Kötelező közzétételi lista 2020.
a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23.§ és 24. § alapján
Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium.

Óvoda
Felvételi lehetőség: Óvodánkba minden harmadik évét betöltött gyermek felvehető.
A felvételi elbírálás során előnyben részesülnek
 a szlovák nemzetiséghez kötődő családok gyermekei
 az intézményünkkel már kapcsolatban lévő családok gyermekei.
Beiratkozási idő: rendeletben foglal napokon az állami fenntartású óvodák beiratkozási napjain.
Óvodánkban térítési díjköteles foglalkozásokat nem szervezünk. Az étkezési térítési díjakból
kedvezményt a jogszabály alapján az arra jogosultak megkapják.
Nyitva tartás rendje: hétfőtől csütörtökig 630‒1800,
pénteken
630‒1700
Óvodai csoportok száma: 4
 kis- középső csoport- Micimackó csoport 27 fő
 kis-nagy csoport ‒ Halacska csoport 17 fő
 középső-nagy csoport ‒ Napraforgó csoport 27 fő
 nagy csoport ‒ Süni csoport 25 fő
Óvónők iskolai végzettsége, szakképzettsége:
Oktatási azonosító szám

Végzettség

1.

76634038421

főiskola

2.

73262684502

főiskola

Szakképzettség
nemzetiségi (szlovák)
óvodapedagógus
nemzetiségi (szlovák)
óvodapedagógus
nemzetiségi (szlovák)
óvodapedagógus

3.

79683099909

főiskola

4.

7352798283

főiskola

5.

77104177324

főiskola

6.

72510939861

főiskola

7.

73760804730

főiskola

8.

721412393850

főiskola

nemzetiségi (román)
óvodapedagógus
nemzetiségi (szlovák)
óvodapedagógus
népi játék és kismesterségek
oktatója gyékény-, szalma-, csuhéj
nemzetiségi (szlovák)
óvodapedagógus
gyógytornász ismeretekkel
rendelkező óvodapedagógus
nemzetiségi (szlovák)
óvodapedagógus
történelem szakos tanár
nemzetiségi
óvodapedagógus

(szlovák)

Pedagógus munkát közvetlen segítők iskolai végzettsége, szakképzettsége:
Oktatási azonosító szám
1.
75864224744
2.
74788339322
3.
74289726757
4.
76594368696
5.
72746970041
6.
73083729093

Végzettség
középiskola
középiskola
középiskola
középiskola
középiskola
középiskola

Szakképzettség
dajka
gyermekfelügyelő
gyógypedagógiai asszisztens
dajka
dajka
gyermekfelügyelő

Tanév hagyományos rendezvényei
Időpont
2020. 08.19.

Rendezvény
Szülői értekezlet az
óvodai kis
csoportokban

2020. 08.24.

Tantestületi
tanévnyitó
értekezlet
Nevelési értekezlet
az óvodában

2020. 08.24.

2020. 09.
2020.09.21-25.

Őszi dekoráció az
óvodában
Tökhét

2020.08.27.

Napközis
munkaközösségi
értekezlet

2020.08.28.

Felsős munkaközösségi
értekezlet

2020.08.31.

Alsós munkaközösségi
értekezlet
Paradicsomszedés

2020.09.08.

Tartalom
Intézményi protokoll
ismertetése,
Évkezdés teendői,
Beszoktatás, stb.

Évkezdés és a nevelési
év feladatai
dekoráció elkészításe
Tökfaragás,
gasztronómia
Új kollégák köszöntése, éves munkaterv
előkészítése, év eleji
teendők megbeszélése
Osztályfőnöki
munkaterv
megbeszélése,
elfogadása
Munkaterv
megbeszélése, ügyeleti
rend elkészítése
hozzávalók vásárlása a
ketchuphoz

2020.09.10

Paradicsom
előkészítése,
feldolgozása
Ketchup főzés

2020.09.14-25.

