Domonkos Anna 

Figura Zsanett 

Gecse Bianka 

Gergely Viktória 

Napsugár 

Kelecsényi Gábor 

Lászlók Jenni 

Oláh Boglárka 

Erzsébet 

Az iskolai telephely nyitva tartása a tanév szorgalmi idejében tanítási napokon: 7.30 - 16.00 

Heti pihenőnapon és munkaszüneti napon az intézmény – kivéve rendezvény esetén - zárva 

tart. A zárásért az erre megbízott személy a felelős. 

A nyitva tartás ideje alatt felügyeletet biztosítunk. 
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 Óvoda adatai 

Óvodai telephely 

Óvodapedagógusok száma: 2 fő 

Óvodapedagógusok beosztása, iskolai végzettsége, szakképzettsége: 

   Jusztin Gáborné - szakvizsgázott pedagógus, főiskolai végzettségű óvodapedagógus 

   Kurucz Boglárka - főiskolai végzettségű óvodapedagógus 

  

A nevelőmunkát segítő: 

  Nagy Enikő - érettségi vizsga, középfokú végzettségű dajka 

  

Óvodai csoportok száma: 1 vegyes összetételű 

A gyermekek száma: max. 25 fő, jelenleg 12 fő 

Óvodai névsor 2017.01.16.: 

Baráth Levente                          Beniczky Emma 

Csizmadia Áron                         Dani Róbert 

Gecse Rebeka                           Hegyaljai Marcell 

Juhász Liza Dorka                      Juhász Patrícia Luca 

Kartnyák Norbert                         Petrovics Jázmin                       

Pifka Márton                               Virág Patrik 

Óvodai telephely nyitva tartása nevelési napokon: 7.00 - 16.00 

Heti pihenőnapon és munkaszüneti napon az óvoda zárva tart. 

A nyitva tartásnál figyelembe vesszük a szülői kéréseket. (szülői igényfelmérés minden év 

szeptemberében történik, a csoportnaplók tartalmazzák). A zárásért az erre megbízott személy 

a felelős. Óvónői felügyeletet addig biztosítunk, amíg óvodás gyermek az intézményben 

tartózkodik. 
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 A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

 
 Tanulószoba. A tanulószobai foglalkozásokra 5-8. évfolyam tanulóinak szervezzük a 16 
óráig tartó foglalkozások biztosítása végett. A minden szülőnek szeptember 5-ig nyilatkoznia 
kell, hogy kéri vagy nem kéri a tanulószobai foglalkozásokat gyermeke számára. A 
tanulószobai foglalkozások 14 óra és 16 óra között szerveződnek. A tanuló a foglalkozásról 
csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – 
szülői kérés hiányában - a tanuló eltávozására a tagintézmény-vezető engedélyt adhat. A 
tanulószobai foglalkozásra a tanév elején kell jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló 
tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. Amennyiben a napközis vagy 
tanulószobai csoportok létszáma meghaladná az előírt létszámot, a felvételi kérelmek 
elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,  

- akiknek mindkét szülője dolgozik, 

- akik hátrányos helyzetűek 

- bejáró tanulók  

 
A tanulószobai csoportok számát a jelentkezők száma lapján határozzuk meg és tüntetjük fel 
az éves munkatervben. Alapelv hogy  

- egy korosztályból szerveződjenek a csoportok,  

- csoportlétszám ne haladja meg a 25 főt.  
 
Napközis foglalkozások. A napközis foglalkozásokat a 1-4. évfolyam tanulóinak 
szervezzük. Iskolánk minden tanulója felvételt nyer a napközis foglalkozásra a szülő előzetes 
kérése nélkül is. A napközis foglalkozásokról csak kérelem pozitív elbírálása útján lehet távol 
maradni. A tanulószobai hiányzásokat nem számítjuk bele a tanuló tanórai foglalkozásainak 
számába, de nyilvántartjuk, mint hiányzásnak nem minősülő mulasztást. A csoportokat 
osztályszinten szervezzük. Fő elv, hogy a foglalkozásokat az osztály alsós tanítók tartsák, de 
szervezési okokra hivatkozva ettől el lehet térni.  

Diákmise. Havonta egy alkalommal az iskola nevelői és tanulói közösen diákmisén vesznek 

részt a település plébániatemplomában. Minden tanuló számára előírás a részvétel a 

diákmisén. Hiányzásról igazolást kell hozni. A tanulók az iskolában gyülekeznek és onnan az 

osztályfőnökök felügyeletével vonulnak át a templomba. 

