
Különös közzétételi lista 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv 

tantárgyfelosztásához 

 ALAPVÉGZETTSÉG 
EGYÉB 

VÉGZETTSÉGEK 
ELLÁTOTT FELADATOK 

1.  

általános iskolai tanító- 

testnevelés szakkollégium, 

történelem szakos tanár, 

közoktatás vezető 

 igazgató, tanár 

2.  
tanító, vizuális műveltségi 

terület 

közoktatás vezető szak, 

pedagógus szakvizsga, 

informatika kiegészítő szak 

tanító, igazgatóhelyettes 

3.  tanító és művelődésszervező 

biológia szakos tanár, 

mozgásfejlődés szakterület, 

pedagógus szakvizsga, 

matematika kiegészítő szak 

tanár, osztályfőnök 

4.  tanító, orosz szakkollégium 

magyar szakos tanár, 120 

órás nem szakrendszerű 

oktatás 

tanár, osztályfőnök 

5.  
tanító, német műveltségi 

terület 
 tanító, osztályfőnök 

6.  
tanító, népművelés 

szakkollégium 

gyógypedagógus, 120 órás 

korai fejlesztő pedagógiai 

végzettség 

gyógypedagógus 

7.  
tanító, testnevelés 

szakkollégium 

testnevelés szakos tanár, 

sportedző 
tanár 

8.  tanító 

informatika szakos tanár, 

mozgókép- és 

médiaismeret, sportedző 

(kosárlabda sportág), 

matematika kiegészítő szak 

tanár 

9.  tanító gyakornok tanító, osztályfőnök 

10.  
háztartásökonómia-életvitel 

szakos tanár, kémia szakos 

tanár 

 tanár 

11.  tanító matematika szakos tanár tanár, osztályfőnök 

12.  
tanító, testnevelés 

szakkollégium 
könyvtár szak tanító, osztályfőnök 

13.  tanító, német műveltség terület angol kiegészítő szak tanító, osztályfőnök 

14.  
tanító, testnevelés műveltség 

terület 
könyvtár szak tanító, osztályfőnök 

15.  magyar szakos tanár  tanító 

16.  tanár, földrajz szakos tanár  tanár 

17.    tanár 

 



2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

ALAPVÉGZETTSÉG EGYÉB VÉGZETTSÉG ELLÁTOTT FELADATOK 

érettségi iskolatitkári  iskolatitkár 

 

3. Az országos mérések eredményei évenként feltüntetve 
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4. Az intézménybe érkezett, távozott tanulók, lemorzsolódási és évismétlési mutatói  

 

  

Iskolánkba érkezett tanulók 

Első osztályba felvett tanulók száma 17 

Vidéki iskolából érkezett tanulók száma 2 

Győri iskolából érkezett tanulók száma 1 

Összesen 20 

  

 

Iskolánkból távozott tanulók száma 

Nyolcadik évfolyam befejezése után 

középiskolában továbbtanulók 
20 

Másik általános iskolába távozott tanulók 1 

Összesen 21 
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Évet ismételt tanulók 

Szülő kérésére évet ismételt alsó tagozaton 0 

Évismétlő alsó tagozaton 2 

Évismétlő felső tagozaton 0 

Összesen 2 

 

 

Lemorzsolódási mutatók összehasonlítása 

 

Tanév 
Felsős tanulók 

száma 

Lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók 

száma 

Lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

tanulók aránya 

2016/17. tanév 63 8 12,7% 

2017/18. tanév 68 2 2,94% 

2018/19. tanév 73 3 4,11% 

2019/20. tanév 72 5 6,94% 

2020/21. tanév 66 0 0% 

2021/22. tanév 62 1 1,6 % 

 

5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért 

eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók 

 

 

Középiskola 

megnevezése 
2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 

Révai Miklós 

Gimnázium és 

Kollégium 

- - - - 1 fő 2 fő - - - 

Krúdy Gy. Gimn., 

Két Tanítási 

Nyelvű 

Középiskola, 

Idegenforgalmi és 

Vendégl. Ip. 

