
Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű 
és Alapfokú Művészeti Iskola 

közzétételi listája 

a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján 

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 
 
 Az iskolába jelentkező tanuló felvételének és átvételének elvei ( Pedagógiai Programunk XV. 
része) 
A hatályos jogszabályok alapján a kormányhivatal határozza meg az iskolák felvételi körzetét. 
Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 
kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni 
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat.  
 
A tanulók osztályba sorolásáról a munkaközösség véleményének kikérésével az igazgató dönt. 
 
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik 
életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 
 
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 
- gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,  
- a szülő személyi igazolványát; 
- lelkészi ajánlást 
- a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 
- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 
- a gyermek keresztlevelét  
 
A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 
- a tanuló születési anyakönyvi kivonatát; 
- gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,  
- a szülő személyi igazolványát; 
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 
- az iskola kérhet az előző iskola által elkészített pedagógiai véleményt, lelkészi ajánlást 
- gyermek keresztlevelét,  
 
A 2-8. évfolyamra beiratkozó tanulónak a helyi tanterv alapján szintfelmérő vizsgát kell tenni 
azokból a tantárgyakból, melyeket az előző iskolában a bizonyítványa szerint nem, vagy 
kevesebb óraszámban tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán 
az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül 
megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot 
köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 
 
A felvételről - az adott évfolyam tanulói létszámát figyelembe véve - az igazgató dönt. A döntés 
előtt kikéri az igazgatóhelyettes, az osztályfőnök és a munkaközösség vezetők véleményét. 
 
Átlépés a másik osztályba ugyanazon évfolyamon belül: 
− az iskola javaslatára a szülőkkel, tanulóval egyeztetve 
− a szülők, a tanuló kérelmére indokolt esetben 



− fegyelmi eljárás keretében nevelőtestületi határozattal. 
 
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző 
tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott 
évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 
 
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 házirend tartalmazza. 
 
Alapfokú Művészetoktatás: 
Ha a tanuló az alapfokú művészetoktatási intézmény magasabb évfolyamára kéri felvételét, a 
jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, 
az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának az adott évfolyamra 
meghatározott rendelkezései alapján. 
Tanulói jogviszony megszűnik; 
• ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján 
• az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján, 
• az alapfokú művészetoktatási intézményben igazolatlanul tíz tanítási óránál többet mulaszt, 
feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább kettő alkalommal, 
írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. 
• az alapfokú művészetoktatási intézményben, ha a szülő bejelenti, hogy gyermeke kimarad az 
iskolából, a bejelentésben megjelölt napon, továbbá az utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, 
ha a tanuló nem tesz művészeti alapvizsgát, valamint az utolsó továbbképző évfolyam 
záróvizsga letételének napján, illetve ha a tanuló nem tesz záróvizsgát, az utolsó évfolyam 
elvégzését tanúsító bizonyítvány kiállításának napján. 
A tanulói jogviszony megszűnését dokumentáljuk: beírási napló, törzskönyv, elektronikus 
napló, bizonyítvány. 
Az intézmény vezetője a tanulói jogviszony megszűnését 5 napon belül közli a KIR-rel. 
 
 

b) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett 
osztályok, csoportok száma: 
 
A beiratkozás ideje: a kormányhivatal által meghatározott időpont. A 2021/2022-as tanévben a 
fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:  
 

1.évfolyam 2.évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 5. évfolyam 6 .évfolyam 7. évfolyam 8 .évfolyam 

2 osztály 2 osztály 2 osztály 2osztály 2 osztály 2 osztály 1 osztály 2 osztály 

 
napközi csoportok száma tanulószobai csoportok száma 

8 1 
 

zeneművészet képzőművészet táncművészet 
5 csoport 3 csoport 1 csoport 

 
 

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, 
egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, 
továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a 
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési 
feltételeket is: 



 

Az étkezési térítési díjat minden hónapban a meghirdetett napon kell személyesen az iskola 
gazdasági munkatársánál befizetni. 

