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1.Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontjai 

1.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma időpont 

1. 
Őszi nevelőtestületi értekezlet 

(Eötvös, Erdős, AMI) 
2017.október 20. 

2 Pályaorientációs nap 2017. november 9. 

3 Adminisztrációs nap 2017. dec.22. 

4 

Tavaszi nevelőtestületi értekezlet (Nemzetiségi POK-

szakmai fórum „Hátránykompenzáló tanítási órán 

kívüli tevékenységek”) 

2018. április 20. 

5 Szakmai, egyéni önképzés 2018. április 21. 

6 
Adminisztrációs nap, 

Óvodai nevelőtestületi értekezlet 
2018. június 15. 

+1 Erdős Kamill Szakközépiskola,tanulmányi kirándulás 2017.09.22. 

 

1.2. A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2017.10.30-2017.11.03. (szünet előtt utolsó tanítási nap: 2017.10.27., péntek) 

Téli szünet: 2017.12.27-2018.01.02. (2018.01.03. 1. tanítási nap!) 

Tavaszi szünet: 2018.03.29-2018.04.03. 
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1.3. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, 

példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola 

hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések 

időpontja 

sz. esemény / téma időpont 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 
2017.10.06 

2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) 2017.10.19 

3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) 2018.02.23 

4. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) 2018.03.14 

5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) 2018.04.16. 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 
2018.06.04 

 

1.4. Az iskola/óvoda hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

sz. esemény / téma időpont 

1. Őszmarasztaló 2017 október 

2 Tini nap 

2017.09.01. 

2017.12.21. 

2018.03.10. 

3 Mikulás 2017 december 

4 Karácsonyi foglalkoztató 2017 december 

5 Karácsonyi műsor 2017.12.21 

6 Adventi hangverseny 2017.12.20 

7 Szalagavató, művészeti gála (AMI) 2018 január 

8 Farsang 2018. február 

9 Ovicsalogató, nyílt napok 2018. február-március 

10 Roma nemzetközi világnap (iskola)/Cigánykerék projekthét (óvoda) 2018.április6. 
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sz. esemény / téma időpont 

11 Gyermekgála 2018 május 

12 Óvodai ballagás 2018. június 1 

13 Iskolai (Eötvös, Erdős) ballagás, tanévzáró 2018. június 16. 
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1.5.  Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

sz. esemény / téma időpont 

1 Alakuló értekezlet 2017.08.22 

2 Óvoda, intézményegységi értekezlet 2017.08.23. 

3 Intézményegységi értkezlet, Eötvös Ált. Isk., Erdős Kamill Szakközépiskola, 

AMI 
2017.08.30 

4 Őszi nevelőtestületi értekezlet:Belső továbbképzés (Belső önértékelés, 

tanfelügyelet) 
2017.10.20. 

5 Félévi osztályozó értekezlet 2018.01.26. 

6 Félévi nevelőtestületi értekezlet 2018.01.31. 

7 Tavaszi nevelőtestületi értekezlet 

(. Nemzetiségi POK-szakmai fórum 

„Hátránykompenzáló tanítási órán kívüli tevékenységek”) 

2018.04.20. 

8 Óvodai évértekől értekezlet 2018. 06.15. 

9 Tanévzáró értekezlet 2018.06.21. 

10 Alakuló értekezlet 2018.08.22. 

1.6. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

sz. esemény / téma időpont 

1 Óvodai szülői értekezlet 2017.08.30 

2 
Általános tanévindító tájékoztató az általános 

iskolában (első oszt., alsó/felső) 
2017.09.04. 

3 Szülői értekezlet, AMI 2017. szeptember 

4 Pályaválasztási szülői értekezlet 2017.11.06. 

5 Szülői értekezlet 2017. 11.16. 

6 Óvodai szülői értekezlet 2018.január 

7 Szülői értekezlet az első féléves munkáról 2018. 02.08. 

8 Szülői értekezlet az éves munkáról, év végi 2018. május 
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sz. esemény / téma időpont 

feladatokról, nyári lehetőségekről 

9 
Szülői értekezlet a leendő elsős és beírt óvodás 

szüleinek 
2018. május 

1.7. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok 

tervezett időpontja 

sz. esemény / téma időpont 

1 Első osztályos szülők részére nyílt nap 2017.11.16. 

2 Erdős Kamill Szakközépiskola 2017.11.07. 

3 Ötödik évfolymos szülők részére nyílt nap 2017.10.18. 