Szakképző Iskola 

3 fő 1 fő 7 fő 1 fő - 3 fő - 2 fő 1 fő 

Apor Vilmos 

Római Katolikus 

Óvoda, Általános 

Iskola, AMI, 

Gimnázium és 

Kollégium 

- - - - 1 fő - - - - 

Jedlik Ányos 

Gépipari és 

Informatikai 

Középiskola és 

Kollégium 

2 fő 1 fő 1 fő 1 fő - - 2 fő 4 fő 2 fő 



Kazinczy Ferenc 

Gimnázium és 

Kollégium 

- 1 fő - - - - - - - 

Deák Ferenc 

Közgazdasági és 

Informatikai 

Szakközépiskola 

1 fő -  1 fő 3 fő - - 2 fő 3 fő 

Bercsényi Miklós 

Közlekedési 

Középiskola, 

Szakiskola és 

Sportiskolai 

Módszertani 

Központ 

- - 1 fő 1 fő - 2 fő - - 2 fő 

Győri Móra 

Ferenc Általános 

Iskola és 

Szakközépiskola 

- - 1 fő - - - - - - 

Baross Gábor 

Közgazdasági és 

Két Tanítási 

Nyelvű 

Szakközépiskola 

1 fő - - - - 1 fő - - - 

Hild József 

Építőipari 

Szakközépiskola 

- - 1 fő - - 1 fő - - 1 fő 

Pattantyús-

Ábrahám Géza 

Ipari 

Szakközépiskola 

- - 1 fő 2 fő - - - - 1 fő 

Győri Kovács 

Margit Német 

Nyelvoktató 

Nemzetiségi Ált. 

Iskola, 

Iparművészeti 

Szakközépiskola 

és Szakiskola 

- 1 fő - - - - 1 fő - - 

Pálffy Miklós 

Kereskedelmi 

Szakképző Iskola 

- 1 fő 1 fő 3 fő 3 fő - - 1 fő 1 fő 

Jávorka Sándor 

Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola 

- 1 fő - - - - 1 fő - - 

Lukács Sándor 

Mechatronikai és 

Gépészeti 

Szakképző Iskola 

és Kollégium 

3 fő 2 fő 4 fő - 1 fő 2 fő 2 fő 2 fő 3 fő 

Forrás Waldorf 

Iskola Balassi 

Telephelye 

- 1 fő - - - - - - - 



Gábor László 

Építőipari 

Szakképző Iskola 

- - 1 fő 1 fő 1 fő - - 1 fő 1 fő 

Győri Kossuth 

Lajos Ipari 

Szakképző Iskola 

és Kollégium 

1 fő - 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 4 fő 3 fő 3 fő 

Szent-Györgyi 

Albert 

Egészségügyi és 

Szociális 

Szakképző Iskola 

1 fő 2 fő 3 fő - 2 fő 1 fő  - - - 

Veres Péter 

Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola 

és Kollégium 

1 fő - - 3 fő - 1 fő - 1 fő - 

Nyugat-

magyarországi 

Egyetem Róth 

Gyula Gyakorló 

Szakközépiskola 

és Kollégium 

1 fő - - - - - - - - 

Csukás Zoltán 

Mezőgazdasági 

Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

- - - - 1 fő - - 1 fő - 

Szabóky Adolf 

Szakiskolája 
2 fő - 1 fő - 1 fő - 1 fő - - 

Komáromi Jókai 

Mór Gimnázium 
- - - 1 fő - - - - - 

Bánki Donát-Pécz 

Antal Technikum 
- - - - - - 1 fő - - 

Prohászka Ottokár 

Orsolyita 

Gimnázium 

- - - - - - 1 fő - 1 fő 

Pettkó-Szandtner 

Tibor Lovas 

Szakközépiskola 

és Kollégium 

- - - - - - 2 fő - - 

Xántus János Két 

Tanítási Nyelvű 

Gimnázium 

- - - - - - 1 fő - - 

Péterfy Sándor 

Evangélikus 

Gimnázium 

- - - - - - 1 fő - 1 fő 

Széchenyi István 

Közgazdasági- és 

Informatikai 

Szakgimnázium 

- - - - - - 1 fő - - 

Gimnáziumi 

képzés 
0 fő 2 fő - - 2 fő 2 fő 3 fő - 2 fő 

Szakgimnázium 
8 fő 3 fő 20 fő 15 fő 12 fő 

8 fő 6 fő - - 

Szakközépiskola 5 fő 7 fő - - 



Szakiskolai 

képzés 
8 fő 6 fő 3 fő - 1 fő - 2 fő - - 

Szakképző iskola - - - - - - - 7 fő 1 fő 

Technikum - - - - - - - 10 fő 17 fő 

 

6. Választható szakkörök 

 

SZAKKÖR NEVE KOROSZTÁLY IDŐPONT 

Rajz szakkör 1-4. évfolyam csütörtök 1400-1445 

Háztartástan 
A hét  

3-8. évfolyam 
hétfő 1340-1510 

Matematika szakkör 8. évfolyam kedd 1340-1425 

Magyar tehetséggondozó szakkör 8. évfolyam szerda 700-745 

 

7. Mindennapos testnevelés 

Iskolánkban a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezzük meg. 

