Különös közzétételi lista – 2021.
Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Iparművészeti Szakgimnázium
OM 202971
Jogszabályi háttér:
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok
számát,
c) * köznevelési alapfeladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb
díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként,
nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható
kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános
megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat
tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék
ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításait,
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési
évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályok megtartásával,
g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.
(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai
végzettségét és szakképzettségét,
c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,
f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti
vizsgák tervezett idejét,
i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.
(5) Az alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül
tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai
végzettségét és szakképzettségét,
c) az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok
számát,
d) az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken,
fesztiválokon, kiállításokon való részvételt,
e) a megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredményeket,
f) az alapfokú művészeti iskola rendezvényeit, hagyományait,
g) a helyi kulturális életben történő szerepvállalást,
h) művészeti áganként a csoportok számát és a csoportok tanulói létszámát.

Felvétel rendje
Általános iskola
A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A felvételi
körzetek megállapításához beszerzi a települési önkormányzat véleményét.
Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt
biztosító iskola). Ha a településen több általános iskola működik, az egyes általános iskolai
körzetet úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben.
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 halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az aránya legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet
magasabb, mint az általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a
település egészére kiszámított aránya.
A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség
nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, osztályba, csoportba fel vagy
át kell venni.
Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint– az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt
nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.
A felvételnél előnyt élvez az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. Különleges
helyzetnek minősül, ha a tanuló
-

szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

-

testvére az adott intézmény tanulója, vagy

-

munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található,
vagy

-

az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül
található.

A német nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell
részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel vagy át kell
venni.
Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről
a kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a beiratkozás első határnapját
megelőzően legalább harminc nappal. Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő
köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői
bizottság véleményében vagy a kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig
köteles beíratni a kijelölt iskolába.
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek
személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet

igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást.
Ha a tanköteles másik intézményből érkezik iskolánkba, akkor be kell nyújtania az előző
iskolából hozott távozási lapot és az iskolai bizonyítványt. Ha a tanulót kijelölt iskolába
áthelyezik, a beíratáskor be kell mutatni az áthelyezési határozatot is.
Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról az osztályfőnök véleményének
figyelembe vételével az igazgató dönt.

Művészeti szakgimnázium
A 2022/2023. tanévben indítható osztályok

Tanulmányi terület megnevezése

MŰVÉSZETI
SZAKGIMNÁZIUM 4+1 éves
képzés
Képző- és iparművészeti
munkatárs - Divatstílus- és
jelmeztervező szakirány
Képző- és iparművészeti
munkatárs – Ötvös
szakirány
Képző- és iparművészeti
munkatárs – Üvegműves
szakirány
MŰVÉSZETI
SZAKGIMNÁZIUM 3+2 éves
képzés
Népi kézműves - Faműves,
fajátékkészítő szakirány
Népi kézműves – Fazekas
szakirány
Népi kézműves - Népi
bőrműves szakirány

Képzési
idő

Felvehető
csoportlétszám

4+1 év

6

Osztályszám

Tagozatkód

1001
1

4+1 év

6

1002

4+1 év

6

1003

3+2 év

6

3+2 év

6

2002

3+2 év

6

2003

1

2001

Művészeti szakgimnázium képzéstípusai
-

Öt évfolyammal működő, művészeti szakmai képzés, amelyből négy évfolyamon
közismereti oktatás mellett szakmai képzés, az ötödik évfolyamon szakmai képzés
folyik

-

Három szakképesítésre felkészítő évfolyam a szakképesítés megszerzéséhez szükséges
közismereti oktatással és szakmai képzéssel, A közismereti nevelés-oktatás a szakképző

iskolai kerettanterv szerint folyik. A szakgimnáziumnak további kettő, érettségi vizsgára
felkészítő évfolyama lehet, ebben az esetben a szakképesítést szerzett tanuló dönt arról,
hogy továbbtanul-e az érettségi vizsgára felkészítő további két évfolyamon.

IPARMŰVÉSZETI KÉPZÉS
Képzés feladata:. A tanulók felkészítése az önálló munkavégzésre a tervezéstől a kivitelezésig,
a divatstílus- és jelmeztervező, az ötvös és az üvegműves szakirányokon, széleskörű képző- és
iparművészet tájékozottság nyújtása, művészi érzékenység kialakítása, fejlesztése, a tehetség
kibontakoztatása.
A képzés olyan esztétikai igényű alkotó tevékenységre készít fel, mely lehetővé teszi a mai kor
tárgy- és környezet kultúrájának igényes és értékes alakítását.
Képzés célja: Az iskola olyan tanulókat kíván kibocsátani, akik nagyfokú kreativitással,
klasszikus művészeti alapokkal, korszerű vizuális, rajzi, plasztikai és szakmai ismeretekkel
rendelkeznek. Ismerik a kor követelményeinek megfelelő technológiákat, képesek funkcionális
és dísztárgyak tervezésére, kivitelezésére, felület-megmunkálásokat elvégzésére. A képzés célja
továbbá kiemelkedő tehetségű tanulók felkészítésre a művészeti felsőoktatásba való sikeres
felvételre.
Képzési idő:
Képző- és iparművészeti munkatárs (Divatstílus- és jelmeztervező, Ötvös és
Üvegműves szakirány): Az oktatás párhuzamos művészeti oktatásban zajlik.
Időtartama 5 év (4+1 év). A 4. tanév végén a tanulók teljes körű érettségi vizsgát
tesznek. Amennyiben az érettségi bizonyítvány megszerzése után folytatják a
tanulmányaikat, az 5. tanév végén a tanulmányok szakmai vizsgával zárulnak.
Választható idegen nyelv: angol, német
A tagozat művészeti alapozó tantárgyai: rajz-festés- mintázás, tervezés és gyakorlat,
művészettörténet, népművészet
A szakmai oktatás iskolai tanműhelyekben zajlik.

