
   
  

  

 

 

KIR Közzétételi lista 2021/2022. tanév 

 

1.) A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

               Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere: 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

•  20/2012. ( VIII. 31.) EMMI rendelet  

• 1997. évi XXXI. évi Családjogi törvény 12.§ (1), (4)  

• 149/1997. (IX. 10.) kormányrendelet 

 

2.) A beiratkozásra meghatározott idő 

              A beiratkozás ideje rendeletben meghatározott.  

              Várható időpontja: 2022. április 21-22. 

 

3.) A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok létszáma: 

 

1. évfolyam: 

1.a osztály általános tantervű 

1.b osztály általános tantervű 

1.d osztály általános tantervű+német nemzetiségi 

2. évfolyam: 

2.a osztály általános tantervű 

2.b osztály általános tantervű 

2.n osztály német nemzetiségi 

3. évfolyam: 

3.a osztály általános tantervű 

3.b osztály általános tantervű 

3.n osztály német nemzetiségi 

4. évfolyam: 

4.a osztály általános tantervű 

4.b osztály általános tantervű 



4.n osztály német nemzetiségi 

 

5. évfolyam: 

5.a osztály általános tantervű 

5.b osztály általános tantervű 

5.n osztály német nemzetiségi 

6. évfolyam: 

6.a osztály általános tantervű 

6.b osztály általános tantervű 

6.c osztály általános tantervű 

6.n osztály német nemzetiségi 

7. évfolyam: 

7.a osztály általános tantervű 

7.b osztály általános tantervű 

7.c osztály általános tantervű 

7.n osztály német nemzetiségi 

8. évfolyam: 

8.b osztály általános tantervű 

8.c osztály általános tantervű 

8.n osztály német nemzetiségi 

 

       4.) 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: 

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 25-i ülésén 

megtárgyalta és elfogadta az 5/1998. (III.24.) ök. rendelet módosítását, mely meghatározza az 

étkezési térítési díj mértékét. 

A módosítást követően 2020. április 1-től a térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az intézményben fizetendő térítési díjak: 

 

1-4. évfolyam 

 

 

Tízórai és Ebéd Ebéd Ebéd és Uzsonna 

Tízórai, Ebéd és 

Uzsonna 

 
Normál 

étkezés 

Diétás 

étkezés 

Normál 

étkezés 

Diétás 

étkezés 

Normál 

étkezés 

Diétás 

étkezés 

Normál 

étkezés 

Diétás 

étkezés 

 Napidíj 540,00 815,00 435,00 655,00 535,00 805,00 640,00 965,00 

 50% 270,00 407,50 217,50 327,50 267,50 402,50 320,00 482,50 

 5-8. évfolyam 

 

 

Tízórai és Ebéd Ebéd Ebéd és Uzsonna 

Tízórai, Ebéd és 

Uzsonna 

 
Normál 

étkezés 

Diétás 

étkezés 

Normál 

étkezés 

Diétás 

étkezés 

Normál 

étkezés 

Diétás 

étkezés 

Normál 

étkezés 

Diétás 

étkezés 

 Napidíj 560,00 835,00 445,00 665,00 550,00 825,00 665,00 995,00 

 50% 280,00 417,50 222,50 332,50 275,00 412,50 332,50 497,50 

 

 

5.) A fenntartó nevelés-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításai és időpontjai: 

A 2021/2022-es tanévre szóló intézményi munkaterv fenntartói véleményezése: 

A Hartyán Általános Iskola 2021/2022-es tanévre elkészített Munkatervének fenntartói 

felülvizsgálata megtörtént. A Munkaterv a hatályos jogszabályoknak megfelel, tükrözi az 

intézmény egyéni sajátosságait. 

2021. október 11. 

6.) A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos-nyilvános megállapításokat tartalmazó-

vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az ÁSZ ellenőrzéseinek nyilvános 

megállapításai, egyéb vizsgálatok nyilvános megállapításai: 

Nincs adat 

 

7.) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartása: 

 

Az intézmény 600-tól 2200 óráig, a tanulók számára 630– 1700 óra között tart nyitva. 

A tanítás kezdő időpontja: 800 óra,  a napközi záró időpontja minden nap 1600 óra. 

Ügyfélfogadási idő:  minden nap 800 – 1600.  

Ebben az időben biztosítjuk az ügyintézést (elveszett bizonyítványok pótlása, stb.) 

szülők, volt diákok számára. 

 



Az iskola nevelői, az iskolában és a honlapon meghirdetett rend szerint külön fogadóórát 

tartanak. 

 

8.) Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontjai: 

LÁSD: A Hartyán Általános Iskola Munkaterve 2021/ 2022. tanév 

 

9.) A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyi adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával 

 

Intézményünkben az év folyamán 2 pedagógus jelentkezett a 2022. évi minősítési 

eljárásra. 