 
 Felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek kibontakoztatását, a 
tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását biztosító tanórán kívüli 
egyéni vagy csoportos foglalkozások. Az alkalmi foglalkozások idejéről és helyszínéről a 
szaktanár köteles tájékoztatni a tanulókat. A heti rendszerességgel szervezett 
foglalkozásokat az éves ütemtervben határozzuk meg és az iskola aulájában hirdetjük ki. 
Felzárkóztató foglalkozásokra a szaktanárok javaslata alapján történik a tanulók szervezése. 
Az osztályfőnök írásban értesíti a szülőt a szaktanár javaslatáról. Amennyiben a szülő 
egyetért a javaslattal (írásban), akkor a tanuló köteles járni a foglalkozásra mindaddig, amíg 
azt a szaktanár javasolja. A felzárkóztató foglalkozások szervezésének formái:  

- egyéni (1-3 fő)  

- csoportos (8-10 fő).  
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Szakkörök. A tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök indításáról - 
a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején 
az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkörök, sportkörök szervezésének elve, hogy indítását 
pedagógus kezdeményezheti a tagintézmény-vezetőnél szeptember 5-ig. Beindításának 
feltétele:  

- igazgatói jóváhagyás,  

- legalább öt regisztrált fő megléte,  

- szakköri foglalkozástervezet benyújtása és elfogadása.  
 
A szakkörre különböző korosztályú tanulók egyidejűleg is jelentkezhetnek, de figyelembe 
lehet venni a szakkört tartó pedagógus ajánlását. A szakkörről tanuló pedagógus javaslatára, 
tagintézmény-vezetői döntéssel eltiltható, amennyiben zavarja és akadályozza a szakköri 
foglalkozást.  
 

Szakkör megnevezése Érintett korosztály Foglalkozást tartó pedagógus 

Informatika 3-4. évfolyam Szita Zoltánné 

Mezőgazdasági szakkör 2-8. évfolyam Bagó Istvánné 

   

 
Versenyek, vetélkedők, bemutatók. Az iskolaközösségek által szervezett események, 
melyekre előzetesen lehet jelentkezni.  

Kirándulások. Az iskola nevelői az osztályok számára, a munkaközösségek az egész 

iskolaközösség számára szervezhetik. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 
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 A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai  
 
 

A tanítási órákon a pedagógusok egyértelműen meghatározzák az otthoni szóbeli és írásbeli 
feladatokat, melyeket a következő órán ellenőrizhetnek és értékelhetnek. A házi feladat célja, 
hogy a diákok az iskolában szerzett tudásukat az otthoni munka során elmélyítsék. Ezért a 
házi feladatnak mindig szervesen kapcsolódni kell az órán tanultakhoz, illetve előkészíthetik 
a következő órát is. Mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy egy átlagos képességű tanuló 
számára teljesíthető legyen. Az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli es írásbeli feladatok 
mennyiségét és nehézségi fokát a szaktanár szabja meg. A házi feladat elkészítéséhez 
olyan útmutatást kell adni, hogy a diák otthon, önállóan is el tudja végezni. Hét végére csak 
annyi házi feladatot lehet adni, amelyet a diák péntek délután el tud végezni, hogy a 
szombat, vasárnap teljesen a pihenést szolgálja. A tanítási szünetek időtartamára nem 
adunk az átlagos mennyiséget meghaladó írásbeli és szóbeli feladatot.  

A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza 
teljes jogkörrel és felelősséggel. Az értékelés és osztályozás az első évfolyamot kivéve a 
hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik: jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, elégséges /2/, 
elégtelen /1/. Egy-egy félév során a tanulónak tantárgyanként háromnál kevesebb 
érdemjegye nem lehet Érdemjegy csak konkrét tanulói teljesítményre adható. Az érdemjegy 
nem lehet a fegyelmezés eszköze. Dolgozatát annak beszedésétől számított 3 héten belül 
kijavítva és értékelve megtekinthesse. Egy tanítási napon egyetlen osztály sem kötelezhető 
három dolgozatnál több megírására. (Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli 
számonkérés, amely három vagy ennél több óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi).  