Projekthét

2020.09.16-22.

Motilitás hete

2020.09.25.

Népmese napja az
iskolában és
óvodában

Misi mókus a
kamrában
Kapcsolódás a városi
programokhoz
Népmese, dalok,
dramatizálás, bábozás,
verseny

2020.09.25.

Első osztályosok
avatása

2020.09.09

Partnereink
Szülők

Osztályfőnökök,
tanárok, tanítók
Óvónők
Óvónők
Dajkák
Pedagógiai
asszisztensek
Óvónők, dajkák
Gyerekek
Napközis tanítók

Felelős
Nádor J.,
Adamovszki B.,
Hotea A.,
Szamosvölgyiné
A. B., Csonka I.
Igazgató
Nádor J.

Sindelné Á.E.
Tusjakné M.M.
Csoportvezető
óvónő
Kondacsné M.Á.
Podaniné K .E.

Osztályfőnökök

Fazekas Stefánia

Alsó tagozatos
pedagógusok

Szklenárné T. É..

Tanulók

Kmotricza M.
Patay-Koczán A.
Podaniné Kis E.

Tanulók és
csoportvezetők
Tanulók

Tanulók,
óvodások

DÖK

Kunovacz Pavle
Osztroluczki H.

Lustyik Katalin
Podaniné K.E.
Alsós osztályfőnökök, felsős
szaktanárok és
óvónők
1.oszt. osztályfőnökök és
csoportvezetők

2020.10.01.

2020.10.04.
2020.10.06.

2020.10.09.
2020.10.12-16.
2020.10.16

2020.10.16.
2020.10.22.

2020.10.23.10.31.
2020 11 hónap
2020.11.11.
2020.11.19.

2020.11.23-27
2020.11.25.

2020.11.25.
2020.11.27
2020.12.04.

2020.12.12.
2020.12.12.

2020.12.14.

Zene világnapja az
iskolában és
óvodában
Állatok világnapja
az óvodában
Aradi Vértanúk
Napja
A „mese örök”
Egészséghét az
óvodában
Szorgos hangyák
napja az
Arborétumban
Pályaorientációs
nap
Megemlékezés az
1956-os
eseményekről
Őszi szünet
Diákparlament
Márton nap az
óvodában
Táncház,
néphagyományok
hete az óvodában
Karácsonyi díszek
készítése
E-portfólió
feltöltésének
határideje
Nyílt nap az 1.
osztályokban
Karácsonyfa
felállítása
Mikulás az
osztályokban és az
óvodában
Játszóház a leendő
1. osztályosoknak
Nevelési értekezlet
az óvodában –
Szombati
munkanap
Luca napi kavalkád

2020.12.14-18.

Karácsonyi hét az
óvodában

2020.12.
2 és 3 hete
2020.12.17 1500

Projekt a 6.
évfolyamon
Karásonyi
ünnepség
lebonyolítása
Téli szünet

2020.12.21.2021.01.03.
2021.01.29

Szülők értesítése az
I. félév tanulmányi
munkájáról

Mozgás, tánc,
zenehallgatás,
hangszerbemutató

Tanulók, óvodások

Gyerekek
megemlékezés
osztályszinten, városi
koszorúzás
mesemondó vetélkedő
Mozgás, játékok,
gasztronómia
Arborétumi
kertészkedés

Tanulók
pedagógusok

Középiskolák
bemutatkozása
Iskolai ünnepség

7-8. évfolyamosok

Hagyományok,
szokások
Néptánc, népzene,
népi játékok,
hagyományok

Tanulók
Gyerekek
Alsós tanulók

6. évfolyamos
tanulók

DÖK tagok
Gyerekek
Gyerekek
Tanulók
Óvónők, dajkák

Bemutató órák

elsősök

Karácsonyfa díszítés

Tanulók

Mikulásvárás,
ajándékozás

Gyerekek
Mikulás

Molnár Budai
Barbara,
óvónők
Csoportvezető
óvónő
Osztályfőnökök
Tomasovszkiné
Dányi Csilla
Szaktanárok
Csoportvezető
óvónő
Alsós
osztályfőnökök
7-8 –os
osztályfőnökök
Pedagógusok