Menza 100%: 420 Ft 

Menza 50%: 210 Ft 

Művészeti térítési díj (új tanszak): 12 000 Ft/év. 

Művészeti tandíj: (zene): 105 000 FT/év 

Művészeti tandíj (néptánc, képző): 40 000 FT/év 

 

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő 
értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal 
kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések 
felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános 
megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapítása: 
 

• Fenntartói értékelés időpontja: 2018. április 27 Az értékelés megtalálható:  
http://www.tirek.hu/data/attachments/2018/05/31/Értékelés_Hernádnémeti.pdf 

• Állami Számvevőszék helyszíni szemle.  A szemle időpontja: 2017. november 29. A 
helyszíni szemle megállapította, hogy az intézmény működik- 

• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatala  
Hatósági ellenőrzés ideje: 2018. szeptember 25 Az ellenőrzés során a tárgykörben 
jogszabálysértést a hivatal nem állapított meg. 
Fenntartói értékelés időpontja: 2020. szeptember 10. Az értékelés megtalálható:    
http://tirek.hu/data/attachments/2020/10/05/%c3%89rt%c3%a9kel%c3%a9s_Hern%c3%a1d

n%c3%a9meti_2020.pdf 
 
e)  a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv 
alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események 
időpontja, 

 
Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután tizenkilenc óráig 

van nyitva.  Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30. órától a 

tanítás végéig 16.00-ig, illetve az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások idején biztosítja. Az 

iskola előterében 7.30 előtt csak igazgatói engedéllyel lehet tartózkodni. Az iskolába a 

tanulóknak reggel 7.30. óra és 7.45.óra között kell megérkezniük.  A művészeti oktatás 

foglalkozásai legfeljebb 19.00 óráig tarthatnak.  Az iskolában a tanítás reggel 8.00. órakor 

kezdődik.  

 
 A székhely intézményben a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:  
 

TANÍTÁSI ÓRA SZÁMA                 AZ  ÓRA IDŐPONTJA 

1. óra               8.00 – 8.45 



2. óra                8.55 – 9.40 

3. óra 9.55 – 10.40 

4. óra 10.50 – 11.35 

5. óra 11.40– 12.25 

6. óra 12.30 – 13.15 

7. óra 13.30 – 14.15 

8. óra 14.20 – 15.05 

9. óra 15.15 -  16.00 

 
 

Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell 
megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. 
A szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, 
elsajátításához. 
 

Jelen tanévben a szorgalmi idő 

  
- első tanítási napja 2022. szeptember 1 és 

  
- utolsó tanítási napja 2023. június 16. 

  
A tanítási napok száma: 183 nap 

  
A szorgalmi idő első féléve 2023. január 20-ig tart. 

  
Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2023. 01.27-ig kapják 

kézhez a tanulók. 
A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2023. június 15. 

  
A szünetek időtartama 

Szünet előtti utolsó tanítási 
nap 

Szünet utáni első tanítási 
nap 

Szünet megnevezése 

2022. december 21. szerda 2023. január 9. hétfő téli szünet 
2023. április 5. szerda 2022.április 12. szerda tavaszi szünet 
A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, szükség esetén az iskola gondoskodik a 

tanulók felügyeletéről. 

 
Részletes eseménynaptár megtalálható honlapunkon az Intézményi munkatervben. 
 

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok 
védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával: 
 
Intézményünkben  
 
a 2021/2022-es tanévben minősítő eljárásban részt vett pedagógusok eredményei: 
 

sorszám: elért fokozat eredmény: 
1. PII. megfelelt 
2. PII. megfelelt 



3. PII. megfelelt 
4. PII. megfelelt 
5. mesterpedagógus megfelelt 

 

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti 
Iskola intézményi tanfelügyeleti eljárás szakértői értékelése. 