Az írásbeli számonkérés iskolánkban használatos formái:  

 írásbeli felelet/röpdolgozat: Előzetes bejelentés nélkül írathatók az órán. A 
megoldandó feladatok az aznapra feladott tananyaghoz kapcsolódhatnak, esetleg 
ismétlő kérdés is lehet benne. A kidolgozáshoz szükséges idő általában 5-15 perc. 
Érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét.  

 témazáró dolgozat: A témazáró dolgozat egy témakört összefoglaló, átfogó tudást 
mérő dolgozat. Minden esetben összefoglalás előzi meg. A témazáró dolgozatot 
előtte legalább egy héttel be kell jelenteni a diákoknak, hogy legyen idejük az 
eredményes felkészülésre. Témazáró dolgozatból egy napon maximum hármat lehet 
írattatni. Az írásbeli dolgozatokat a tanárnak 15 munkanapon (három hét) belül 
kötelessége kijavítani. A témazáró dolgozatokat egy évig őrizni kell. Fogadóórákon a 
témazárókat a szülők személyesen megtekinthetik. A témazáró pótlásának módjáról 
és időpontjáról a körülményeket mérlegelve a szaktanár dönt. Annak érdekében, 
hogy az értékelés egységes legyen, az egyes munkaközösségek az osztályzás 
megállapításához egységes százalékos rendszert dolgoznak ki, amelyet 
munkatervükben lefektetnek és a tanulókkal is ismertetnek. Amennyiben a 
munkaközösség eltérő módon nem rendelkezik az értékelés az alábbi ajánlás 
figyelembevételével kell, hogy készüljön:  

 

 

 



PÁTER BÁRKÁNYI JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 

GIMNÁZIUM NÓGRÁDSIPEKI TAGINTÉZMÉNYE 
         3179 Nógrádsipek, Rákóczi út 82. 

      Tel.: +36/32-389-092; Web: nogradsipek.katisk.hu; e-mail: nsipek@ekif.hu 

 

 

 90−100%  jeles  
 75−89%  jó  
 55−74%  közepes  
 35−54%  elégséges  
 0−34%  elégtelen.  

 házi feladat: A házi feladat számon kérhető, piros ponttal, osztályzattal minősíthető.  

 házi dolgozat: Adott téma otthoni önálló kidolgozása, előre meghatározott időpontig.  

 év végi felmérő. Annak mérése, hogy tanulóink egy tanév vagy egy tanulmányi 
időszak követelményeit hogyan sajátították el.  

 gyűjtőmunka: Előzetesen egyeztetett témában, meghatározott időpontig benyújtva.  
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Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje  

 

 

Intézményünk a 2016/2017-os tanévben az alábbi évközi vizsgákat szervezi: 

 

Különbözeti vizsgák  2016. október 31.  

Osztályozó vizsga félévi, év végi 

minősítés megállapításához  

2017. január 31-ig  

2017. augusztus 28.  

Pótló vizsga fel nem róható okból való 

távolmaradás esetén  
eseti elbírálással az elmaradt vizsgát 

követően  

Javító vizsga 2017. augusztus 28.  
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A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke 

 

Az óvodába, napközibe és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók igény szerint napi 

háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek.  

Az óvodai étkezés a törvényi előírások alapján, a megfelelő nyilatkozatot kitöltve 

térítésmentes. 

A napközibe, tanulószobába nem járó tanulók számára - igény esetén - az iskola ebédet 

(menzát) biztosít. Minden tanuló a kitöltött és visszajuttatott Nyilatkozat alapján jogosult az 

étkezés igénybevételére. Az étkezés intézményi térítési díjának alapja a Varsányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Nógrádsipeki Kirendeltsége által 2016 évre megállapított összege. 

Kedvezmény nélküli díjak: 

A) Napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd uzsonna), térítési díja: 470 Ft 

B) Napi kétszeri étkezés (tízórai, ebéd), térítési díja: 440 Ft 

C) Menzás étkező, térítési díja: 410 Ft 

Megjegyzés: Gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételével az ellátás ingyenes. A 

tartósan beteg és a három vagy több gyermekes családok számára a térítési díjkedvezmény 

50%. 

Kedvezményre jogosultak köre: 

a)    tartósan beteg, 

b)    a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

c)    három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, 

d)    nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 

e)    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

 

Étkezés térítési díj befizetése, visszafizetése. 

Az étkezési díjak kiegyenlítése, az Önkormányzat Konyhájának szabályozása szerint 

készpénzben vagy postai átutalással (csekken), havonta történik. 

Az étkezésről szóló számlát az Önkormányzat Konyhája állítja ki.  
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A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai 

 

A Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Nógrádsipeki 

Tagintézményében pedagógiai-szakmai ellenőrzést nem folytattak le az elmúlt tanévekben.  