Sinkáné Ny. E
Csoportvezető
óvónő
Csoportvezető
óvónő
Osztályfőnökök,
csoportvezetők
Sindelné Á.E.
Csasztvanné V.E
Jansikné H. É.
Skorka János
csoportvezetők
Osztályfőnökök,
óvónők
Tanítók

Első félév értékelése,
második félév teendői

Óvónők, dajkák

Nádor J.

Kézműves és
kulturális program
Kézműveskedés,
hangolódás az
ünnepekre
„Török világ
Magyaroszágon”

Tanulók

Sindel Csilla
Szklenárné T. É.
Csoportvezető
óvónő

Óvodások
Tanulók

Szaktanárok

Tanulók

Munkaközösségvezetők,
osztályfőnökök
Osztályfőnökök

2021.02.01.
2021. január
utolsó, február
első hete
2021. 02. első és
második. hete
2021.02.11.
2021.02. 12.

2021.02.25.

2021.03.

2021.03.01-02.
2021.03.01-05
2021.03.08.
2021.03.12.

2021.03.22.
2021.03.30.
2021.03.31.

2021.04.0104.06.
2021.04.11-ei hét
2021.04.16-19

2021.04.19-30.

Félévzáró
értekezlet – Ügyelet
biztosítása
Szülői értekezletek
lebonyolítása
Projekt az 5.
évfolyamon Róma
Farsang az
óvodában
Farsang
előkészítése,
lebonyolítása az
iskolában
A kommunista
diktatúra
áldozatainak
emléknapja
Tavaszi dekoráció
készítése az
óvodában
Projekt a 7.
évfolyamon
Iskolai projekthét

Szülők

Osztályfőnökök,
csoportvezetők

5 évfolyamos
tanulók
Gyerekek

Szaktanárok

Tanulók

Csoportvezető
óvónő
Osztályfőnökök

osztályszinten

Osztályfőnökök

Óvónők, dajkák

Szamosvölgyiné
A. B.
Csonka I.
Osztályfőnökök

Nemzetközi Nőnap
az óvodában
Március 15-ei
megemlékezésaz
óvodában és
iskolában

Köszöntés

Gyerekek

Megemlékezés az
1848/49-es forradalom
és szabaságharcról

Tanulók, óvodások

Víz világnapja az
óvodában
Húsvéti játszóház
az óvodában
Húsvéti
hagyományok
ápolása
Tavaszi szünet

Vízgazdálkodás, vízi
élőlények
Kézműveskedés,
ünnepi hangolódás
Tojásfadíszítés,
népszokások
felelevenítése

Gyerekek

Tanulók

Csoportvezető
óvónő
Nádor J.
Herkó B.
Csoportvezetők

Költészet napja az
iskolában
Szlovák napok és
Egészség Hete az
iskolában
Projekthét

vers-maraton

Tanulók

Szakos tanárok

Szlovák egészséges
ételek készítése

Tanulók

Hruskáné M. M.

„Cirbolya és Borbolya
Szarvason”
Környezettudatosság

3. évfolyamos
tanulók
Óvodások

Osztályfőnökök

Előkészület, sütés

Tanulók

sátorrendezés

szülők,
pedagógusok

Előkészület,
lebonyolítás

Pedagógusok,
szülők, vendégek
Szülők

2021.04.
3 és 4 hete

Szülői értekezletek
lebonyolítása

2021.04.23.

Megemlékezés
osztályonként
intézményen belül

Igazgató

7. évfolyamos
tanulók
Tanulók

2021.04.24.

2021.04.22.