Intézményi tanfelügyeleti látogatás dátuma: 2018.02.02 

1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Az éves beszámoló szempontrendszere jobban illeszkedjen az intézmény önértékelési 
rendszeréhez. A jó gyakorlatokat dokumentálása. Az ötéves intézkedési terv elkészítése. A 
következő tanév tervezése épüljön a tanév végi beszámoló megállapításaira 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény stratégiai céljainak megvalósítását folyamatosan nyomon követi. A stratégiai 
tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális 
elemei. A tartalmi szabályozókat a környezet változása, az intézmények ismeretében 
felülvizsgálja. A tervezés összhangban van a munkaterv, a beszámolók és a munkaközösségek 
terveivel. Az intézmény gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás, elvárásoknak való 
megfelelés. Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói 
teljesítményeket dokumentálják, elemzik, Az intézmény kiemelte foglakozik a 
tehetséggondozással (2 tannyelvű képzés, művészetek) és hátrányos tanulók 
felzárkóztatásával, 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
- 
Kiemelkedő területek: 
A szülők a megfelelő kereteken belül eredményesen részt vesznek a közösségfejlesztésben. 
Fontos az intézmény számára a személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés kereteinek 
biztosítása. Felkészültek a személyre szabott nevelés-és oktatás feladatainak ellátására, a 
tanulási nehézségek kezelésére, tehetségek kiemelt fejlesztésére. Az egészséges és 
környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata érvényesül. A DÖK közösségi 
programokat szervez. 

 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A tanulókövetés hatékonyságának növelése, különös tekintettel a lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulókra. 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. Az 
intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása 
eredményes, amely mérhető módon is dokumentálható. Az eredmények eléréséhez a 



munkatársak nagy többsége hozzájárul. A belső és külső mérési eredmények felhasználásra 
kerülnek az intézményi önértékelés eljárásában. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
- 
Kiemelkedő területek: 
Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző A 
belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak A 
tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok 
kezdeményezően együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel 
a felmerülő problémák megoldásában. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Cél: Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét ismerjék el helyi díjjal. 
Évente azonosítsa az intézmény külső és belső partnereit 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási 
kötelezettségeinek. A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális 
rendezvényeken. Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az 
információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Az intézmény készítsen a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervet. Az 
intézmény rendelkezzen rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. A jó 
gyakorlatok kommunikációja. 
Kiemelkedő területek: 
Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt segíti a célzott 
belső és külső továbbképzésekkel. A szülői támogatottság jelentős, a művészeti és sport 
rendezvények nagyon népszerűek. Kiemelkedő az IKT-eszközökkel való ellátottsága az 
intézménynek (digitális táblák, tanulói laptop) Az intézményben sok Jó gyakorlatot 
alkalmaznak. A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű 

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 
dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 
céloknak való megfelelés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 



Intézkedési terv készítése a belső infrastruktúra fejlesztésére. A tanárok digitális tudásának 
továbbfejlesztése A hitélet, lelkiélet fejlesztése 
Kiemelkedő területek: 
Az iskola digitális eszközökkel való ellátottsága, infrastruktúrája. Az intézményi 
tehetséggondozás. A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban 
fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. Az intézmény 
pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott 
tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal. 
 

 

g) a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program  
 
Megtalálható az intézmény honlapján a dokumentumok menüpontban  
 

h) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és 
szakképzettsége: 

munkakör iskolai végzettség szakképzettség 

igazgatóhelyettes egyetem matematika-földrajz 

tanító főiskola tanító- matematika  

tanító főiskola tanító 

tanár főiskola 
magyar nyelv és irodalom-

angol 

tanító főiskola tanító 

tanító főiskola tanító 

tanár főiskola ének-olasz- szolfézs 

iskolalelkész egyetem lelkipásztor, vallástanár 

tanító főiskola 
tanító- tanár magyar- 
fejlesztőpedagógus 

tanító főiskola tanító-angol műv.ter. 

tanár egyetem biológia-testnevelés-angol 

tanár főiskola tanító-tanár magyar 

tanító főiskola 
tanító-angol műv.ter., 

hitoktató 

tanár egyetem testnevelő 

tanár egyetem tanító, történelem 

tanító főiskola tanító-angol műv.ter. 

