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1. Felvételi lehetőség iskolánkban  
 

Iskolánkba minden soltszentimrei lakcímmel rendelkező tanulót fogadni tudunk. Kis létszámú 

osztályaink miatt a hozzánk kérelemmel forduló szomszédos községekből jelentkezőket is 

tudjuk fogadni nevelőtestületi egyetértéssel.  

 

2. Beiratkozás ideje, fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok  
 

Az első osztályba történő beíratás az országosan központilag megjelölt időpontban (minden 

év április) történik. Felsőbb osztályokba az iskola nyitva tartása alatt bármikor történhet a 

jelentkezés.  

Fenntartó által engedélyezett osztályok: 7 osztály, a 3-4. osztály csoportbontásban tanul.  

 

3. Térítési díj, tandíj  
 

Intézményünkben tandíjat nem kell fizetni.  

Az iskolai étkeztetések szabályozása a jogszabályok figyelembe vételével történik. Az 

étkeztetéssel kapcsolatos közös nyilvántartási rend:  

1. Szülői kérelem benyújtása az iskolához.  

A kérelem tartalma:  

- szülő adatai,  

- tanuló adatai,  

- igényelt étkezések száma,  

- kedvezményre jogosultság megnevezése  

 

Melléklet: a kedvezményre jogosultság igazolása  

 

2. Intézményi határozat tartalma:  

- szülő adatai,  

- tanuló adatai,  

- kedvezmény mértéke,  

- becsatolt dokumentumok érvényességének határideje.  

- adatvédelmi nyilatkozat 

A határozatot a többi rendelkezésre álló dokumentummal együtt tároljuk az iskolában.  

A szülői kérelem mellékletében a következő igazoló dokumentumok fogadhatók el:  

3 vagy több gyerekes család esetén:  

• • A családi pótlék igazolására a családi pótlék folyósításáról a bankszámla kivonat 

másolata, vagy  



• • Magyar Államkincstár határozatának másolata, mely alapján a családi pótlékot 

folyósítja.  

 

Tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén:  

• • szakorvos által kiadott érvényes igazolás, vagy  

• • Magyar Államkincstár által kibocsátott határozat, mely alapján az emelt összegű 

családi pótlékot folyósítják.  

 

Gyermekvédelmi kedvezmény igazolása:  

• • határozat másolata  

 

Gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett gyermek  

• • igazolás nevelésbe vételről  

 

Tankönyv 

Minden évfolyamon ingyenesen kapják a tanulók a tankönyveket. Az így megkapott tartós 

tankönyveket tanév végén vissza kell adni.  

 

4. Az intézmény munkájával összefüggő értékelések  
Ilyen értékeléssel nem rendelkezünk.  

 

5. Nyitvatartási rend, jelentősebb rendezvények, események  
 

 A tanév hosszát, az évközi szüneteket jogszabály határozza meg és a tanév helyi 

rendje egészíti ki. 

 

 Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.30 órától du.16.30 óráig van 

nyitva. 

A tanulók részére ½ 8-tól van gyülekezés az iskola udvarán, ettől az időponttól van nevelői 

ügyelet.  Az intézmény kapuja 8.00-tól zárva van, a iskolába való belépés a felső tagozat 

épületének másik bejáratán keresztül történik. A tanítási idő alatt a szülők, hozzátartozók nem 

jöhetnek be az épületbe, csak az iskolatitkárságra. 

Az óraközi szünetekben ugyancsak biztosított a pedagógus ügyelet. Alsós és felsős ügyeletes 

köteles a rábízott épületben a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának 

megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. Ugyancsak nevelői felügyeletet 

kell biztosítani az ebédeltetés ideje alatt.  

Az első osztályosok beszoktatási ideje két hét. 

 

 Iskolai ünnepélyek, a szülői, nevelői értekezletek, nyílt napok idején az iskola 

munkarendje az igazgató döntése szerint módosul. 

Hivatalos ügyek intézése a gazdasági irodában történik 8 – 16 óra között.  

A szülők a pedagógust, igazgatót az ügyeleti órákban kereshetik meg.  

/ reggel  ½  8 – 8.00/ 

 

Tanítás rendje 

 

 A tanítás reggel 8.00 órakor kezdődik. Az iskolába a tanulóknak ¾ 8-ra kell 

megérkezniük. 