Ezen felül iskolánk minden tanulója tagja az ISK-nak, mely további sportolási lehetőséget 

biztosít számukra.  

 

8. Hétvégi házi feladatok szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 

Alsó tagozat 

Írásbeli házi feladat mennyisége annyi legyen, hogy a napköziben tanuló, átlagosan haladó 

gyermekek is egy óra alatt képesek legyenek megoldani. 

Szóbeli házi feladat mennyisége feleljen meg az életkori sajátosságoknak, képességeknek. 

Szünetekre írásbeli munkát az alsó tagozaton nem adunk. Szóbeli feladatokból (olvasás, 

memoriter) a tanítási napokon szokásos mennyiséget szabad adni. 

Hétvégére sem adható a megállapítottnál nagyobb mennyiségű házi feladat. 

 

Felső tagozat 

Felső tagozaton a következő tanórára elsajátítandó ismeretek mennyisége általában több az alsó 

tagozatosnál. Egyes tantárgyaknál otthoni írásbeli feladatok megoldására és szóbeli 

felkészülésre is szükség van.  

A szaktanárok tantárgyanként annyi házi feladatot adjanak, hogy az átlagos képességű tanuló 

kb. fél óra alatt elkészüljön vele. Ha egyes tanórákra való felkészülés több időt vesz igénybe 

(pl. memoriter, fogalmazás, stb.) a tanulásra, a feladat elkészítésére egy hetet adunk.  

Szünetekre felső tagozatban sem adunk házi feladatot. 

Szorgalmi házi feladat adható az alsó és a felső tagozaton is, de számon nem kérhető. 

A számonkérés formái, (napi dolgozatok mennyisége, fajtái) 

o a számonkérés (felelés) történhet szóban, írásban 

o dolgozatnak minősül az összefoglaló vagy témazáró írásbeli számonkérés 

o egy napon csak két dolgozatot lehet íratni, ennek időpontját egy héttel a megírás előtt 

közölni kell az osztállyal, és a pedagógus a naplóban előzetesen jelezni köteles a 

sorrend megállapítása érdekében 

o e szabályozás nem érinti az írásbeli feleletet, röpdolgozatot, az előző 1-2 óra 

anyagának – akár a teljes osztályt érintő – számonkérését 

o az eredmények közlése előtt nem íratható újabb dolgozat.  

o ha a tanuló a dolgozatát a tanár hibájából az értékelési határidő lejárta után ismerheti 

csak meg, eldöntheti, hogy érdemjegye bekerüljön-e az osztályozó naplóba 



A felmérő – tájékozódó jellegű írásbeli munkákat nem osztályozzuk. Értékelésük a 

továbbhaladást segíti, de nem minősít, jó jegy esetén a diák kérheti az osztályzatba történő 

beszámítását. 

 

9. Tanév helyi rendje  

Tanítási napok száma:183 

A tanítási év első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 

2023. június 16. (péntek). 

Szünetek: 

o Az őszi szünet a Kormány 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete alapján nem adható ki. 

o A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2023. január 9.(hétfő). 

o A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2023. április 12.(szerda). 

 

A 2022/23-as tanév rendje 
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2022.09.01. 

csütörtök 

800 

Tanévnyitó ünnepély 

Eső esetén bent 
alsó, felső tagozat 

2022.09.01. 

 

Első tanítási nap 

1.óra: tanévnyitó ünnepély 

2-3.óra: osztályfőnöki 

A további órák órarend 

szerint. 

5 óra lesz megtartva. 

Csak egy füzetet, tolltartót 

kértünk! 

Étkezés, napközi már lesz. 

alsó, felső tagozat 

2022.09.05. 

(hétfő) 

1700 

Szülői értekezlet felső tagozat 

2022.09.05. 

(hétfő) 

1630 

Szülői értekezlet alsó tagozat 

2022.09.26 Bemeneti mérések kezdete 4-8. évfolyamok 
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2022.10.04. 

(kedd) 
Papírgyűjtés intézmény diákjai 

2022.10.04. 