igazgató egyetem történelem-angol-orosz 

tanár főiskola angol 

tanító főiskola tanító 

tanár egyetem matematika-informatika 

igazgatóhelyettes egyetem magyar-ének 

tanító főiskola tanító, fejlesztőpedagógus 

tanító főiskola tanító, informatika vmt 

tanár főiskola hitoktató 

tanár egyetem testnevelés 



tanár főiskola matematika-fizika 

tanító főiskola tanító-technika műv.ter. 

tanító főiskola 
tanító- fejlesztőpedagógus, 

drámapedagógus 

tanár főiskola angol-földrajz 

tanító főiskola 
tanító-angol, informatika 

vmt 

tanár főiskola 
tanító-matematika vmt, 

hitoktató 

tanár egyetem magyar nyelv és irodalom 

tanár egyetem rajz 

tanár egyetem szolfézs-zongora 

tanár főiskola földrajz-rajz 

tanár főiskola táncpedagógus 

tanár főiskola kürt 

tanár főiskola  technika 

tanár egyetem testnevelés-földrajz 

tanár egyetem 
gordontanár, 

kamaraművész, gitártanár 

 

 

 

 

i) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, 
iskolai végzettsége és szakképzettsége: 
 

A nevelő és oktató munkát segítők: 

Sorszám Munkaköre, feladatköre Végzettsége Szakképzettsége 

1.  iskolatitkár érettségi gyors-és gépírás 

2. pedagógiai asszisztens főiskola tanító 

3. pedagógiai asszisztens érettségi  

4.  rendszergazda érettségi OKJ képzés 

5. könyvtáros főiskola OKJ képzés 

6. hangszerkarbantartó érettségi   

 

 
 

j) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei: 
 

2016 Országos átlag Iskola átlaga 

szövegértés 6. évf. 1494 1421 
szövegértés 8. évf. 1568 1433 
matematika 6. évf. 1486 1423 
matematika 8. évf. 1597 1479 



 

 

  

2020   
szövegértés 6. évf. Elmaradt Elmaradt 
szövegértés 8. évf. Elmaradt Elmaradt 
matematika 6. évf. Elmaradt Elmaradt 
matematika 8. évf. Elmaradt Elmaradt 

6. évfolyam  
év létszám megfelelt nem felelt meg  
2014 16 15 1  
2015 16 12 4  
2016 12 11 1  
2017 16 13 3  
2018 12 11 1  
2019 15 10 4  
2020 - - elmaradt  
2021 13 11 1  ( 1 fő nem írt)  
2022     

     
8. évfolyam  
év létszám megfelelt nem felelt meg  
2014 10 9 1  
2015 14 13 1  
2016 15 14 1  
2017 12 11 1  
2018 10 9 1  
2019 14 10 4  
2020 - - elmaradt  
2021 12 12 0   
2022     

 

 

k) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: 
 

2017   
szövegértés 6. évf. 1503 1466 
szövegértés 8. évf. 1571 1661 
matematika 6. évf. 1497 1470 
matematika 8. évf. 1612 1656 

2018   
szövegértés 6. évf. 1492 1436 
szövegértés 8. évf. 1602 1606 
matematika 6. évf. 1499 1451 
matematika 8. évf. 1614 1624 

2021   
szövegértés 6. évf. 1478 1392 
szövegértés 8. évf. 1590 1575 
matematika 6. évf. 1468 1370 
matematika 8. évf. 1609 1622 



Tanév Létszám Tanév közben 
távozott 

Tanév közben 
érkezett 

Évismétlők száma 

2015/2016. 335 13 4 3 
2016/2017 307 15 11 6 
2017/2018 311 10 3 6 
2018/2019 312 20 11 3 
2019/2020 297 5 15 2 
2020/2021 317 0 3 1 
2021/2022 326 4 5 1 
2022/2023 332    

 

l) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: 
 

Szakkörök 
(diákkörök, 
sportkörök) neve 

Igénybevétel Egyéb igénybevételi 

Ingyenes Térítéses feltétel leírása 

ISK - torna igen     
ISK - atlétika igen     
ISK - kézilabda igen     
ISK- futball igen   
Tehetséggondozás igen     
Felzárkóztatás igen     
Énekkar igen     
Angol szakkör igen    

 

m) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:  
 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 
érvényesülnek: (Pedagógiai Program IX. és VIII. részek) 

Az első – nyolcadik évfolyamon hét végére és tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról 
a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. 
   