Tánc, zene, mulatozás,
télűzés

Pedagógusok

XIX század romantika
és változás kora
„Pénz 7”

A Föld napja az
óvodában
Hagyományos
kemencés
sütemények
készítése
Báli előkészületek
–
tanítás nélküli nap
Alapítványi bál

2021.04.22.

Első félév értékelése

Szülők, gyerekek

Podaniné Kiss
Edig
Csoportvezető
óvónő
Óvónők,
5. évfolyam
osztályfőnökei

Csoportvezető
óvónő
Csoportvezetők

Igazgató
Tomasovszkiné D.
Cs.
Igazgató
Osztályfőnökök,
csoportvezetők

2021.04.30.
2021.04.27-30.

2021.05.10.
2021.05.19

Nevelési értekezlet
az óvodában
Anyák napja az
óvodában
Madarak és fák
napja az óvodában
Országos idegennyelvi mérés

Óvónők, dajkák

Nádor J.

Édesanyák,
nagymamák
köszöntése
Növény- és
állatvédelem
Angol nyelv

Óvodások

Csoportvezető
óvónő

Óvodások

Csoportvezető
óvónő
Szakos
pedagógusok
Pribelszki L.
Szakos
pedagógusok
Pribelszki L.
Osztályfőnökök

Tanulók

2021.05.26.

Országos
kompetencia mérés

Matematika,
szövegértés

Tanulók

2021 05.28.

DÖK nap

Fordított Nap

2021.06.04

Nemzeti
Összetartozás
Napja
Osztályozó
értekezlet
Utolsó tanítási nap

Megemlékezés

8. évfolyamos
tanulók
Osztályszinten,
városi szinten

2021. június
2021.június 15.

Osztályfőnökök,
csoportvezetők
Igazgató
Pedagógusok

Általános iskola
Felvételi lehetőség: Iskolánk első évfolyamára minden tanköteles korú, iskolaérett tanuló
felvehető.
Magasabb évfolyamba a szlovák nyelv ismeretével rendelkező tanuló
vehető fel.
A felvételi elbírálás során előnyben részesülnek
 a szlovák nemzetiséghez kötődő családok gyermekei
 az intézményünkkel már kapcsolatban lévő családok gyermekei.
Beiratkozási idő: rendeletben foglal napokon az állami fenntartású iskolák beiratkozási napjain.
Iskolánkban térítési díjköteles foglalkozásokat nem szervezünk. Az étkezési térítési díjakból
kedvezményt a jogszabály alapján az arra jogosultak megkapják.
Osztályok száma: 20
Alsó tagozat
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
3.c
4.a
4.b

19 tanuló
22 tanuló
19 tanuló
16 tanuló
15 tanuló
16 tanuló
16 tanuló
18 tanuló
19 tanuló

Pedagógusok végzettsége, szakképzettsége:

Felső tagozat
5.a
5.b
5.c
6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b

14 tanuló
16 tanuló
16 tanuló
17 tanuló
18 tanuló
18 tanuló
17 tanuló
15 tanuló
17 tanuló
24 tanuló
20 tanuló

Oktatási azonosító szám
1.
2.
3.

4.

Végzettség
főiskola

nemzetiségi (szlovák) tanító

72071715342

főiskola

nemzetiségi (szlovák)
óvodapedagógus,
nemzetiségi (szlovák) tanító,

71755154382

főiskola

78572463422

78815774709

főiskola

5.

78352929013

főiskola

6.

77622855621

egyetem

7.

8.

Szakképzettség

71752111452

76034090318

főiskola

főiskola

nemzetiségi tanító (szlovák)
nemzetiségi (szlovák) tanító

általános iskolai tanító, angol nyelvet
oktató pedagógus az általános iskola 16 osztályban
Ének-zene tanár, okleveles ének-zene
tanár, általános iskolai tanító, nemzetiségi
tanító (szlovák)
nemzetiségi (szlovák) tanító
általános iskolai tanító rajz műveltség
területtel, szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

nemzetiségi (szlovák)
óvodapedagógus,
nemzetiségi (szlovák) tanító

általános iskolai tanító

9.