A művészeti képzés során az 5. év végén megszerezhető szakképesítések:
Képző- és iparművészeti munkatárs (4 0213 01) - Divatstílus- és jelmeztervező
szakirány (Tagozatkód: 1001)
A divatstílus- és jelmeztervező szakon tanulók elsajátítják a vizuális műveltséget, ezen belül
fejlődik a forma- és színérzékük, művészeti, rajzi, festészeti, öltözék-, színházi vagy filmes
jelmeztervezési- és kivitelezési ismereteket szereznek.
Képző- és iparművészeti munkatárs (4 0213 01) - Ötvös szakirány (Tagozatkód 1002):
Tanulmányaik során a diákok elsajátítják a fémműves dísztárgykészítéshez szükséges
technológiai ismereteket, tervezési és tárgyalkotási, díszítési folyamatokat. Fejlett tárgyi
formakultúrára, rajzi és plasztikai ismeretekre, fémtechnikai tudásra tesznek szert.

Képző- és iparművészeti munkatárs (4 0213 01) - Üvegműves szakirány (Tagozatkód:
1003):
A tanulók megismerik az üveg feldolgozásának, formaalakításának régi és új műfajait,
alkalmazási területeit, többek között az üvegfestés és az ólomüveg-készítés alapjait, az üveg
anyagát, kézi feldolgozásának különböző módjait, lehetőségeit.
Felvételi információk az iparművészeti területekre:
A jelentkezőnek meg kell írnia a magyar és matematika központi írásbeli felvételi feladatsort,
melynek eredményei beszámítanak a felvételi rangsor kialakításába. Kérjük a központi írásbeli
vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatának csatolását a jelentkezési laphoz.
Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja 2022. január 22., 10.00. Pótló időpont 2022.
január 27., 14.00.
A felvételi eljárás során az 5-7. évfolyam év végi, 8. évfolyam félévi jegyei alapján a magyar
nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, rajz tantárgyak tanulmányi
eredményei kerülnek beszámításra.
A központi írásbeli és a tanulmányi eredmények beszámítása 50-50%-ban történik.
Amennyiben az SNI tanuló valamely tantárgy értékelése alól szakértői vélemény alapján
mentességgel rendelkezik, akkor százalékosan arányosítva a meglévő eredményeket vesszük
figyelembe a tanulmányi eredményeknél és az írásbeli felvételi dolgozatoknál egyaránt.
A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredmények mellett
művészeti képességek, készségek, ezen belül a rajzkészség meglétét vesszük figyelembe.
A készségfelmérés feladata csendélet látvány utáni rajza/festése választott technikával.
Ezt követően rövid elbeszélgetéssel egybekötve az otthonról hozott munkák bemutatására kerül
sor (minimum 5 alkotás).
A művészeti készségfelmérés az általános felvételi eljárás időszakában történik 2022. február
22. és március 11. között (várhatóan 2022. február 22., pótnap 2022. március 1.). A
készségfelmérés helyszíne Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Iparművészeti Szakgimnázium 9024 Győr, Répce u. 2.
A művészeti készségfelmérésen és az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés a
felvétel feltétele.
Azonos pontszám esetén előnyben részesül az a tanuló, aki:
– az általános iskolai tanulmányait a Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Iparművészeti
Szakgimnáziumban fejezte be
– halmozottan hátrányos és ezt dokumentummal igazolja
– testvére az adott intézmény tanulója
– ha a tanuló győri
– szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő
NÉPI KÉZMŰVES MŰVÉSZETI KÉPZÉS