A tanulók túlterhelésének megakadályozása céljából egy tanítási napon legfeljebb két 
tantárgyból lehet témazáró dolgozatot íratni, amit összefoglaló órának kell megelőznie. 
Szükség esetén az osztályfőnök koordinálja a témazáró dolgozatok rendjét. 
 
n) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 

 
A tanulmányok alatti vizsgákat a hatályos jogszabályok előírásaiban szereplő szabályok 
szerint kell megszervezni. 
Az osztályozó vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel vizsgák 
időpontjai előtt legalább két hónappal közölni kell.  
Jelen tanévben az osztályozó vizsgák tervezett időpontjai: 
2023. január 16-17-18 
2023. május 30-31- június 1  
Az osztályozó vizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében szereplő évfolyamonkénti, 
tantárgyankénti követelmények alapján a szaktanárok állapítják meg. Az iskola helyi tanterve 
megtalálható:  http://hnemetirefi.tirek.hu/dokumentumok?d=106 címen. 

 
o) az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: 



7. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

Iskolai osztály Az osztályban tanulók száma 
1.a 23 
1.b 22 
2.a 22 
2.b 23 
3.a 26 
3.b 25 
4.a 18 
4.b 19 
5.a 22 
5.b 22 
6.a 22 
6.b 23 
7.a 29 
8.a 19 
8.b 15 

 

Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma 
 

Művészeti ág Egyéni 
oktatásban 
részt vevők 

száma* 

Csoportos 
főtárgy 

oktatásban 
résztvevők száma 
(csoportok/tanulók

) 

Kötelező, választható 
tárgyak csoportjainak száma 

(csoportok/tanulók) 

zeneművészet 59 - 1. csoport (Ek.1-2 -
A1szolfézs): 10 
2. csoport (szolfézs A1): 14 
3. csoport (szolfézs A2-3): 13 
4. csoport (szolfézs A4):10 
5. csoport (zeneirodalom.): 12  

képzőművészet - 1. csoport: 16 
2. csoport: 19 
3. csoport: 12 

 

táncművészet - 1 csoport:19  

* Két tanszakos növendékekkel együtt 
 

4. A középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók  

Megnevezés 

Továbbtanulók 
Továbbtanulók 
száma 
összesen 

középiskolába 
szakközépiskola, 
szakiskola 

gimnázium 
technikum, 
szakgimnázium 

  

A 2016/2017. 
tanévben végzett 
tanulók adatai 

12 21 1 34 

A 2017/2018. 
tanévben végzett 
tanulók adatai 

8 19 1+1 29 

A 2018/2019. 
tanévben végzett 
tanulók adatai 

15 16 4 35 



A 2019/2020. 
tanévben végzett 
tanulók adatai 

10 15 8 33 

A 2020/2021. 
tanévben végzett 
tanulók adatai 

13 20 6 39 

A 2021/2022. 
tanévben végzett 
tanulók adatai 

14 22 11 47 

 

 

Alapfokú művészetoktatás 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23§(5) 

d) az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, 
versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel 

e) a megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények: 

 

f) az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai 
 
Félévi, év végi tanszaki hangversenyek, koncertek, gálák, képzőművészeti kiállítások.  

 

g) a helyi kulturális életben történő szerepvállalás 

Néptánc tanszak rendszeres fellépője a községi rendezvényeknek (Idősek estje, szüreti 
felvonulás, falunap). Zeneművészeti tanszakon tanulók a községi ünnepek, nemzeti ünnepek 
rendszeres szereplői. 

 

 

 

 