(kedd) 

1310 

Szegedi látványszínház alsó tagozat 

2022.10.06. 

(csütörtök) 

Megemlékezés az aradi 

vértanúkról 
6. évfolyam 

2022.10.10. 

(hétfő) 

1700 

Pályaválasztási szülői 

értekezlet 

POV mérés kezdete /3 hét/ 

8. osztály 

2022.10.18. 

(kedd) 

Színházlátogatás 

(Bérlet 1. előadás) 
felső tagozat 

2022.10.21. 

(péntek) 

Nemzeti ünnep 

október 23. 

Ünnepély a szobornál 

7. évfolyam 

2022.10.15 

Tanítás nélküli munkanap, 

október 31. ledolgozása 

Nevelési értekezlet 

pedagógusok 



Előadás témája: kiégés 
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2022.11.08. 

(hétfő) 

1530-1730 

Fogadónap alsó, felső tagozat 

2022.11. 

Nyitott Kapuk Napja Győr 

középiskoláiban 

(7-8. osztályosok részére) 

7-8. osztályos tanulók 

2022.11.15-16. (kedd-szerda) 

első két óra 

Nyílt nap az iskolába járó 

tanulók szüleinek és az 

óvodapedagógusok részére 

 

alsó tagozat kedd 

felső tagozat szerda 

2022.11. Iskolafogászat alsó, felső tagozat 

2022.11.15. 
Wass Albert felolvasó 

verseny 

 

 

 

2022.11. 

Kiírás szerint 

Simonyi Zsigmond Kárpát-

medencei helyesírási verseny 
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2022.12.06. 

 

Mikulás – várás 

osztálykeretben délután 
alsó tagozat 

2022.12.03. 

A nyolcadik osztályos tanulók 

jelentkeztetése az írásbeli 

felvételire 

 

2022.12.12. Nevelési értekezlet  

2022.12.21. Karácsonyi műsor alsó, felső tagozat 

2022.12.21. 
Osztálykarácsony 

osztálykeretben 
alsó, felső tagozat 

2022.12.22-2023.01.08. 

A téli szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2022. december 

21. (kedd), a szünet utáni első 

tanítási nap 2023.január 8. 

(hétfő). 

Minden pedagógus 

2022.12.21. Karácsonyi műsor Minden pedagógus 
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2022.10.09-2023.04.20. 

NETFIT-A tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének 

vizsgálata 

felső tagozat 

2023.01.22. 

 

Himnusz- és Szózatszavaló 

verseny a Magyar Kultúra 

Napja alkalmából a 

könyvtárban 

3-8. évfolyam 

2023.01.18. 

(kedd) 

1400 

Félévi osztályozó értekezlet  

2023.01.21. (péntek) A tanítási év első féléve  

2023.01.28-ig Félévi értesítők kiosztása  

2023.01.22. 

(szombat) 

Egységes írásbeli felvételi 

eljárás a nyolcadik 
8. évfolyam 



1000 évfolyamos, középfokú 

képzésre jelentkező tanulók 

számára a középfokú oktatási 

intézményekbe 

folyamatosan Téli szabadidős programok alsó, felső tagozat 

2023. 01.29. 

(szombat) 

1400 

Pótló írásbeli felvételi vizsgák  
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2023.02.01.-2023.02.04. Medvehét alsós tagozat 

2023.02.08. 

(kedd) 

Szülői értekezlet 

alsósok 

 

alsó tagozat 

2023.02.10. 

(csütörtök) 

Szülői értekezlet 

felsősök 
felső tagozat 

2023.02.04. Korcsolyázás alsó, felső tagozat 

2023.02.01. 

(kedd) 

1400 

Félévi nevelőtestületi 

értekezlet 

 

 

2023.02.18-ig 

A továbbtanulási lapok 

aláíratása a szülőkkel, 

postázás 

8. évfolyam 

2023.03.18. 

A tanulói jelentkezési lapok 

továbbítása 

a középfokú iskoláknak 

8. évfolyam 

2023.02.18. Farsang alsó, felső tagozat 

2023.02.22. 
Kommunista diktatúra 

áldozatainak emléknapja 
felső tagozat 

2023.02.22-03.11. 