Képzés feladata: A tanulók felkészítése az önálló munkavégzésre a tervezéstől a kivitelezésig
a faműves, fajátékkészítő, fazekas és népi bőrműves szakirányokon. A képzés olyan esztétikai
igényű alkotó tevékenységre készít fel, mely a tradíciókon alapuló központi szemlélettel teszi
lehetővé a mai kor tárgy- és környezet kultúrájának igényes és értékes alakítását.
Képzés célja: Tanítványaink számára a népi kézműves szakmák területén olyan széleskörű
elméleti és gyakorlati tudás nyújtása, melynek segítségével tárgyalkotó munkájuk során
képessé válnak harmóniát kialakítani a múltban gyökerező, hagyományokon alapuló értékek és
a mai kor igényei között. A képzés célja továbbá a kreativitás, az önkifejezés, az önművelés
képességének, kialakítása és fejlesztése, a tehetség kibontakoztatása.
Képzési idő:
Népi kézműves (Faműves, fajátékkészítő Fazekas, Népi bőrműves szakirány): Az
oktatás időtartama 3+2 év. A 3. tanév végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek.
Amennyiben a tanulók úgy döntenek, hogy az érettségi vizsgára felkészítő további két
évfolyamon folytatják a tanulmányaikat, az 5. tanév végén érettségi vizsgát tesznek.
Választható idegen nyelv: angol, német
A tagozat alapozó tantárgyai: rajz, népművészet, művészettörténet
A szakmai oktatás iskolai tanműhelyekben zajlik.
Népi kézműves (3 0214 01) - Faműves, fajátékkészítő szakmairány (Tagozatkód: 2001):
A tanulók megtanulják a faműves tárgyak készítésének és díszítésének számos kézműves
technikáját. Bútorok, játékok és kisebb használati tárgyak készítése során megismerik az
asztalos szakma alapjait, a faipari gépek használatát.
Népi kézműves (3 0214 01) - Fazekas szakmairány (Tagozatkód: 2002):
A képzés során a tanulók megismerik a magyar fazekasság formakincsét, díszítő motívumait,
tájegységi jellegzetességeit, mely ismereteiket alkalmazzák a különféle használati edények
készítése során.
Népi kézműves (3 0214 01) - Népi bőrműves szakmairány (Tagozatkód: 2003):
A diákok elsajátítják a hagyományos bőrműves technikákat, forma- és motívumkincset,
melyeket alkalmazva öltözetdarabokat, táskákat, öveket, ékszereket és egyéb használati
tárgyakat készítenek.
Felvételi információk a népi kézműves területekre:
A felvételi eljárás során az 5-7. évfolyam év végi, 8. évfolyam félévi jegyei alapján a magyar
nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és a rajz tantárgyak eredményei
kerülnek beszámításra.
Amennyiben az SNI tanuló valamely tantárgy értékelése alól szakértői vélemény alapján
mentességgel rendelkezik, akkor százalékosan arányosítva a meglévő eredményeket vesszük
figyelembe.

A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredmények mellett
művészeti képességek, készségek, ezen belül a rajzkészség meglétét vesszük figyelembe.
A készségfelmérés feladata csendélet látvány utáni rajza/festése választott technikával. Ezt
követően rövid elbeszélgetéssel egybekötve az otthonról hozott munkák bemutatására kerül sor
(minimum 5 alkotás).
A művészeti készségfelmérés az általános felvételi eljárás időszakában történik 2022. február
22. és március 11. között (várhatóan 2022. február 23., pótnap 2022. március 1.). A
készségfelmérés helyszíne Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Iparművészeti Szakgimnázium 9024 Győr, Répce u. 2.
A művészeti készségfelmérésen és az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés a
felvétel feltétele.
Azonos pontszám esetén előnyben részesül az a tanuló, aki:
– halmozottan hátrányos és ezt dokumentummal igazolja
– testvére az adott intézmény tanulója
– ha a tanuló győri
– szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő.
Azok a tanulók, akik az általános iskolai tanulmányaikat a Győri Kovács Margit Német
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Iparművészeti
Szakgimnázium intézményében fejezik be, és megfelelnek a rajzkészség felmérésen,
automatikus felvételt nyernek az intézmény 3+2 képzési idejű képzésére.
Beiratkozásra meghatározott idő
Első osztályosok regisztrációs napja- beíratás: 2022. április 21-22.
Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az állami intézményfenntartó központ
által meghatározott időszakban kell beíratni.
Az első évfolyamra való beíratáskor be kell mutatni a szülő személyi igazolványát, a gyermek
születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyát, be kell nyújtani az iskolai alkalmasságra
vonatkozó szakvéleményt.
A szakgimnázium 2022/2023. tanévre való beiratkozásának időpontja: 2022. június 22-24.
A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján
Általános iskola
Felső tagozat
magyar nyelv és irodalom

1 fő főiskola

magyar nyelv és irodalom,
ének szakos tanár

1 fő főiskola

magyar nyelv és irodalom,
történelem szakos tanár

1 fő egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos
tanár

1 fő egyetem
történelem
1 fő egyetem
irodalom szakos főiskolai végzettséggel
1 fő egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár
történelem,

magyar

1 fő főiskola

és

történelem szakos tanár
könyvtár
szakos
végzettséggel

angol nyelv

nyelv

főiskolai

angol nyelv és irodalom szakos

tanár,
hitoktató
1 fő főiskola

angolnyelv

oktató

tanító,

közoktatási
vezető
1 fő egyetem

angol nyelv szakos tanár

1 fő főiskola

német nyelv tanár

1 fő főiskola

német nyelv és irodalom, magyar
szakos tanár

1 fő főiskola

német nyelv és irodalom, ének-zene
tanár

1 fő egyetem

német nyelv és irodalom szakos
tanár

1 fő főiskola

matematika, fizika szakos tanár

1 fő főiskola

matematika, rajz szakos tanár

1 fő főiskola

matematika, technika szakos tanár

1 fő főiskola

matematika, testnevelés szakos
tanár,
közoktatás
vezető,
kosárlabda edző

1 fő főiskola

matematika,
szakos tanár

1 fő főiskola

tanító, matematika műveltség
terület, könyvtáros tanító

fizika

1 fő főiskola

matematika, fizika szakos tanár

kémia

1 fő főiskola

kémia, szakos tanár

német nyelv

matematika

számítástechnika

1 fő egyetem

kémia szakos tanár, biológia szakos
tanár
főiskolai
végzettséggel,
környezetvédelmi szakmérnök

1 fő főiskola

biológia, földrajz szakos tanár

1 fő főiskola

biológia, kémia szakos tanár
(egyetem),
környezetvédelmi
szakmérnök

földrajz

1 fő egyetem

földrajz, biológia szakos tanár

testnevelés

1 fő főiskola

testnevelés szakos tanár, edző

1 fő főiskola

testnevelés,
tanár, edző

1 fő főiskola

néptánc szakos táncpedagógus

1 fő egyetem

testnevelés szakos tanár (diploma
februárban)