73476415065

főiskola

10.

72270317337

főiskola

fizika szakos tanár

11.

78196647667

főiskola

általános iskolai tanító technika
műveltségterülettel
magyar szakos tanár

12.
13.

75528162502
76308393385

főiskola
főiskola

14.

72867602264

főiskola

15.

72878746440

egyetem

16.

77846408246

egyetem

17.

73313992671

főiskola

18.

77078513203

főiskola

19.

77791232860

főiskola

földrajz- rajz szakos tanár
földrajz szakos tanár,
biológia
szakos
tanár,
közoktatásvezetői szakvizsga
magyar nyelv és irodalom szakos
tanár, történelem szakos általános
iskolai tanár, közoktatásvezetői
szakvizsga
okleveles informatika szakos tanár,
technika szakos tanár,
matematika szakos tanár,
Szlovák-orosz szakos tanár, angol szakos
nyelvtanár,
okleveles
szlovák
és
nemzetiségi szlovák tanár

testnevelés szakos tanár,
általános asszisztens
ének-zenetanár
okleveles általános iskolai magyartanár
szlovák –orosz szakos tanár, tanító
angol műveltségterülettel

20.

72948321156

főiskola

ember-,
erkölcsés
vallásismeret
szakirányú szakos pedagógus, általános
iskolai tanító magyar műveltségterülettel

21.

72734124561

főiskola

általános iskolai szlovák tanár,
fizika szakos tanár,
általános iskolai matematikatanár

22.

76792056452

egyetem

nemzetiségi (szlovák) tanító,
általános iskolai tanító ének
speciálkollégiumi képzéssel,
nevelőtanár
drámajáték-vezető
okleveles pedagógia szakos bölcsész és
tanár,
tanügy-igazgatási szakértő,

egyetem

okleveles népraj szakos bölcsész,
szlovák nemzetiségi tanító
szlovák szakos tanár,
általános iskolai tanító, szlovák nyelv
és irodalom szakos tanár,
testnevelő tanár,
szlovák szakos tanár

23.

78471666787

24.
25.

72612775036
72316165298

egyetem
egyetem

26.

73602815757

egyetem

27.

71571664165

főiskola

28.

74899282294

főiskola

29.

74712790496

egyetem

30.

72493797120

főiskola

31.
32.
33.

73470594156
78717290532
79030374120

főiskola
középfokú iskola
főiskola

34.

71986271648

főiskola

35.
36.
37.
38.

72292132043
79586111675
72258592832
72493585432

főiskola
középiskola
főiskola
főiskola

39.

72495767345

főiskola

gyógypedagógus, logopédus,
szociálpedagógus, művelődésszervező
általános iskolai tanító,
óvónő,
nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus,
gyógypedagógus tanulásban
akadályozottak szakirányon
földrajz szakos tanár,
testnevelő tanár,
okleveles testnevelő tanár,

okleveles közgazdász pénzügy szakon
nemzetiségi tanító (szlovák)
általános iskolai tanító angol idegen
nyelvi műveltségi területen
matematika és kémia szakos tanár

ügyviteli titkár
nemzetiségi (szlovák) óvodapedagógus
nemzetiségi tanító (szlovák)
általános iskolai tanító vizuális nevelés
szakkollégiumi képzéssel
nevelőtanár

nevelő és pedagógia asszisztens
általános iskolai tanító
óvodapedagógus
általános iskolai tanító magyar nyelv
és irodalom műveltségi területen
nemzetiségi (szlovák) tanító
nemzetiségi (szlovák) tanító,

általános iskolai tanító ember és
társadalom műveltségi területen
nemzetiségi (szlovák) tanító,
nemzetiségi (szlovák)
óvodapedagógus,
Ifjúságsegítő
okleveles szlovák- és nemzetiségi
szlovák-tanár,
óvodapedagógus
mezőgazdasági és növényvédelmi
szaktechnikus
általános iskolai tanító matematika
műveltségterületen
magyar szakos tanár,
olasz nyelv és irodalom szakos tanár
nemzetiségi
óvodapedagógus
(szlovák), okleveles pedagógiatanár,
okleveles testnevelő tanár,
nemzetiségi (szlovák) óvónő
nemzetiségi (szlovák) tanító

40.