4 Első évfolyamos szülők részére nyílt nap 

AMI 
2017. november 

5 Óvodai nyílt napok, foglakoztatők 

AMI 
2018. március-április 

 

2. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

A 2018/2019. tanévben 3 szakképzési évfolyammal + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 

(választható) indítunk képzést a szakközépiskolai kerettantervek alapján; Az első idegen nyelv(ek) a(z) 

angol nyelv; emelt szintű oktatás cigány nemzetiségi (kisebbségi) népismeret tantárgy(ak)ból; A 

tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek; A felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik. A felvételi 

pontszám magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika és történelem tantárgyak 5-7. 

osztály év végi és 8. osztály félévi eredményének átlaga alapján alakul ki. Abban az esetben, ha a 

tanulónak valamilyen tantárgyból felmentése van, a tantárgy eredménye nem kerül beszámításra. A 

felvételre javasolt tanulók rangsorolása az összesített pontszámok alapján történik. A szakképzés a 

szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozik, a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet 

a következő szakképesítés(ek) megszerzése: szociális gondozó és ápoló. 

3. A beiratkozásra meghatározott idő 

Az Epreskerti Óvodába és az Eötvös József Általános Iskolába a Kormányhivatal által meghatározott 

időpontban, a város többi óvodájával, iskolájával egy időpontban (2018. március-április) 
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A Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakközépiskolája 9. évfolyamra a beiratkozás: 2018. június 20-

21. 08.00-16.00 

4. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 

Óvoda: 5 csoport  

Általános Iskola: 14 osztály (nappali), 1 osztály (felnőttoktatás esti/levelező)  

Szakközépiskola: 2 osztály  

Alapfokú Művészeti Iskola: 4 tanszak 

5. 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 

13/2017. (IX.01.) RIK sz. hat.  

A Reményhír Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó a Reményhír Intézmény Alapfokú 

Művészeti Iskolája térítési díját és tandíját az alábbiakban határozza meg a 2017-2018-as tanévre:  

Térítési díj: 2000.- Ft/fő/félév  

Tandíj: 4000.-Ft/fő/félév  

A fenntartó a Nkt. 16. § (3) bekezdése szerinti ingyenességet biztosítja. 

Étkezési díj: 

A tanuló joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes, ingyenes étkezésben, 

tankönyvellátásban részesüljön a mindenkori jogszabályokhoz igazodva. A támogatásra vonatkozó 

kérelmet a hatályos jogszabályok alapján, tanév elején kell benyújtani. 

Az igényjogosultságot igazolni kell: 

 -banki folyószámla kimutatással 

 -postai átutalások szelvényeivel 

 -rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal. (Csak 

érvényes határozattal vehető igénybe!) 

Amennyiben az igazolás tanév közben jár le, a szülőnek a lejárat napja előtt kell gondoskodni új 

igazolás benyújtásáról. 

 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti iskola 
KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017-2018. tanév 

 
Ingyenes étkezési kedvezményre jogosult az a tanuló, gyermek, aki: 

• gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

50%-os kedvezményre jogosult: 

• tartósan beteg, 

• három vagy több gyermekes családban élő, 

6. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 

Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodája:  Az óvoda minden hétköznap 6:00 – 17:00-ig tart nyitva. A 

gyermekek ellátása 6:00 – 16:30-ig biztosított.  

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája, Erdős Kamill Szakközépiskolája, Alapfokú 

Művészeti Iskolája:  

• Az iskola épülete 6.00-19.30 között van nyitva. A tanítás 8 órakor kezdődik.  

• Az iskolában ügyeletet 7.30 és 16.30 között biztosítunk. 

7. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

A 2016-2017. tanév végi adatok:  

- 1-3 tantárgyból javítóvizsga:  

Általános iskola:10 tanuló  

Szakközépiskola: 2 tanuló  

- Évfolyamismétlésre kötelezett:  

Általános Iskola: 7 tanuló (ebből 6 tanuló az 1. évfolyamot, 1 tanuló a 7. évfolyamot köteles 

ismételni.)  