A tanítási órák 45 percesek. 

 



Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

                 1. óra                 8.00  -   8.45 

                 2. óra                 8.55  -   9.40 

                 3. óra               10,00  -  10.45 

                 4. óra               10.55  -  11.40 

                 5. óra               11.50  -  12.35 

                 6. óra               12.45  -  13.30  

 

                 7. óra               13.30  -  14.15 

                 8. óra               14.30  -  15.15 

 

Napközi: 13.30-14.00 szabadidős foglalkozás 

     14.00-14.45 tanulási idő 

     14.45-15.00 szünet 

    15.00 -15.30 tanulási idő 

    15.30 – 16.00 uzsonna, szabadidős foglalkozás. 

 

 A tanulóknak az őszi és tavaszi hónapokban reggel 7.30 és 7.45 óra között, valamint 

az óraközi szünetekben – kivéve a második szünetet – az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz 

idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók ezekben a hónapokban is a folyosón 

tartózkodhatnak. 

 

 A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben étkeznek. 

Az óra kezdete előtt az osztályok az udvaron sorakoznak, majd az ügyeletes nevelő utasítása 

szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk. 

 

6. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés  
 Az elmúlt tanévben nem volt. 

 

7. Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program  
 

Iskolánk a Kiskőrösi Bem József Általános Iskola (Kiskőrös, Vasvári P.u.2.) tagintézménye, a 

Szervezeti és működési szabályzatunk, valamint a pedagógiai programunk közös, ezért itt 

csak a tagintézményi házirendet, illetve pedagógiai program és SZMSZ mellékletünket 

csatoljuk. Az iskola neve 2019.09.01-től a következő: Kiskőrösi Bem József Általános Iskola 

Soltszentimrei Általános Iskolája nevet viseli. 

 

8. Pedagógusok iskolai végzettsége  

2019/20-as tanévben iskolánkban tanító pedagógusok:  
Balog Istvánné tanító, technika szakkoll 

Berei Zsolt tanár, biológia, testnevelés, filozófia 

Dezső Győző tanár, német, angol, közoktatásvezető 

Gubacsi Márta tanító, gyógyped,történ.szakkoll.tartósan távol lévő 

Harcsás Sándor tanító, technika szakkoll. 

Kovács Erika tanító, tanár, történelem , magyar,erkölcstan képzés 

Magyarné Gelencsér Edit tanító, fejlesztőpedagógus, történelem szakkoll. 

Schantlné Farkas Julianna tanár, biológia, rajz, földrajz, közoktatásvezető 

Tóth Sándor tanár, német 

Utazó tanárok  

Katzenbach Zoltán tanár, informatika 

Knódelné Kurdi Julianna tanár,matematika,fizika, nyugdíjas 

 



 

9. Kiskőrösi Bem József Általános Iskola Soltszentimrei Általános Iskolájában a  
nevelő és oktató munkát segítők  

1 fő iskolatitkár középfokú iskolai végzettséggel  

1 fő takarító  

1 fő takarító,karbantartó 

 

10. Országos mérés- értékelés évenkénti eredményei:  

2018. évi kompetencia mérés eredményeinek elemzése: 
Kompetencia eredmények 

 

 
Az eredményekből jól látható, hogy kismértékben javult az előző évekhez képest, szignifikáns eltérést 

nem mutat. 

 



Német nyelvi mérés 

 

6.osztály 

A 60% eredményt 6 fő tanuló érte el, ez 37,5 %-a mérésben résztvevőknek. 3 fő nem vett 

részt a mérésben. 4 fő 50-60% közötti eredménnyel rendelkezik. 62.5% ért el összesen 50% 

feletti eredményt. 

 

8.osztály 

A 60% eredményt 5 fő tanuló érte el, ez 62,5 %-a mérésben résztvevőknek. 5 fő nem vett 

részt a mérésben. Egy fő 90%-os teljesítményt nyújtott. 

 

11. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói  
Mivel kis létszámú osztályok vannak, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a 

számok a lehető legalacsonyabbak legyenek.  

A 2018/19-es tanévben 6 tanulót javítóvizsgára köteleztek, hatan sikeres javítóvizsgát tettek, 

három fő előkészítő jelleggel végezte az első osztályt. Egy fő HÍD2 programban tanul tovább. 

