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A 2021/2022. tanév rendje 
 

 Első tanítási nap:   2021. szeptember 01.  
 Utolsó tanítási nap:  2022. június 15.  
 Tanítási napok száma:  181 nap 

 
 
A tanév első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a 
tanulókat, illetve a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi 
eredményekről. 
 
Tanítási szünetek 
 

  Az őszi szünet 2021. október 23-tól november 1-ig tart. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek). 
A szünet utáni első tanítási nap 2021. november 02. (kedd). 
 

 A téli szünet 2021. december 21-től 2021. január 02-ig tart. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 20. (hétfő). 
A szünet utáni első tanítási nap 2022. január 03. (hétfő). 
 

 A tavaszi szünet 2022. április 13-tól 2022. április 19-ig tart. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 12. (kedd). 
A szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda). 
 
Munkanap áthelyezések 

 2021. december 11. (szombat) munkanap – 2020. december 24. (péntek) 
pihenőnap 

 2022. március 26. (szombat) munkanap – 2022. március 14. pihenőnap 
 

 Tanítás nélküli munkanapok  
 
- 2021. október 15.  Tantestületi kirándulás (KEHOP pályázat)  
- 2021. november 11.  Pályaorientációs nap  
- 2021. december 21.  Feladattal lekötött munkanap  
- 2022. január 31.  Félévi értekezlet  
- 2022. április 13.   Feladattal lekötött munkanap  
- 2022. június 14.   Sport-nap 
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___________________________________________________________________ 
 
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 
Az első évfolyamba történő jelentkezés (beiratkozás) időpontját a Tolna Megyei 
Kormányhivatal közleményben határozza meg. Az erről szóló plakátokat eljuttatjuk a 
helyi óvodába, illetve szülői értekezleten tájékoztatjuk az érintett szülőket. 
Magasabb évfolyamra a tanulói jogviszony átvétel útján jöhet létre. A szülő (törvényes 
képviselő) kérelmére, ha a szükséges feltételek fennállnak, a tagintézmény-vezető 
befogadó nyilatkozatot állít ki. Nem utasítható el felvétele a beiskolázási körzetből 
érkező, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulónak. Amennyiben 
a férőhelyek száma lehetővé teszi, a beiskolázási körzeten kívüli tanuló is felvehető. 
A tanulók felvételének, átvételének szabályait a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (Nkt.), valamint végrehajtási rendelete, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet (Vhr.) tartalmazza. A Nkt. 50.§ (8) bekezdése értelmében a Tolna Megyei 
Kormányhivatal iskolánk beiskolázási körzetének Sióagárdot jelölte ki. 
 
AMI 
Iskolánkba a tanulmányok megkezdésére jelentkezni "Jelentkezési lap és szülői 
nyilatkozat" kitöltésével lehet. Kiskorú tanuló esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén 
a tanuló írja alá. Felvétel, átvétel: 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 23§ alapján 
történik. A tanulói jogviszony létesítése beiratkozással történik. 

 

A beiratkozásra meghatározott idő 

Az általános iskolai beíratásokra április közepén kerül sor. 
Az első évfolyamba történő jelentkezés (beiratkozás) időpontját a Tolna Megyei 
Kormányhivatal közleményben határozza meg. 
 
AMI 
A felvételi eljárás rendjét az intézményvezető határozza meg. A beiratkozás 
időpontját a beiratkozás első határnapját megelőzően 30 nappal korábban a helyben 
szokásos módon - az intézmény honlapján, közösségi oldalán hozzuk 
nyilvánosságra. 

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 

Iskolánkban csak alsó tagozat működik 2 osztállyal. 
1.- 2. összevont osztály Létszám: 17 fő 
3.- 4. összevont osztály Létszám: 14 fő 
 
AMI         Képzőművészeti tanszak: 2 csoport 
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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 

 
Térítési díj, tandíj fizetési kötelezettség 
 
Iskolánkban térítési díjat kell fizetni: 
• Az igénybe vett étkezésért kivéve, ha a jogszabály szerint ingyenes étkezésre 
jogosult a tanuló, 
• Az alapfokú művészetoktatásban való részvételért kivéve, ha a jogszabály 
ingyenességet biztosít. 
 