Szakközépiskola: 0 tanuló  

- Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma: 33 tanuló (vizsgált évfolyamok: 5-11.)  

-Tanév közben elment:  

Általános iskola: 12 tanuló (ok: másik településre költözött a család)  

Szakközépiskola: 2 tanuló (tankötelezettség egyikőjüknél sem áll fenn)  

- Tanév közben érkezett:  

Általános iskola: 4 tanuló (ok: másik településről költözött Békésre a család)  

Szakközépiskola: 0 tanuló 
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8. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásra a 

tanulónak az adott tanév elején kell jelentkezni, és a jelentkezés egy tanévre szól.  

• A felzárkóztató foglalkozásokra, egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, 

tanulmányi eredményeik alapján tanítók, szaktanárok, valamint a szakértői vélemények alapján 

jelöljük ki. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon kötelező.  

• 2013/14-es tanévben 1. és 5. évfolyamon, majd felmenő rendszerben az általános iskolai 

intézményegységben egész napos oktatást szervezünk. Az alsós évfolyamok iskolaotthonos formában 

tanulnak, a felsős osztályoknak napközis ellátást biztosítunk, a szakközépiskolai oktatásban részt 

vevőknek a délutáni felkészülés önállóan történik.  

• A napközis foglalkozások a mindenkori utolsó óra után kezdődnek és 16.15 óráig tartanak.  

• Arra törekszünk, hogy minden tanuló napközis legyen, vegyen részt az egész napos 

oktatásban. Szülői, írásban benyújtott kérelemre (felső tagozaton) az igazgató mentesítheti a tanulót 

a napközis foglalkozásokon való részvétel alól.  

• A napközis tanulók a napközis nevelővel mennek ebédelni, 14.00 óráig jó időben az udvaron, 

rossz idő esetén a napközis teremben tartózkodnak. 14.00 – 15.30 óráig a tanulók házi feladataikat 

készítik a nevelő útmutatásával, segítségével.  

15.30 – 16.15–ig szabadidős foglalkozásokon vehetnek részt.  

• A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolni kell. A tanuló a napközis 

foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – 

szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az intézményegység-vezető engedélyt adhat.  

• Az iskola könyvtára minden tanítási napon, az ajtón kifüggesztett nyitva tartás szerint 

látogatható. A könyvtár használatának részletes szabályait a tanulók a könyvtárban 

tanulmányozhatják. Nyitvatartási időben minden tanuló, tanár és iskolai dolgozó használhatja a 

könyvtárat.  

• „B” tagozatos, tehetséggondozó oktató-nevelő munka esetén, továbbá művészeti pályára, 

vizsgákra, versenyekre, fesztiválokra történő felkészítés esetén a tanuló a kötelező tanórai 

foglalkozások keretében tanítási napokon nyolc és tizenhat óra között köteles részt venni művészeti 

próbákon és előadásokon. 

9. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

A Pedagógiai program részletesen szabályozza a házi feladattal, iskolai dolgozattal kapcsolatos 

elvárásokat, elveket:  

A házi feladatok kijelölésénél figyelembe kell venni:  

• a tanulók életkori sajátosságait, előzetes ismereteit  
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• egyéni képességeit (mennyiségi és minőségi differenciálás)  

• a feladat megoldásához szüksége időt  

• a feladat elvégzéséhez szükséges eszközök meglétét (otthoni számítógép, internet)  

• a szóbeli és írásbeli feladatok arányát  

• a digitális kompetenciaszint fejlettségét.  

Az írásbeli beszámoltatások típusai (elektronikus formában is):  

• egyénileg összeállított feladatlap  

• központilag összeállított feladatlap  

• témazáró feladatlap  

• esszé  

• teszt  

• házi dolgozatok, olvasmánynaplók, gyűjtőmunka, tabló  

• prezentáció  

• portfólió  

Az írásbeli beszámoltatás korlátai:  

A sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) esetében:  

• Az írásbeli beszámoltatást felválthatja a szóbeli beszámoltatás a szakértői és rehabilitációs 

bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleménye, javaslata alapján.  

• A feladatok megoldására hosszabb idősávot kell biztosítani.  

• A fogyatékosság mértékének megfelelő tartalmú és követelményszintű feladatlapokat kell 

összeállítani.  