71752112389

főiskola

41.
42.

72996791705
73061263126

felsőfokú szakképzés
egyetem

43.

72496478383

főiskola

44.

71671858564

főiskola

45.

73066769021

főiskola

46.

71454273003

egyetem

47.

76799239276

főiskola

48.
49.

71391844254
72493133013

főiskola
főiskola

egészségtantanár
általános iskolai tanító, természetismeret
műveltségi területen

50.

77717612269

főiskola

történelem szakos tanár
művelődésszervező

Bukások, évismétlések száma

1
tantárgybó
l
2
tantárgybó
l
3
tantárgybó
l
Évismétlés

2013/1
4
1

2014/1
5
1

2015/1
6
2

2016/1
7
1

2017/1
8
4

2018/1
9
-

2019/2
0
1

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

1

1

1

1

-

1

Buká
s

-

-

Országos
kompetenciamérés

2019
Telephelyi jelentés
Összefoglalás

Szlovák Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium
5540 Szarvas, Szabadság utca 29.
OM azonosító: 200417
Telephely kódja: 001
Összefoglalás
A telephely létszámadatai
Tanulók száma
Összesen

A jelentésben
szereplők

CSH-indexszel
rendelkezők

A 2017-es
eredménnyel is
rendelkezők

Általános iskola

41

39

36

-

Általános iskola

61

55

49

54

Évfolyam

Képzési forma

6.
8.

Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-indexe vagy a
2017-es eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan.

Átlageredmények
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)

Mérési terület

Évfolyam

Képzési
forma

A
telephelyen

Az első viszonyítási
csoport
Országos
Neve

6.

ált. isk.

1431
(1391;1467)

1495
(1494;1496)

Városi ált.
isk.

Eredménye

1476
(1475;1478)

Matematika
8.

6.

ált. isk.

ált. isk.

1576
(1534;1622)

1467
(1423;1504)

1624
(1623;1625)

1499
(1498;1500)

Városi ált.
isk.

Városi ált.
isk.

1599
(1597;1600)

1481
(1480;1483)

Szövegértés
8.

ált. isk.

1591
(1557;1631)

A második viszonyítási
csoport

1608
(1607;1610)

Városi ált.
isk.

1583
(1582;1585)

Neve
Közepes
városok
ált. isk.
Közepes
városok
ált. isk.
Közepes
városok
ált. isk.
Közepes
városok
ált. isk.

A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől
A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték

Eredménye

1487
(1485;1489)

1609
(1606;1611)

1494
(1492;1496)

1593
(1590;1595)

A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében
A tényleges eredmény a várhatóhoz képest

Mérési terület

Évfolyam

Képzési forma

6.

ált. isk.

8.

ált. isk.

6.

ált. isk.

8.

ált. isk.

Országos regresszió
alapján

A megfelelő képzési
forma/településtípus
telephelyeire illesztett
regresszió alapján

Matematika

Szövegértés

A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál

A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében
A tényleges eredmény a várhatóhoz képest

Mérési terület

Évfolyam

6.

Képzési forma

Országos regresszió
alapján

A megfelelő képzési
forma/településtípus
telephelyeire illesztett
regresszió alapján

ált. isk.
-

-

-

-

Matematika
8.

ált. isk.

6.

ált. isk.

Szövegértés
8.

ált. isk.

A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál

