KÖZZÉTÉTELI LISTA
2021/22.

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

Munkakörök

Létszám/fő

Végzettség

Szakképzettség

Tagintézmény-vezető

1

egyetem

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

Tanár

14 fő

13 fő főiskola

matematika 2fő
földrajz szak 2 fő
német 1 fő
fizika 1 fő

Tanító

13 fő

1 fő egyetem
13 fő főiskola

dráma 2 fő
kémia 1 fő
biológia 1 fő
magyar 2 fő
mentortanár – szakvizsga 3fő
történelem 1 fő
rajz 1 fő
angol 1 fő
testnevelés 1 fő
2 fő tanító
3 fő + könyvtár testnevelés szakkollégium
1 fő+ könyvtár szakkollégium+ nyelv és
beszédfejlesztő pedagógus, +közoktatás
vezető
1 fő+ testnevelés szakkollégium
1 fő+ anyanyelv szakkollégium
1 fő+ könyvtár testnevelés szakkollégium
1 fő+ technika szakkollégium
1fő+ pedagógia és technika
szakkollégium

Gyógypedagógus (óraadó)

1

főiskola
1 fő történelem szakos tanár,
gyógypedagógus

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

Száma

Iskolai végzettsége

Szakképzettsége

gazdasági dolgozó

1

középfokú végzettség

OKJ

iskolatitkár

1

középfokú végzettség

OKJ

takarító

1

alapfokú végzettség

karbantartó

1

alapfok ú végzettség

középfokú

rendszergazda

1

főiskolai végzettség

mérnök informatikus

1. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános iskola és Gy. Szabó Béla
tagintézménye
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
Mérési terület

Évfolyam

Képzési
forma

Az els viszonyítási csoport
A

Országos

telephelyen

6.

ált. isk.

1382

Neve

Eredménye

1495
(1494;1496)

Községi
ált. isk.

1450
(1448;1452)

községek
ált. isk.

1624
(1623;1625)

Községi
ált. isk.

1563
(1561;1565)

községek

1499
(1498;1500)

Községi
ált. isk.

1439
(1437;1442)

községek

1608
(1607;1610)

Községi
ált. isk.

1542
(1539;1544)

községek
ált. isk.

(1305;1457)

ált. isk.

1638
(1565;1724)

6.

ált. isk.

1461
(1328;1565)

ált. isk.

1586
(1506;1670)

Eredménye
1446
(1444;1449)

Közepes
ált. isk.

1563
(1559;1566)

Közepes

Szövegértés
8.

Neve
Közepes

Matematika
8.

A második viszonyítási
csoport

ált. isk.

1432
(1430;1435)

Közepes

2. A tanulók le –és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola

1538
(1535;1541)

Gy. Szabó Béla Tagiskolája

Tanév

Tanulói
létszám

Évfolyam ismétlő

száma

Magántanuló

4
3
2
1
0
0

Aránya
2%
1, 8%
1,2 %
0,6 %
0%
0%

Az előző tanévben
250 óránál többet
hiányzó tanuló
Száma
Aránya
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
0,6 %
2
0,1%

2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

174
159
159
162
169
174

1
1
2
1
4
0

Aránya
0,5 %
0,6 %
1,2 %
0,6 %
2.3%
0%

Száma

2018/19

161

0

0%

0

0%

0

0%

2019/20

154

1

0,6%

0

0%

0

0%

2020/21

157

11

7%

0

0%

10

6%

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

óra/hét

Tehetségműhely – rajz

2

időpont
csütörtök

Szakkörök
furulya

1

Művészeti körök
rajz

4

Énekkar
ÉNEKKar

szerda 7-8 .ó
péntek 7-8-.ó.

óra/hét

időpont

1

hétfő

4. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
A hétvégi házi feladat szabályai

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

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

5. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a
tanulmányok alatti vizsgák tervezett rendje
A tantárgyankénti követelményeket a tantervek tartalmazzák, amelyek a Pedagógiai Program
mellékletét képezi.
Az intézményünk az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két
hétben szervezi meg.
A félévi és a tanév végi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozóvizsgát kell
tennie, ha:

➢ az igazgató felmentette a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól
(magántanuló),
➢ az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek
egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
➢ a tanévben 250 óránál többet mulasztott, de a nevelőtestület döntése alapján
osztályozóvizsgát tehet,
➢ a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az éves tanítási órák 30%-át meghaladja és a
szaktanár nem tudja osztályozni a tanuló teljesítményét, de a nevelőtestület döntése
alapján osztályozóvizsgát tehet,
➢ Ha a tanuló mulasztásainak száma már az 1. félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor
osztályozóvizsgát kell tennie
6. A tanév helyi rendje
utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek)
őszi szünet
első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).
utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd),
téli szünet
első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).
utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda)
tavaszi szünet
első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

Családi istentisztelet- vírus helyzethez igazítva

március

1-2. évfolyam családi istentisztelet templomban

március

3.-4-. évfolyam családi istentisztelet

április

5.-6. évfolyam családi istentisztelet

április

7.-8- évfolyam családi istentisztelet

Szünetek időpontja

utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek)
őszi szünet

első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).
utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd),

téli szünet

első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).
utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda)

tavaszi szünet

első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

Szülői értekezletek, fogadó órák időpontja

szeptember 2 (csütörtök)

első évfolyam

17:00

szeptember-4(.hétfő)

SZIK

17:00

szeptember 6. (hétfő)

felső tagozat

17:00

szeptember 7. (kedd)

2-3-4. évfolyam

17:00

október 18 (hétfő)

pályaválasztási szülői

17:00

november . (hétfő)

SZIK

17:00

február 1. (hétfő)

felső tagozat

17:00

február 2 (kedd)

alsó tagozat

17:00

Iskolai hagyományok időpontjai
ESEMÉNY/TÉMA

FELELŐS

IDŐPONT

1.