Sióagárd Község Képviselő testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény (a továbbiakban Gyvt.) 29. §-a (2) 
bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján alkotott - az Önkormányzat 
konyhájában alkalmazandó térítési díjakról, étkezési díjakról szóló 15/2000. (IX.1.) - 
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 
2. § 
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sióagárdi 
Tagintézményében alkalmazandó térítési díjak - az általános forgalmi adó nélkül- a 
következők: 

 
a.) Tízórai 65,-Ft 
b.) Ebéd 240,-Ft 
c.) Uzsonna 65,-Ft 
Iskolai ellátás: 370,-Ft/fő/nap 
 
Diétás étkezés: 
a.) Tízórai 73,-Ft 
b.) Ebéd 290,-Ft 
c.) Uzsonna 78,-Ft 
Iskolai ellátás: 441,-Ft/fő/nap 
 
A befizetés az Önkormányzat által kiállított csekken a helyi Takarékszövetkezetben, 
vagy az Önkormányzat helyi pénztárában lehetséges. Ezen kívül átutalással. 
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Kedvezmények: 

100%-os kedvezménnyel étkezhet, ha 
• a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
• a gyermek nevelésbe vett vagy utógondozásban részesül. 
 
50%-os kedvezménnyel étkezhet, ha 
• a gyermek tartósan beteg, 
• a gyermek családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek. 
 
A kedvezményeket a gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez 
leadott nyilatkozattal kérvényezni, és a jogosultságot igazolni kell. 
 
 
Törvényi szabályozás: 

 
Az alapfokú művészetoktatás térítési díj, illetve tandíjköteles képzés. Térítési díjat a 
nappali képzési rendszerben részt vevő, tanulói jogviszonnyal rendelkező, 6-22 éves 
tanulóknak kell fizetni. Tandíjat a tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők, és a 
hallgatói jogviszonnyal rendelkezők fizetnek. Továbbá akik még nem töltötték be 6. 
életévüket, illetve elmúltak 22 évesek. Tandíjat kell fizetni, ha az alapfokú 
művészetoktatásban szereplő tanuló más művészeti képzésben térítési díjat fizet. 
A művészetoktatás térítési díjait a Szekszárdi Tankerületi Központ térítési díj-és 
tandíj szabályzata alapján határozza meg. 

 
A 2021-2022. tanévben a térítési díj összege: 
 
Képzőművészeti ág: 

 
 
4,5 -5:   7 000 Ft 
4- 4,4:   7 400 Ft 
3,5 -3,9:  7 900 Ft 
3 -3,4:  8 300 Ft 
2 -2,9:  8 800 Ft 
elégtelen:  9 200 Ft 
 
 

 
A fizetendő térítési és tandíjak összegéről a szülő/gondviselők a tanulók 
ellenőrzőjében kapnak értesítést a főtárgy tanároktól. 
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Kedvezmények, valamint az igénylés szabályozása: 

 
A térítési -és tandíj kedvezmények igénylése az iskola által kiadott „Térítési -és tandíj 
kedvezmény nyilatkozat” nyomtatvány és a szükséges igazolások benyújtásával 
történik, tanévenként egy alkalommal (minden év legkésőbb október 1-ig). 
 
Kedvezmények: 

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatban megfogalmazottak szerint teljes 
mentességre, vagy 50 %-os kedvezményre jogosultak. Térítési díj, illetve tandíj 
fizetése nélkül vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást az SNI-s, az autista, az 
enyhe fokban sérült fiatalok. 
A benyújtott kérelmek és jövedelemigazolások alapján, az intézményvezető egyéni 
elbírálás alapján dönt a kedvezmények biztosításának mértékéről, vagy a 
részletfizetési lehetőségről, a Szekszárdi Tankerületi Központ, illetve az iskola 
díjfizetési szabályzata értelmében. A döntésről a tanuló, illetve gondviselője írásban 
kap értesítést. 

 
A térítési díj/tandíj fizetésének rendje: 

 
• A térítési díjak/tandíjak évente egy alkalommal kerülnek meghatározásra, 
figyelembe véve a tanuló előző tanévi tanulmányi eredményét és a kérelmek 
elbírálását. 
• A befizetés banki átutalással vagy a kiadott csekken, történik a megadott fizetési 
határidőre. 