 

10.) Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége a betöltött munkakörök 

alapján 

LÁSD: A Hartyán Általános Iskola Munkaterve 2021/2022. tanév 

11.)  A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

 

 Teljes 

munkaidős 

Részmunkaidős Megbízásos 

jogviszony 

Iskolai 

végzettség 

Összesen 

Titkár 

(óvodatitkár, 

iskolatitkár, 

kollégiumi titkár, 

egyéb titkár) 

1 fő   érettségi 1 fő 

Laboráns 1 fő   érettségi 1 fő 

Pedagógiai 

asszisztens 

2 fő   érettségi 2 fő 

Rendszergazda   1 fő főiskolai 1 fő 

Összesen 4 fő  1 fő  5 fő 

 

 

12.) A tanulok le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok 

 

A  2020-21. tanév végi beszámolójában olvasható.  

13.) Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035071 

 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035071


 

 

 

14.)  A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei 

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozásokra (napközi) a jelentkezési szándékot az előző év 

májusában kérjük a tanulóktól szülőktől. Ennek ismeretében tervezzük a következő tanév 

napközis csoportjait, figyelembe véve a fenntartó által engedélyezett óraszámokat. 

 

A korrepetálásokra, szakkörökre is hasonlóképpen történik a jelentkezés. 

 

Szakköreink: 

• énekkar (alsó tagozat) 

• báb szakkör (alsó tagozat) 

• furulya szakkör (alsó tagozat) 

 

15.)  A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: 

 

Házi feladat 

 Az otthoni szóbeli és írásbeli feladatok végzésének kettős célja van:  

• A tanórán hallottak megerősítése, elmélyítése. Ennek mennyisége és tartalma a 

tanulók képességeinek függvényében eltérő. 

 • A következő tanórai anyag előkészítése, kutató, gyűjtőmunka. 

  

A tanulási tevékenység mindkét formáját segítik az iskolai könyvtár, az Internet valamint 

a délutáni szabadidős programok. Iskolánkban az optimálisnál nem több, és kellőképpen 

differenciáltak a házi feladatok. Alsó tagozatban a másnapi felkészülésre elég a 60 perc, 

míg felső tagozaton 90 perc áll a diákok rendelkezésére. A házi feladat mennyiségénél a 

tanulók délutáni elfoglaltságát is figyelembe vesszük. Hét végére, tanítási szünetre 

írásbeli feladatot lehetőség szerint nem adunk. 

  

Gyermekeink tanulási képessége eltérő, munkavégzésük üteme különböző, 

gondolkozásuk, emlékezeti képességük, figyelem összpontosításuk változó, ezért 

helyezzük előtérbe a differenciálást. 

  

Iskolai dolgozatok 

 Az írásbeli beszámoltatás formái: 



 - Diagnosztikus mérés az első évfolyamon tanév elején, azon képességek, 

készségek feltárására, amelyekre a tanítás megkezdésekor támaszkodunk. Ez a felmérés 

elsősorban a pedagógust tájékoztatja. Az elektronikus naplóba a százalékban kifejezett 

teljesítményt írjuk be.  

- Formatív mérést végzünk egy-egy tananyag elsajátítása során, mellyel a 

tudásváltozást, az esetleges hiányosságokat tárjuk fel. Ez a mérés megerősít, korrigál, de 

nem feltétlenül minősít. Alkalmas az egyéni eltérések megállapítására is. 

 - Szummatív mérést egy-egy témakör lezárásánál és a tanév végén végzünk. 

Ilyenkor azt ellenőrizzük, hogy a tanuló hogyan tett eleget a követelményeknek. Ezt a 

felmérést értékeljük. 

  

Témazáróink és azok minősítése minden évfolyamon egységesek. A felméréseket és a 

hozzájuk tartozó javítási útmutatót, értékelési rendszert folyamatosan a tantervi 

változások függvényében felülvizsgáljuk.  

- Az írásbeli beszámoltatások rendjét, idejét a munkaközösségek határozzák meg, a 

tanulócsoportok eltérő képességeit is figyelembe véve. A dolgozatok ütemezésénél a 

házirendben elfogadott elveket tiszteletben kell tartaniuk a pedagógusoknak.  

- Azoknak a SNI-s tanulóknak, akik részképesség problémáik miatt írásban nem 

tudnak számot adni ismereteikről, biztosítjuk a dolgozatot helyettesítő szóbeli felelést. 

 - Az írásbeli dolgozatokra az első három félévben százalékos értékelést, a negyedik 

félévtől egészszámú osztályzatot kapnak a tanulók. A témazárók, felmérések 

értékelésének súlyozása az intézmény Házirendjében megtekinthető. 

 

16.) Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 

 

A tantárgyankénti követelményeket a helyi tanterv tartalmazza (pedagógiai program 

részeként csatolva).  

Az osztályozó vizsga időpontja: 2022. június 9-10.  

Javítóvizsga időpontja: 2022. augusztus  

  

17.)  Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

 

LÁSD: A Hartyán Általános Iskola Munkaterve 2021/2022. tanév 

 

 

 