1 fő főiskola

rekreáció-és
edző

1 fő egyetem

biológia, kémia szakos tanár

biológia

természetismeret

matematika

szakos

egészségfejlesztő,

környezetvédelmi szakmérnök
ének-zene

1 fő egyetem

földrajz, biológia szakos tanár

1 fő főiskola

magyar nyelv és irodalom, ének
szakos tanár

vizuális kultúra
technika

informatika

1 fő főiskola

tanító, ének műveltségterület

1 fő főiskola

rajz szakos tanár

1 fő egyetem

rajz szakos tanár

1 fő főiskola

tanító, technika szakkollégium

1 fő főiskola

angol szakos
szakkollégium

1 fő főiskola

tanító, számítástechnikai

tanár,

programozó,
műveltség terület

etika/ hit- és erkölcstan

hon- és népismeret
Alsó tagozat

technika

informatika

1 fő egyetem

gépészmérnök
tanár

szakos

mérnök-

1 fő főiskola

tanító, etika tanár

1 fő főiskola

történelem tanár, etika tanár

1 fő egyetem

néprajz szakos tanár, etnográfus

1 fő főiskola

tanító, ének szakkollégium
közoktatás vezető, gyógytestnevelő

SNI, BTMN

Könyvtár

1 fő egyetem

német nemzetiségi tanító, német
tanár, olasz nyelv tanár

1 fő főiskola

tanító angol műveltségterület,
etika/hit- és erkölcstan

1 fő főiskola

tanító, technika szakkollégium

1 fő főiskola

tanító, ének- zene műveltség terület

2 fő főiskola

tanító, testnevelés szakkollégium

1 fő főiskola

néptánc szakos táncpedagógus

2 fő főiskola

tanító, rajz szakkollégium

1 fő főiskola

tanító, magyar műveltség terület

1 fő főiskola

tanító,
terület

1 fő főiskola

tanító, fejlesztő pedagógus

1 fő egyetem

képzőművész-tanár

1 fő főiskola

matematika,
szakos tanár

1 fő főiskola

rekreációedző

7 fő főiskola

tanító

1 fő egyetem
tanára, tanító

gyógypedagógus,

1 fő főiskola

gyógypedagógus, tanító, magyar
műveltségterület

1 fő főiskola

fejlesztő pedagógus, tanító

2 fő főiskola

gyógypedagógus

1 fő főiskola

tanító, ,könyvtáros tanító,

matematika

műveltség

számítástechnika
és

egészségfejlesztő,

inkluzív

nev.

oktatásinformatikus

AMI
művészetek

1 fő egyetem

vizuális kultúra szakos tanár

1 fő egyetem

művészetek, vizuális kultúra szakos
tanár

1 fő főiskola

rajz szakos tanár

Középiskola
magyar nyelv és irodalom

1 fő egyetem

magyar nyelv és
középiskolai tanár

1 fö egyetem

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár

1 fő egyetem

történelem szakos középiskolai tanár

2 fő főiskola

történelem szakos tanár

2 fő egyetem

angol nyelv és irodalom szakos tanár

1 fő főiskola

angol nyelv és irodalom szakos tanár

1 fő egyetem

okleveles német nyelv és irodalom szakos
tanár

1 fő egyetem

okleveles német nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár

1 fő főiskola

német szakos általános iskolai tanár

matematika

1 fő egyetem

okleveles középiskolai matematikatanár

fizika

1 fő főiskola

fizika szakos tanár

digitális kultúra

1 fő egyetem
okleveles
középiskolai tanár

történelem
angol nyelv
német nyelv

természetismeret
komplex természettudomány

irodalom

számítástechnika

1 fő főiskola

gépészmérnök szakos mérnöktanár

1 fő egyetem

biológia, földrajz szakos tanár

1 fő egyetem

okleveles középiskolai fizikatanár

1 fő egyetem

biológia, földrajz szakos tanár

1 fő egyetem
okleveles
középiskolai tanár

kémia

és

biológia

szakos

szakos

szakos

1 fő főiskola

fizika szakos tanár

1 fő egyetem

okleveles középiskolai fizikatanár

etika

1 fő egyetem

történelem szakos tanár

művészetek

1 fő egyetem

képzőművész tanár

1 fő egyetem

okleveles tánctanár

1 fő egyetem

testnevelő tanár

1 fő egyetem

okleveles tánctanár

2 fő középfok

szakirányú szakmai végzettség

3 fő főiskola

pedagógiai végzettség, szakirányú szakmai
végzettség

2 fő főiskola

szakirányú szakmai végzettség

testnevelés
szakmai elmélet

szakmai gyakorlat

SNI, BTMN

8 fő egyetem

pedagógiai végzettség, szakirányú szakmai
végzettség

4 fő egyetem

szakirányú szakmai végzettség

1 fő középfok

szakirányú szakmai végzettség, pedagógiai
végzettség

3 fő középfok

szakirányú szakmai végzettség

2 fő főiskola

szakirányú szakmai végzettség

3 fő főiskola

pedagógiai végzettség, szakirányú szakmai
végzettség

8 fő egyetem

pedagógiai végzettség, szakirányú szakmai
végzettség

4 fő egyetem

szakirányú szakmai végzettség

1 fő főiskola

gyógypedagógus

A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége a
betöltött munkakörök alapján
Általános iskola
A nevelő oktató munkát segítők száma: 3 fő
A nevelő oktató munkát segítők feladatköre:
1 fő iskolatitkár
1 fő pedagógiai asszisztens
1 fő rendszergazda (félállásban intézményi szinten)
A nevelő oktató munkát segítők iskolai végzettsége:
1 fő középfokú végzettség érettségi
1 fő főiskolai végzettségű tanító, számítástechnikai programozó
1 fő pedagógiai asszisztens OKJ
Középiskola
A nevelő oktató munkát segítők száma: 3 fő
A nevelő oktató munkát segítők feladatköre:
1 fő iskolatitkár

1 fő könyvtáros asszisztens
1 fő műszaki vezető
A nevelő oktató munkát segítők iskolai végzettsége:
1 fő főiskolai végzettségű könyvtáros
1 fő főiskola településmérnök
1 fő főiskola közgazdász, idegenforgalom és szálloda szakon

ORSZAGOS KOMPETENCIAMÉRÉSEK EREDMÉNYEI
Általános Iskola
A mérések évei: 2016., 2017., 2018., 2019., 2020.
A mérés 2020-ban elmaradt.
Évfolyamok: 6. és 8.
Mérési területek: szövegértés, matematika
6. évfolyam átlag

8. évfolyam átlag

Szövegértés

Matematika

Szövegértés

Matematika

2016.

1453

1465

1546

1597

2017.

1436

1440

1563

1645

2018.

1462

1484

1588

1598

2019

1493

1493

1557

1617

2020.

-

-

-

-

Középiskola
A mérések évei: 2016., 2017., 2018., 2019., 2020.
A mérés 2020-ban elmaradt.
Évfolyamok: 10.
Mérési területek: szövegértés, matematika
Szakközépiskola/Szakgimnázium Szakiskola/Szakközépiskola
10. átlag
10.átlag
2016.

Szövegértés

Matematika

Szövegértés

Matematika

1654

1628

-

-

2017.

1609

1573

1543

1508

2018.

1628

1617

1589

1510

2019.

1636

1697

1636

1697

2020.

-

-

-

-

Évismétlési mutatók
Általános iskola
2020/2021.

8 fő

1,98 %

2 fő

1,4 %

Középiskola
2020/2021.

Lemorzsolódási adatok
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
A köznevelési statisztika alapján a 2020/2021. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12.
évfolyamokon): 336 fő
A 2020/2021. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 32
fő (a tanulók 9,5 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el
alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet:
32 fő (a tanulók 9,5 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt
vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók
0,0 %-a)
Az érettségi vizsgák átlageredményei
Tantárgyak

2021.

2020. 2019. 2018. 2017.

Magyar nyelv és irodalom

3,74

3,32

3,32

3,40

2,6

Matematika

2,56

2,61

2,61

2,14

2,1

Történelem

2,74

2,92

2,92

2,80

2,9

Német nyelv

2,33

2,67

2,66

2,83

2,7

Angol nyelv

3,38

3,18

3,18

3,60

2,6

Képző-és iparművészet (ágazati)

4,11

3,88

3,88

4,47

3,8

Vizuális kult./Rajz (portfolió)

-

-

-

4,00

3,0

Középszint

Népművészet

4,5

4,00

4,00

5,00

3,5

Informatika

3,00

-

-

3,63

3,0

Emelt szint
Történelem

5,00

Testnevelés

5,00

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
A szakkörök működésének rendje, igénybevételük lehetőségei megtalálhatók az iskola
Házirendjében, Szervezeti es Működési Szabályzatában. Elérhető honlapunkon:
www.mfgyor.hu

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
A hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai megtalálhatók az iskola
Házirendjében, Szervezeti es Működési Szabályzatában. Mindez elérhető honlapunkon:
www.mfgyor.hu

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett ideje
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti
vizsgák tervezett ideje megtalálhatók az iskola Helyi Tantervében, Házirendjében, Szervezeti
és Működési Szabályzatában. Mindez elérhető honlapunkon: www.mfgyor.hu

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
Általános iskola
Osztály
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.

a
b
a
b
a
b
a
b

Létszám (fő)
26
26
29
24
27
30
21
21

5.
a
5.
b
6.
a
6.
b
7.
a
7.
b
8.
a
8.
b
8.
c
Összesen

23
27
24
29
19
27
24
25
21
423

Középiskola

szakgimnázium

szakközépiskola

9.

a

18

9.

b

17

10.

a

16

10.

b

14

11.

a

16

12.

a

20

13.

a

8

11.

b

16

ÖSSZESEN:

125

Alapfokú Művészeti Iskola
Képző- és iparművészeti ágazat
Létszám

Csoport
Képzőművészeti tanszak
1-3. évfolyam

20

Grafika és festészet tanszak

12

Környezetkultúra tanszak

és

kézműves-

17

Szobrászat és kerámia tanszak

3

ÖSSZESEN:

52

AMI eredmények 2020/2021. tanév:
Országos AMI Tanulmányi versenyen elért eredmények:
1 db 3. helyezés
1 db különdíj
Sikeres művészeti alapvizsgát 7 fő, művészeti záróvizsgát 1 fő tett.
AMI programok – hagyományosan megrendezett kiállítás félévenként az iskola aulájában
Az egyéb programokat az összesített iskolai eseménynaptár tartalmazza.
A térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértékei, kedvezményei
Az AMI térítési díjait, tandíjának mértéke
A térítési és a tandíjak mértékét, valamint az adható kedvezményeket a fenntartó határozza
meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 229/2012 (VIII.31) Korm.
Rendelet, és a 3/2015. (VIII.28) KLIK elnöki utasítás vonatkozó pontjai alapján.
A 2021/2022. tanévben meghatározott összegek:

6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi
Díjalap
átlag
%-a
4,5-5,0 között
4,0-4,4 között
3,5-3,9 között
3,0-3,4 között
2,0-2,9 között

elégtelen

15
16
17
18
19
20

Megállapított
Fizetendő/félév
díj/év

Fizetendő
kerekítve

21 827 Ft
23 283 Ft
24 738 Ft
26 193 Ft
27 648 Ft
29 103 Ft

10 914 Ft

10 900 Ft

11 641 Ft

11 600 Ft

12 369 Ft

12 400 Ft

13 096 Ft

13 100 Ft

13 824 Ft

13 800 Ft

14 552 Ft

14 600 Ft

15
17
19
20
30
40

21 827 Ft
24 738 Ft
27 648 Ft
29 103 Ft
43 655 Ft
58 207 Ft

10 914 Ft

10 900 Ft

12 369 Ft

12 400 Ft

13 824 Ft

13 800 Ft

14 552 Ft

14 600 Ft

21 827 Ft

21 800 Ft

15
20

21 827 Ft
29 103 Ft

10 914 Ft

10 900 Ft

14 552 Ft

14 600 Ft

18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között
4,0-4,4 között
3,5-3,9 között
3,0-3,4 között
2,0-2,9 között

elégtelen

29 100 Ft
29 103 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó
tanóra esetén)

4,5-5,0 között
4,0-4,4 között

36 379 Ft
43 655 Ft
50 931 Ft
58 207 Ft

18 190 Ft

18 200 Ft

21 827 Ft

21 800 Ft

25 465 Ft

25 500 Ft

elégtelen

25
30
35
40

4,5-5,0 között

20

29 103 Ft

14 552 Ft

14 600 Ft

4,0-4,4 között

25

36 379 Ft

18 190 Ft

18 200 Ft

3,5-3,9 között

30

43 655 Ft

21 827 Ft

21 800 Ft

3,0-3,4 között

35

50 931 Ft

25 465 Ft

25 500 Ft

2,0-2,9 között

40

58 207 Ft

29 103 Ft

29 100 Ft

elégtelen

50

72 758 Ft

36 379 Ft

36 400 Ft

3,5-3,9 között
3,0-3,4 között
2,0-2,9 között

29 100 Ft
29 103 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi
követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy
további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai
foglalkozás ak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói
jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás
munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a
huszonkettedik életévét betöltötte)

Intézményi dokumentumok:
Az intézmény Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje
elérhető iskolánk honlapján: www.mfgyor.hu

Pedagógiai szakmai ellenőrzés
Intézményünkben a 2020/2021-es tanévben pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem történt.
AZ ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE
Tervezett időpontok:
AUGUSZTUS
8. 25.
8. 31.
SZEPTEMBER
9. 1.
9. 1.
09 1-04 26.
9. 1.
9. 6.
9. 6.
09.. 6-7.
9. 9.
9. 9.
9. 13.

Javítóvizsgák
Tanévnyitó ünnepély – ált..isk.
A 2021/2022-es tanév első tanítási napja
Kiállítás a nyári gyakorlat alkotásaiból
NETFIT felmérés
Tanévnyitó - középiskola
MOBILIS Kiscsoportos foglalkozás, projektmunka 6.a+6.b+ 8.a / 16.00
MOBILIS Kiscsoportos foglalkozás, projektmunka 6.a+6.b+ 8.a / 16.45
Szülői értekezletek
MOBILIS Témanap - 2.a - I. alkalom / 8:00
MOBILIS Témanap - 2.b - I. alkalom / 8:00
MOBILIS Kihelyezett természettudományos óra - komplex - 10.a / 8:00

9. 14.
9. 15.
9. 15.
9. 16.
9. 18.
9. 24.
09. 20-10. 11.
9. 24.
9. 25.
9. 27.
9. 27.
9. 28.
9. 29.
9. 30.
9. 30.
OKTÓBER
10. 1.
10. 4.
10. 4.
10. 4.
10. 4-8.
10. 6.
10. 6.
10. 7.
10. 7.
10. 7.
10. 11.
10. 12.
10. 12.
10. 12.
10. 13.
10. 15.
10. 15-22.
10. 18.
10. 18.
10. 18.
10. 16-18.
10. 18- 23.
10.18-22
10. 22.
10. 22.