• A nem SNI tanulók feladatlapjával egyező tartalmú és idősávú felmérés íratása esetén az SNI 

tanulók egyéni elbírálásban részesülnek.  

• Hétvégére (szombat, vasárnap) és tanítási szünetekre írásbeli házi feladatot csak a következő 

tanítási órai továbbhaladásához szükséges mértékben adunk.  

Az írásbeli beszámoltatások súlya a tanulók félévi és tanév végi értékelésében:  

• A témazáró dolgozatok, a félévi valamint az év végi felmérések érdemjegyei nagyobb 

hangsúllyal szerepelnek a félévi és év végi minősítésben.  

• A témazáró dolgozatok érdemjegyei jelzésértékűek a szülők, a tanuló és a pedagógus 

számára a várható félévi és év végi minősítés tekintetében.  
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• A témazáró dolgozatok érdemjegyeit az osztálynaplóba eltérő színű tollal kell beírni.  

• A röpdolgozatok érdemjegyei egyenértékűek a szóbeli feleletek érdemjegyeivel.  

A feleltető rendszer alkalmazása:  

Óra végi ellenőrzés: a tanultak elsajátításának szintje  

Részösszefoglalás után a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek elsajátításának szintje.  

Tematikus összefoglalás utáni számonkéréshez 

10. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 

A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott tantárgyból 

az osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha  

- előrehozott vizsgára kíván jelentkezni, de még nem teljesítette az adott tantárgy tanulmányi 

vizsgakövetelményeit; nem szerezte meg a helyi tantervben előírt osztályzatot;  

- a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozóvizsgát tehet;  

- Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, 

és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.  

- külföldi tartózkodás, magántanulói státusz illetve egyéb ok miatt az intézményegység-vezető 

engedélyezte számára az osztályozóvizsga letételét;  

- felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozóvizsga letételére 

kötelezték (pl. sportolók esetében)  

- tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve valamennyi 

tantárgyból);  

- más iskolából lépett át, és az előzőekben nem tanult tantárgyakból vizsga letételére kötelezték 

(például: idegen nyelv esetén)  

- a tanórákon nem tanult tantárgyból osztályozóvizsga letételére engedélyt kapott.  

Az osztályozó vizsgával kapcsolatban a következők szerint kell eljárni:  

- Osztályozó vizsga évente 2 alkalommal tehető: januárban és júniusban.  

Az intézményegység-vezető ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga várható időpontjait az 

intézményegység-vezető jelöli ki. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó minimum a vizsga előtt két 

héttel értesítést kap.  

- Egy tanítási évben legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető osztályozó vizsga.  
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- Az osztályozó vizsga letételét az intézményegység-vezető engedélyezi. Az osztályozóvizsgára való 

jelentkezés kérelmét a januári vizsgára január 1-ig; a júniusi vizsgára pedig június 1-ig kell beadni az 

iskola igazgatójának címezve.  

- Az osztályozóvizsga követelményeit az iskola nevelőtestülete határozza meg. A vizsga részletes 

követelményeiről a tanuló minimum a vizsga előtt 6 héttel írásbeli tájékoztatást kap. A tantervi 

követelmények az iskola honlapján folyamatosan megtekinthetők.  

- Az osztályozóvizsga helye az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van.  

Indokolt esetben a tanuló más iskolában is jelentkezhet a vizsga letételére. Erre az engedélyt az 

igazgató adja.  

- Az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól  

- Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként és évfolyamonként, 45 perc. Egy napon legfeljebb két 

írásbeli vizsgát lehet tenni.  

- A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság 

kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. Az elnöki teendőket az 

intézményegység-vezető vagy megbízottja látja el. A vizsgán, az elnökön és a kérdező tanáron kívül 

még legalább egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie. A tanulónak az általa kihúzott tétel 

kidolgozására min. 20 percet kell biztosítani (kivéve az idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő). A 

feleletek maximális időtartama tanulónként/évfolyamonként maximum 15 perc lehet. Az a tanuló, 

aki feladatát nem tudja megoldani, még egy feladatot kap (húz), további felkészülési idővel. Végső 

osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.  

- Ha a tanuló csak szóbeli vizsgát tesz, teljesítményéről a kérdező tanár rövid írásos értékelést ad (ezt 

a jegyzőkönyvhöz mellékeli).  

- Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem engedett 

eszközt használ, az intézményegység-vezető a vizsga folytatásától eltilthatja,- vizsgája elégtelen. Az 

indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; 

indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak megismétlésére.  

- A több tanévi tananyagokból való vizsgázás esetén a szóbeli vizsgát évfolyamonként más-más 

napon kell lebonyolítani, min. 2 nap eltéréssel, és a felsőbb évfolyam vizsgájának szóbeli részére csak 

akkor bocsátható a vizsgázó, ha az alacsonyabb évfolyam vizsgájának szóbeli részén megfelelt.  

- Az osztályozóvizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy elfogadott értékelési 

rendszere szerint történik.  

- Az osztályozóvizsga a vizsgázó számára díjtalan.  

- Az osztályozóvizsga nem ismételhető meg.  

- Sikertelen osztályozóvizsga esetén a tanulónak 3 hónapon belül javítóvizsgát kell tennie.  
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- Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét a törzslapba és a 

bizonyítványba a megfelelő záradékkal be kell vezetni.  

- Az eredményhirdetésnek legkésőbb az utolsó vizsgát követő 2. napon meg kell történnie. 

A követelmények a helyi tanterv évfolyamra bontott követelményeinek minimumát határozzák 

meg. 

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

2017. október 1-jei adatok:  

- Óvoda:  

5 csoport, ebből 16 gyermek kiscsoportos, 62 gyermek vegyes csoportban  

Összesen: 78 gyermek  

- Általános Iskola:  

1.a: 22  

2.a: 10  

2.b: 13  

3.a: 16  

4.a: 15  

4.b: 14  

5.a: 14  

5.b: 12  

6.a: 12  

6.b: 15  

7.a: 12  

7.b: 17  

8.a: 13  

8.b: 17  

Felnőttosztály: 19 tanuló (esti/levelező munkarendben, 5-8. évfolyam)  

Összesen: 203 tanuló (nappali), 19 tanuló (esti/levelező)  

- Szakközépiskola:  
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9.: 11 fő  

11.: 9 fő  

Összesen: 20 tanuló  

- Alapfokú Művészeti Iskola:  

A1 Táncművészet: 40  

A1 Képzőművészet: 10  

A1 Színművészet: 16  

E1 Gitár: 37  

Összesen: 88 tanuló 

12. Alapfokú Művészeti Iskola 

Az Alapfokú Művészeti Iskola 2017. szeptember 1-jén indult, nincsenek még adatok. 

13. Pedagógusokra vonatkozó adatok 

Óvoda: 

10 óvodapedagógus 

Általános Iskola: 

34 főállású pedagógus, 3 óraadó  

Szakközépiskola: 

1 főállású pedagógus, 6 óraadó 

Alapfokú Művészeti Iskola: 

2 főállású pedagógus, 5 óraadó 

14. Nevelő-oktató munkát segítők 

Óvoda: 

pedagógiai asszisztens – 1 fő 

dajka -5 fő 

Általános Iskola: 

iskolatitkár – 1 fő 
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pedagógiai asszisztens – 1 fő 
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15. Kompetenciamérés eredményei  

6. évfolyam 

 

8. évfolyam 

 

2012 2013 2014 2015 2016

szövegértés 1168 1206 1241 1232 1354

matematika 1220 1241 1323 1220 1324
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Kompetenciamérés, 6. évfolyam  

2012 2013 2014 2015 2016

szövegértés 1339 1214 1223 1312 1386

matematika 1344 1217 1321 1357 1397
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Kompetenciamérés, 8.évfolyam 
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16. Továbbtanulási mutatók (2016-2017. tanév vége) 

Továbbtanulási mutatók: 

gimnázium 2 fő 

érettségit adó szakközépiskola 4 fő 

szakközépiskola (szakma) 19 fő 

Békésen továbbtanul 24 fő 

ebből: Gál Ferenc Közoktatási Intézmény 18 fő 

ebből: Szegedi Kis István Református Gimnázium 1 fő 

ebből: Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája 6 fő 

Mezőberény (gimn.) 1 fő 

Továbbtanulók száma összesen 25 fő 

 

Az Arany János Tehetséggondozó osztályba nem volt jelentkezőnk ebben a tanévben. 

 