Szóbeli meghallgatások az 

általános felvételi eljárás 

keretében 

8. évfolyam 

2023.02. 
Téli torna kiírás szerint 

Győrszentiván 
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2023.03.07-03.11. 
Pénzügyi tudatosság és 

gazdálkodás-témahét 
alsó, felső tagozat 

2023.03.06. Kimeneti mérések kezdete 4-8. évfolyam 

2023.március hó 

4 alkalom 

„Iskolába hívogató” 

programok az óvodásoknak 
Leendő elsős osztályfőnök 

2023.03.11. (péntek) 

első óra 

Nemzeti ünnep: iskolai 

ünnepély 
alsó, felső tagozat 

2023.03.15. 

Március 15. (hétfő) 

Nemzeti ünnep-munkaszüneti 

nap 

 

2023.03.16. 

 

A középfokú iskola 

nyilvánosságra hozza a 

jelentkezők felvételi jegyzékét 

 

2023.03.18. Illemtani vetélkedő alsó, felső tagozat 



2023.03.22-23. 
Módosított tanulói adatlapok 

megküldése 
8. évfolyam 

2023.03.26. Víz Világnapja alsó, felső tagozat 

2023.03.26. Tavaszi nevelési értekezlet  

2023.03.30. 

(szerda) 

Hunyadi nap kiírás szerint 

Tanítás nélküli munkanap 
 

2023.04.06–04.11. 

A tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2023. 04.05. 

(szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2023. április 12. 

(szerda). 
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2023.04.12. 
Könyvtárhasználati vetélkedő 

a könyvtárban 
alsó, felső tagozat 

2023.04.04. (hétfő) 

1530-1730 
Fogadónap alsó, felső tagozat 

2023.04.07. 

(csütörtök) 

 

A magyar költészet napja 

Arany János születésének 200. 

évfordulója alkalmából 

szavaló verseny 

2-8. évfolyam 

2023.04.21-22 Beíratás  

2023.04. 

 

Kiírás szerint: 

Petőfi Kupa 

(Bőny) 

Váci Kupa (Győrszentiván) 

Váci napok 

(Győrszentiván) 

 

2023.04. Iskolafogászat  

2023.04.21. Föld napja alsó, felső tagozat 

2023.04.04-08. Digitális témahét 3-8. évfolyam 

2023.04.25-29. Fenntarthatósági témahét alsó, felső tagozat 

2023.04.29. 
Középiskola értesítést küld a 

felvételről 
8. évfolyam 

2023.05.19. Egészségnap alsó, felső tagozat 
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2023.05.03. 

(kedd) 

1400 

Iskolavezetőségi megbeszélés 
Kiss Zoltán és a vezetőségi 

tagok 

2023.05.04. Anyák napi műsor 
Alsós 

osztályfőnökök 

2023.05. Fogászati szűrővizsgálat 
Major Ida, Sebján-Kugli 

Eszter 



2023.05. 
Várjuk a nyarat!- díszasztal 

aktualizálása 
pedagógusok 

2023.05.10. 
Madarak és fák napja 

Akadályverseny 
Tóthné Hujber Ingrid 

2023.05.18-31. 

6. évfolyam 

 

kompetenciamérések 

6-8 osztály 

 

Vancsura Johanna 

Kiss Zoltán 

2023.05.04-17. 

8. osztály 

kompetenciamérések 

6-8 osztály 

Vancsura Johanna 

Kiss Zoltán 

2022.05. Tankönyvrendelés Krániczné Udvardi Adél 

 

2023.05. 

Helytörténeti vetélkedő 

(Nagyszentjános Község 

Önkormányzatával közösen, 

amennyiben megrendezésre 

kerül.) 

Felsős nevelők 

 Tanulmányi kirándulás  
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2023.06.03. 

(csütörtök) 
Nemzeti összetartozás napja felső tagozat 

2023.06.09. Kimeneti mérések vége  

2023.06.15. DÖK nap alsó, felső tagozat 

2023.06.10. (péntek) 

1400 
Osztályozó értekezlet  

2023.06.15. 

(szerda) 
A tanév utolsó tanítási napja  

2023.06.23. (csütörtök) 

900 

Tanévzáró nevelőtestületi 

értekezlet 
 

 

10. Osztálylétszámok 

 

OSZTÁLY OSZTÁLYLÉTSZÁM 

1. 17 fő 

2. 15 fő 

3. 18 fő 

4. 15 fő 

5. 12 fő 

6. 12 fő 

7. 19 fő 

8. 15 fő 

 