 

12. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége  
 

Szakköröket már a tanév vége felé meghirdetjük a következő tanévre, azokra szabadon 

jelentkezhetnek a tanulók.  

Jelenleg két sportkör működik. Felzárkóztató foglalkozást szervezünk magyar nyelvből, 

valamint szükség esetén matematika tantárgyból.  

1. A napközi az utolsó tanítási óra után kezdődik és 16.00-ig tart. A napköziseknek 

kötelessége az utolsó óra után a napközis teremben megjelenni és a felügyelő pedagógus 

irányításával megkezdeni a napi programot. A napközi ideje alatt csak a szülő írásos 

kérelmére lehet a foglalkozást elhagyni. A felvételről az iskola igazgatója dönt a fenntartó 

által engedélyezett maximális létszám figyelembevételével.  

2. Szakkörök: A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról 

- a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején 

az iskola nevelőtestülete dönt.  

3. A sajátos nevelési igényű és a tanulási nehézéggel küzdő tanulók részvétele a habilitációs 

és rehabilitációs órákon kötelező. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév 

elején történik, és egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni 

foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, 

szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól 

felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.  

4. Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a köznevelési 

törvényben előírt maximális csoportlétszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt 

élveznek azok a tanulók,  

- akiknek mindkét szülője dolgozik,  

- akik állami gondozottak,  

- akik nehéz szociális körülmények között élnek  

 

13. Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai  
 

Megoldása segíti a sikeres felkészülést, a tanultak rögzítését, ezért legalább az elkészítésére 

kísérletet kell tenni.  



Az esetleg felmerülő problémák a tanár számára visszajelzést adnak a tanulók tudásszintjéről, 

így segítséget nyújtanak a továbbhaladás megtervezésében.  

- A házi feladat kijelölésekor figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságait, a 

képességek szerinti differenciált feladat kiadásának lehetőségét.  

- A szóbeli házi feladatok ellenőrzése felelet vagy beszámoló formájában történik.  

- A hiányzó házi feladat a tanulóval pótoltatható.  

- A rendszeresen elmulasztott házi feladatért (3-5 egymást követő eset) elmarasztaló 

érdemjegy adható, vagy ellenőrzőbe való beírással tájékoztatjuk a szülőket a feladatvégzés 

rendszeres elmaradásáról.  

- A hétközi házi feladat: az írásbeli és szóbeli feladatok arányát és mennyiségét a 

követelmények figyelembevételével a szaktanár határozza meg.  

- A tanulók a tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) 

feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.  

- A tanulókat önkéntes vállalásuk alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra 

szorgalmi feladatot javasolhatunk.  

Iskolai dolgozatok szabályai:  
- A pedagógus a témazáró dolgozatok, a felmérések (év eleji, tanév közi, év végi) időpontját 

már az összefoglalás megkezdésekor köteles a tanulókkal közölni.  

- A dolgozatot a nevelő köteles kettő héten belül kijavítani és az eredményeket ismertetni.  

- A hiányzó tanulóval az elmaradt (meg nem írt) írásbeli beszámoltatás pótolható.  

- A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül legfeljebb kettő  

témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.  

Írásának időpontját a szaktanárok előzetesen egyeztetik.  

 

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák terve, ideje  
 

Tagintézményi pedagógiai programunk részletesen tartalmazza.  

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni.  

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei  

• osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,  

• javítóvizsga esetén, a tanév végén (bizonyítványosztáskor) tudják meg.  

Osztályozó vizsgát a tanév során 2 alkalommal tartunk, január és június hónapokban. A 

vizsgára írásban kell jelentkezni szeptember, illetve február hónapban.  

A javító vizsga időpontja augusztus 15. és 31. közötti időszakra esik.  

 

15. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma:  

1. évfolyam: 13 

2. évfolyam: 14 

3. évfolyam: 8 

4. évfolyam: 13 

5. évfolyam: 11 

6. évfolyam: 9 

7. évfolyam: 19 

8. évfolyam: 9 

 

Iskolánkba 8 évfolyamon 7 osztályban 96 tanuló jár.  

A  3. és 4. évfolyam összevont osztályként, de csoportbontásban működik. 