Farsang

DÖK

2021. február 11 .
(péntek)

2.

Anyák napja

alsós
osztályfőnökök

beosztás szerint

3.

Szülők bálja

SZIK

szilveszteri bál –

4.

Kányádi Sándor
szavalóverseny

munkaközösségek

2021 április8.

5.

Gyereknap

DÖK

2019. június 15.

7. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola
Gy. Szabó Béla Tagiskolája
augusztus 23. (hétfő)

alakuló

9:00

augusztus 30. (hétfő)

tanévnyitó értekezlet

9:00

október 12. (kedd)

nevelőtestületi

16:30

november 16. (kedd)

nevelőtestületi

16:30

november 9. (kedd)

negyedévi

16:30

december 7.(kedd)

nevelőtestületi

1630

január 5. (hétfő)

nevelőtestületi

16:00

január 21. (péntek)

osztályozó

16:00

január 28. péntek

félévi nevelőtestületi

14:30

február 28.. (hétfő)

nevelőtestületi

16:30

március 8 (kedd)

nevelőtestületi

16:30

május 5. (kedd)

nevelőtestületi

16:30

június 7 (kedd)

nevelőtestületi

16:30

június 10. (csütörtök)

péntek

14:00

június 20. (hétfő)

tanévzáró értekezlet

9:00

Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola
Gy. Szabó Béla Tagiskolája
május4-5.
8.o –OM- magyar-matematika
május11-12.

8.o- OM- nyelvi- természettud.

május 18-19.

6-o.- OM- magyar-matematika

május 25-26.

6.o. - OM- nyelvi- természettud.

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési
Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a
2021/22. tanévben
1. 2021. szeptember 10. - Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany
JánosTehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő
jelentkezésről.
2. 2021. szeptember 30. - A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra
hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
3. 2021. október 20. - A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi
információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint –
meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét
tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
4. 2021. október 20. - A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell
hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
5. 2021. október 31. - Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat
a felvételi eljárás rendjéről.
6. 2021. október 31. - Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók
szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek
közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a
szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság
hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a
gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.
7. 2021. november 16. - A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi
írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok
számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
8. 2021. december 3. - A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János
Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt
– intézménybe.
9. 2021. december 10. - A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig
az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk

a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.
10. 2021. december 10. - Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok
benyújtása.
11. 2022. január 20. - Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok
benyújtása.
12. 2022. január 21. - Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények
megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.
13. 2022. január 22. - Az általános felvételi eljárás kezdete.
14. 2022. január 22., 10.00 - Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8
évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik
évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az
érintett intézményekben.
15. 2022. január 27., 14.00 - Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák jelentkezők számára
azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
16. 2022. január 28. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények
megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett
tanulókkal.
17. 2022. február 7. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal
által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
18. 2022. február 10. - Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János
Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok
eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter
bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános
iskolákat.
19. 2022. február 18. - Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési
lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
20. 2022. február 22. – március 11. - A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás
keretében.
21. 2022. március 16. - A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a
jelentkezők felvételi jegyzékét.
22. 2022. március 21–22. - A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában.

23. 2022. március 23. - Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti,
korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor
kell továbbítani a Hivatalnak.
24. 2022. március 28. - A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak
a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
25. 2022. április 7. - A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját.
26. 2022. április 12. - A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a
Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
27. 2022. április 22. - A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett
felvételi jegyzék).
28. 2022. április 29. - A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy
az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
29. 2022. május 9–20. - Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi
eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
30. 2022. május 9. – augusztus 31. - A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi
eljárást írhat ki.
31. 2022. május 20. - A 2022. május 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást
meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
32. 2022. június 1. - A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás
befejezése a fenntartónál.
33. 2022. június 22–24. - Beiratkozás a középfokú iskolákba

Nemzetközi alkalom: Erdély – Határtalanul pályázat keretében 7. osztályos tanulók
részvételével
Időpont: 2022 tavasza

Igazgatói szünetek
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola
Gy. Szabó Béla Tagiskolája

8. Az iskola elérhetősége
.
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola
Gy. Szabó Béla Tagiskolája
Cím: 6131 Szank, Béke utca 73.
OM azonosító: 027806
E-mail: kozpontiiskola@reformatus.hu

szank.iskolatitkar@gmail.com
Tel: 06-77-495-702

9. A vezető ügyeleti rendje a 2021/22-es tanévben
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola

Gy. Szabó Béla Tagiskolája
Hétfő

Kedd

x

X

Szerda

Csütörtök

Péntek

Ujfaludi Lilla
x

tagintézmény-vezető
Somogyiné Kovács Melinda

x

Szabóné Szatmári Katalin

x
x

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

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

Osztálylétszám
7
20
21
14
17
27
19
23
17

x

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