DÖK - alakuló ülés
MOBILIS Témanap - 3.a - I. alkalom / 8:00
MOBILIS Témanap - 3.b - I. alkalom / 8.00
MOBILIS Kihelyezett természettudományos óra, fizika - 7.a
Zöld Park Fesztivál - ÖKO-DESIGN
KM40 - Jubileum - Retro játékok
8. évfolyam - Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata
Magyar Diáksport Napja
Arrabona Futófesztivál
MOBILIS Kihelyezett természettudományos óra - komplex - 9.a / 8.00,
10.00
MOBILIS Kiscsoportos foglalkozás - projektmunka - 6.a+6.b+8.a - / 16:00;
16:45
MOBILIS Kihelyezett természettudományos óra - fizika - 7. évfolyam / 11:00
Őszi papírgyűjtés – felső tagozat
MOBILIS Témanap - 5.a - I. alkalom / 8.00
MOBILIS Témanap - 5.b - I. alkalom / 8:00
"Egy a természettel" - Vadászati és Természeti Világkiállítás látogatása
Állatok Világnapja
Úszásoktatás - 4.a osztály / 10:00-11:30
Mobilis - 10.a - kihelyezett természettudományos óra, komplex témanap - II.
alkalom / 8:00
A világ legnagyobb tanórája
Városi ünnepi megemlékezés
Megemlékezés az aradi vértanúkról (rádiós műsor, faliújságok, városi
ünnepség)
MOBILIS - 6. évfolyam - témanap / 8:00
MOBILIS - 7. évfolyam - kihelyezett természettudományos óra - fizika /
14:00
Gyirmóti ÁMK - környezetvédelmi jeles napok programsorozat - őszi
környezetvédelmi program
Úszásoktatás - 4.a osztály / 10:00-11:30
Inasavató
MOBILIS Témanap 2.a II.alkalom / 8.00
MOBILIS Témanap 2.b II. alkalom / 8.00
Őszi papírgyűjtés - alsó
Bolyai Matematika Csapatverseny - általános iskola
XV. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat - iskolai forduló
MOBILIS - 9.a - kihelyezett természettudományos óra, komplex témanap /
10:30
MOBILIS - 6.a+6.b+8.a - kiscsoportos foglalkozás, projektmunka
MOBILIS - 6.a+6.b+8.a - kiscsoportos foglalkozás, projektmunka / 16:45
Magyar Festészet Napja Projektnap - KM40 jegyében
AMI - Tematikus Hét - Inspirációs Hét - Múzeumlátogatás
Halloween - Tökfaragó verseny, jelmezes beöltözés
Október 23-i megemlékezés
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

10. 23.
NOVEMBER
11. 2.
11. 2.
11. 2.
11. 3.
11. 5.
11. 8.
11..8-12.
11. 9.
11.11.
11. 11.
11. 11.
11. 13.
11. 15.
11..16-17.
11. 19.
11. 20.
11. 22.
11. 22-26.
11. 25.
11. 25.
11. 29.
11. 29.
DECEMBER
12. 2.
12. 2.
12. 3.
12. 6.
12. 9.
12. 7.
12. 11.
12. 14.
12. 15.
12. 21.
12. 20.
12. 20.
12. 21.
JANUÁR
1. 3.
1. 3.
1. 4.
1. 4.
1. 6.
1. 8.
1. 11.

Városi ünnepi megemlékezés - 8.A
Őszi szünet utáni első tanítási nap
MOBILIS Témanap - 3.a osztály II. alkalom / 8:00
MOBILIS Témanap - 3.b osztály II. alkalom / 8:00
Magyar Tudomány Napja
Bolyai Matematikai Csapatverseny - díjkiosztó
Fogadó óra
Egészségnevelési hét
Gólyaavató
Márton nap
MOBILIS Témanap - 5.a osztály II. alkalom / 11.00
MOBILIS Témanap - 5.b osztály II. alkalom / 11.00
Magyar Nyelv Napja
MOBILIS Kihelyezett természettudományos óra - 10.a - III. alkalom - / 8.00
Nyitott Kapuk Napja - Iparművészeti középiskola
Pályaorientációs nap - tanítás nélküli munkanap
Apró Művészek Találkozója
MOBILIS Kiscsoportos foglalkozás - projektmunka - 6.a+6.b+8.a
Kovács Margit Hét - bemutató órák, AMI és ált. isk
MOBILIS Témanap - 6.a osztály II. alkalom / 11.00
MOBILIS Témanap - 6.b osztály II. alkalom / 11.00
Zrínyi Ilona Matematikaverseny - 1. forduló
MOBILIS Kihelyezett természettudományos óra - 9.a - IV. alkalom - / 10.30
MOBILIS Témanap - 2. évfolyam - III. alkalom / 8:00
MOBILIS Kihelyezett természettudományos óra - komplex - 10.a
Tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
MOBILIS Kihelyezett természettudományos óra - fizika - 7. évfolyam
Advent a Kamarában - kézműves vásár
Úszásoktatás - 4.b osztály / 10:00-11:30
Áthelyezett munkanap (december 24. péntek) - Adventi vásár
Úszásoktatás - 4.b osztály / 10:11:30
MOBILIS Témanap - 3. évfolyam - III. alkalom / 8.00
Karácsonyi műsor
MOBILIS Kiscsoportos foglalkozás - projektmunka - 6.a+6.b+8.a / 16:00;
16.45
MOBILIS Kihelyezett természettudományos óra - komplex - 9.a / 10:30
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap (kedd)
A téli szünet utáni első tanítási nap (hétfő)
MOBILIS Kihelyezett természettudományos óra - komplex - 10.a osztály /
8:00
MOBILIS Kihelyezett természettudományos óra - fizika - 7.évfolyam / 13:00
Úszásoktatás 4.b osztály /10:00-11:30
MOBILIS Témanap - 5. évfolyam - III. alkalom / 8.00
Bolyai Matematika Csapatverseny - középiskola
Úszásoktatás 4.b osztály /10:00-11:30

1. 18.
1. 18.
1. 18.
1. 21.
1. 22.
1. 22.
1. 22.
1. 25.
1. 27.
1. 28.
FEBRUÁR
2. 4.
2. 4.
2. 1.
02..07-08.
2. 7.
2. 8.
2. 11.
2. 11.
2. 15.
2. 17.
2. 18.
2. 18.
02 22-03 11.
02..22-23.
MÁRCIUS
3. 1.
3. 4.
03..11
3. 9.
03..10-11
3. 11.
3. 15.
3. 16.
3. 16.
03. 21-22.
3. 22.
3. 22.
3. 23.
3. 24-25.
3. 26.
3. 29.