 
A térítési díj/tandíj fizetési kötelezettség elmulasztásának következményei: 
Amennyiben nem történik meg a megadott határidőre a térítési díj/tandíj befizetése, 
akkor a tanuló, illetve gondviselője felszólításra kerül tértivevényes levélben, a 
fizetési kötelezettségre. Az eredménytelen első felszólítás után a második felszólítás 
is kiküldésre kerül. Amennyiben ez is eredménytelen, akkor a tanuló tanulói 
jogviszonya az iskolával megszüntetésre kerül, és a tanulói jogviszony idejére 
számított térítési díj/tandíj kerül kivetésre. 
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A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 
nyilvános megállapításai és időpontjai 

A fenntartó az intézmény munkájával kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett. Az 
Állami Számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság ellenőrzést, megállapítást nem 
tett. 

 

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután öt óráig 
van nyitva. 
Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7:30 órától a tanítás 
végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. 
Az iskolába a tanulóknak reggel 7:30 óra és 7:50 óra között kell megérkezniük. 
 

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 
rendezvények, események időpontjai 

SZEPTEMBER Feladatok Felelős 

01. TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY 
Fejős Lné, Baller 

Mné 

01- folyamatos 
COVID JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK (HA 
SZÜKSÉGES) 

Fejős Lászlóné 

01.- 30.  helyettesítés 
megszervezése 

TARTÓS TÁVOLLÉT MIATT HELYETTESÍTÉS MEGSZERVEZÉSE Fejős Lászlóné 

01- 20. MUNKATERV ELKÉSZÍTÉSE Fejős Lászlóné 

02-15. 
ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATA, TANMENETEK, 
TANKÖNYVEK, ADMINISZTRÁCIÓ 

Fejős Lászlóné 

01- folyamatos 
FELKÉSZÜLÉS A DIGITÁLIS OKTATÁSRA  (HA SZÜKSÉGES 
LENNE) 

tanítók 

02-28. LEVELEZŐS TANTÁRGYI VERSENYEK SZERVEZÉSI FELADATAI  tanítók 

02-15. 
SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE (MŰVÉSZETI,  
SZAKKÖRÖK, SZÍNHÁZ ) 

Fejős Lászlóné 

06. SZÜLŐI ÉRTEKEZLET tanítók 

30.  
MAGYAR NÉPMESE NAPJA (TERVEK SZERINT 
ÓVODÁSOKKAL) 

Kovácsné Nagy 
Eszter 

 
 

 
OKTÓBER Feladatok Felelős 

06. MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRÓL tanítók 

01.-31.  FELKÉSZÜLÉS A TANFELÜGYELETRE Fejős Lászlóné 
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08.  ŐSZI TÚRA, KÖZLEKEDÉSI VETÉLKEDŐ Szekeres Erzsébet 

01-folyamatos FELKÉSZÜLÉS AZ ISKOLA BELSŐ TERÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA tantestület 

22. MEGEMLÉKEZÉS OKTÓBER 23-RÓL osztályfőnökök 

14.  ÓVÓNŐK MEGHÍVÁSA AZ 1. OSZTÁLYBA- ÓRALÁTOGATÁS Baller Mihályné 

 
 
 

NOVEMBER Feladatok Felelős 

10.23-11.01-ig  ŐSZI SZÜNET  

12. NÉMET NYELVI SZAVALÓVERSENY, MÁRTON NAP Bittner Teréz 

11. 
EGÉSZSÉGNAP-PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP  - ÓVODÁVAL 
KÖZÖSEN 

 védőnő-Fejős 
Lászlóné 

24.  FELVILÁGOSÍTÓ ÓRA A 4. OSZTÁLYOS LÁNYOKNAK 
védőnő-Fejős  

Lászlóné 

22. 
KÖZÖS SZÜLŐI ÉRTEKEZLET ÓVODÁS-ISKOLÁS SZÜLŐK 
RÉSZÉRE, TAPASZTALATCSERE AZ ISKOLÁBAN 

Fejős Lászlóné 

23. FOGADÓÓRA tanítók 

25. NYÍLT NAP-ÓVODÁS SZÜLŐKNEK IS  

 
 
 
 
 

DECEMBER Feladatok Felelős 

06. MIKULÁS OSZTÁLYONKÉNT tanítók 

11. 
NYÍLT NAP AZ ÓVODÁSOKNAK-ISKOLAKÓSTOLGATÓ 
 
 

Fejős Lászlóné 
Baller Mihályné 

 NÉMET SZÍNHÁZ Bittner Teréz 

10. AJÁNDÉK KÉSZÍTÉS 
Kovácsné Nagy 
Eszter- Baller 

Mihályné 

13. MŰVÉSZETIS KIÁLLÍTÁS 
Kovácsné Nagy 

Eszter 

01-18. KÉRDŐÍV ÓVODÁSOKNAK Fejős Lászlóné 

16. KARÁCSONYI MŰSOR-FŐPRÓBA-ÓVODÁSOKNAK Fejős Lászlóné 

17. KARÁCSONYI ÜNNEPI MŰSOR Baller Mihályné 

december 21-jan. 3-
ig 

TÉLI SZÜNET  

 
 
 

JANUÁR Feladatok Felelős 

 TÉLI SPORT DÉLUTÁN Szekeres Erzsébet 

18. NÉMET FOGLALKOZÁS ÓVODÁSOKNAK Bittner Teréz 

20. OSZTÁLYOZÓ ÉRTEKEZLET Fejős Lászlóné 

26.  FÉLÉVI BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS tanítók 

 
 
 

FEBRUÁR Feladatok Felelős 

   

01.  SZÜLŐI ÉRTEKEZLET Fejős Lászlóné 
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11.  ISKOLAI FARSANG-PROJEKTNAP Fejős Lászlóné 

24. ISKOLÁS LESZEK-RAJZKIÁLLÍTÁS ÓVODÁSOK MUNKÁIBÓL 
Kovácsné Nagy 

Eszter 

   

   

 
 
 
 
 

MÁRCIUS Feladatok Felelős 

 ÓVODAI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET Fejős Lászlóné 

11. MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848-AS SZABADSÁGHARCRÓL Baller Mihályné 

11.  IBOLYATÚRA Szekeres Erzsébet 

21. FOGADÓÓRA tanítók 

31.  HÚSVÉTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 
Baller Mihályné 
Kovácsné Nagy 

Eszter 

 4.OSZTÁLYOSOK LÁTOGATÁSA A SZÉKHELYINTÉZMÉNYBEN Fejős Lászlóné 

 
 

ÁPRILIS Feladatok Felelős 

21-22. BEIRATKOZÁS Fejős Lászlóné 

01-07.  TAVASZI SZÜNET  

  Fejős Lászlóné 

08-30. FELKÉSZÜLÉS AZ ANYÁKNAPI MŰSORRA 
Bittner Teréz + 
Osztályfőnökök 

29. AJÁNDÉK KÉSZÍTÉS 

Kovácsné Nagy 
Eszter 

Baller Mihályné 
 

01-20. TANKÖNYVRENDELÉS Fejős Lászlóné 

 
 

MÁJUS Feladatok Felelős 

02. ANYÁKNAPI MŰSOR osztályfőnökök 

16. KIRÁNDULÁS Fejős Lászlóné 

26. ÓVODÁSOK LÁTOGATÁSA AZ 1. OSZTÁLYBAN Baller Mihályné 

17.  SZÜLŐI ÉRTEKEZLET + FOGADÓÓRA tanítók 

 
 

JÚNIUS - 
AUGUSZTUS 

Feladatok Felelős 

06. 02. ELŐZETES TFO ELKÉSZÍTÉSE Fejős Lászlóné 

06. 06. PEDAGÓGUS NAP szülők 

06. 10. OSZTÁLYOZÓ ÉRTEKEZLET Fejős Lászlóné 

06. 15.  SPORTNAP Szekeres Erzsébet 

06. 17. TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY Fejős Lászlóné 

06. 29. TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET Fejős Lászlóné 

   

   

08.01- AZ ÚJ TANÉVRE ELŐKÉSZÜLET Fejős Lászlóné 

08. 23.  ALAKULÓ ÉRTEKEZLET Fejős Lászlóné 
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A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok 
védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával 

Nem releváns. 