Úszásoktatás 4.b osztály /10:00-11:30
MOBILIS Témanap - 6. évfolyam - III. alkalom / 8:00
MOBILISKihelyezett természettudományos óra - komplex - 9.a osztály /
10.30
A tanítási év első félévének vége
Az általános felvételi eljárás kezdete
Központi írásbeli felvételi vizsgák lebonyolítása
Magyar Kultúra Napja
Úszásoktatás 4.b osztály /10:00-11:30
Pótló írásbeli felvételi vizsgák
Félévi értesítők kiosztása
Farsangi klubdélután - alsó
Bolyai Természettudományi Csapatverseny -körzeti forduló
Félévzáró nevelőtestületi értekezlet
Szülői értekezletek
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények értesítik az írásbeli
eredményéről a tanulókat.
IT ülés
Hermann Ottó Biológia Verseny - iskolai forduló
Farsangi klubdélután - felső
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól
Teleki Pál Földrajz-Földtan verseny - iskolai forduló
Szalagavató
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.
Felvételi rajzkészség femérés
Felvételi rajzkészség femérés - pótnap
3. 4. AMI - IV. ORSZÁGOS FESTÉSZETI VERSENY.
Zrínyi Ilona Matematikaverseny - 2. forduló
PÉNZ7 - pénzügyi és vállalkozói témahét
Idegennyelvi munkaközösség: DSD írásbeli
XXIV. ORSZÁGOS MINTÁZÁSVERSENY (nevezési határidő: 2022.
február 4.)
Iskolai ünnepély - Megemlékezés március 15-ről
Városi ünnepi megemlékezés március 15-ről
Úszásoktatás 6.b osztály (szerda) / 10:00-11:30
A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
Víz Világnapja
Úszásoktatás 6.a osztály / 10:00-11:30
Úszásoktatás 6.b osztály / 10:00-11:30
AMI - XXX. ORSZÁGOS RAJZVERSENY
Áthelyezett munkanap - március 15. hétfő
Úszásoktatás 6.a osztály / 10:00-11:30

3. 30.
ÁPRILIS
4. 2.
04. .4-8.
4. 5.
4. 11.
4. 11.
4. 12.
4. 12.
4. 12.
4. 12.
4. 13.
4. 12.
04.. 16-18.
4. 20.
04. 20-05. 3.
04.. 21- 22.
4. 22.
04.. 25-29.
04.. 25-29.
4. 26.
4. 29.
4. 29.
4. 29.
MÁJUS
5. 2.
5. 3.
5. 3.

Úszásoktatás 6.b osztály / 10:00-11:30
Teleki Pál földrajz-földtan verseny - Megyei forduló
Digitális Témahét
Úszásoktatás 6.a (kedd) / 10:00-11:30
A költészet napja - Irodalmi teaház
Húsvéti dekoráció - DÖK
Nevelési értekezlet
Fogadó óra
Költészet Napja - alsó tagozat
Úszásoktatás 6.a (kedd) / 10:00-11:30
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap (szerda)
Holocaust megemlékezés , Kossuth vetélkedő
Zrínyi Ilona Matematikaverseny - döntő
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap (szerda)
Kompetencia mérések a 10. évfolyamon - tervezett időpont 2022. április 2021.
Tanköteles tanulók beíratása az általános iskola első osztályába
Föld Napja - Alsó tagozat
Fenntarthatósági témahét
AMI - "Szemétből szépet" - csatlakozva a fenntarthatósági témahéthez
Úszásoktatás 6.a (kedd) / 10:00-11:30
Az utolsó tanítási nap a középfokú iskola végzős évfolyamán
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Ballagás - középiskola

5. 27.

Írásbeli érettségi vizsgák kezdete- Tanítás nélküli munkanap
Tanulmányi kirándulás -Tanítás nélküli munkanap
Úszásoktatás 6.a (kedd) / 10:00-11:30
Kompetencia mérések a 8. évfolyamon - tervezett időpont 2022. május 5. és
9.
Sportnap -középiskola - Tanítás nélküli munkanap
Alkotónap - Tanítás nélküli munkanap a középiskolának
Európa-nap
Kompetencia mérések a 6. évfolyamon - tervezett időpont 2022. május 18. és
23.
Gyereknap

JÚNIUS
06..01-30.
6. 14.
6. 15.
6. 15.
6. 15.
6. 16.
06.16-tól
6. 17.

Komplex szakmai vizsgák
Szakmai nap - Tanítás nélküli munkanap a középiskolának
DÖK nap - Tanítás nélküli munkanap
Ballagás - általános iskola
A 2021/2022-es tanév utolsó tanítási napja 2022. június 15.
Tanévzáró ünnepség, középiskola
Összefüggő szakmai gyakorlat
Tanévzáró ünnepség, általános iskola

05.. 4-17.
5. 4.
5. 5.
5. 9.
05.. 18-31.

06.. 22-24.
06..13-24.

Beíratkozás a középfokú iskolákba
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

A Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Iparművészeti Szakgimnázium nyitvatartási rendje
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 0600-2100-ig