 

 

Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

Iskolánk kis létszámú osztályaiban minden tanulóra kiemelt figyelem jut. Az egyéni 
felzárkóztatásoknak, a sok gyakorlásnak, az egy tanulóra fordítható idő 
mennyiségének köszönhetően iskolánkban az elmúlt 10 évben ( az elmúlt tanévet 
kivéve) sem volt példa osztályismétlésre. 
 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: az a tanuló, akinek az adott tanévben a 
tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi 
átlageredményhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat. Az elmúlt tanév végén 
nem volt ilyen tanuló. 
 
Iskolánkban a tanuló létszám változása az elköltözések, ill. az adott évben a faluban 
élő iskolaköteles gyerekek számától függ. 
 

Tanulólétszámok:  

2020-21-es tanév: 33 fő 

2019-20-as tanév: 34 fő 
2018-19-es tanév: 29 fő 

2017-18-as tanév: 38 fő 
2016-17-es tanév: 39 fő 

2015-16-os tanév: 32 fő 
2014-15-ös tanév: 35 fő    
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A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

Köznevelési törvény 27.§(2) 
„Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban 
olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig 
tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen 
tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Az 
általános iskola e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként is 
működhet.” 
 
Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán 
kívüli foglalkozásokat szervezi: 

 
o Napközis tanóra. 

 A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, az iskolában tanítási napokon a 
délutáni időszakban az első-negyedik évfolyamon napközis tanóra működik. A tanulók 
összevont csoportokban dolgoznak. 

o Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások.  

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 
valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 

 
o Hit-és erkölcstan.  

A hit-és erkölcstan foglalkozások megszervezését a hitoktatók és a tagintézmény-
vezető közösen végzik. Minden előző év májusában az ezzel kapcsolatos tudnivalókról 
a szülők levélben tájékoztatást kapnak. A hit-és etikaoktatásban való részvétel szülői 
elhatározáson alapszik. Ha a tanuló a tanulmányai során megváltoztatja döntését, és 
a hit-és erkölcstan helyett az iskola által tartott etika órán szeretne részt venni, akkor 
azt előző tanév május hónapjában teheti meg. 

 
o Szakkörök. 

 A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 
szolgálja. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek 
figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör 
vezetését – az intézmény igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, 
aki nem az iskola dolgozója. 
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o Versenyek, vetélkedők, bemutatók.  

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 
művészeti, levelezős stb.) versenyek, vetélkedők. 

 
o Kirándulások.  

Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente két 
alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a 
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 
o Erdei iskola.  

A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az 
iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, 
melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A tanulók részvétele az 
erdei iskolai foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 
fedezniük. 

o Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás.  

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 
segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett 
csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási 
időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell 
fedezniük. 

 
o Községi könyvtár. 

 A tanulók tanulását, képzését a tanítási napokon látogatható községi könyvtár segíti 
nevelői felügyelettel. 

 
o Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata.  

A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után 
lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: 
sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók – tanári vagy szülői felügyelet 
mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 
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• A délutáni tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 13:00. óra és 
16:30. óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre 
értesíteni kell. 
 

• A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató 
foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán 
kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a 
jelentkezés egy tanévre szól. 
• A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A 
tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni 
foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola 
igazgatója adhat. 
 
• A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán 
kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató 
engedélyével a foglalkozásról kizárható. 

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

Az iskolai dolgozatok/számonkérés szabályai: 
 
1. A tanév folyamán egy-egy óra anyaga szóbeli vagy írásbeli (röpdolgozat) felelettel 
számon kérhető. 

2. Nagyobb tematikus egységek lezárása témazáró dolgozattal történik, melyből egy 
tanítási napon csak kettő íratható, előzetes egyeztetés alapján. A témazáró dolgozat 
érdemjegyét kettős szorzóval számoljuk. 
4. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési 
igényű tanulók számonkérése az érvényes szakértői véleményben foglaltak alapján 
történik. 
 
 
Az otthoni/hétvégi házi feladatok meghatározásának szabályai: 

Az otthoni/hétvégi házi feladatok meghatározásának szabályai: 

 
1. A tantárgyankénti házi feladat időtartama átlagosan a napi 15 percet ne haladja 
meg. 
2. A feladatnak mindig az órai anyaghoz kell kapcsolódnia. 
3. A házi feladatot a következő órán ellenőrizni kell. 
4. A hétvégére, hosszabb szünetekre házi feladatot nem adunk. 
5. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési 
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igényű tanulók házi feladatainak kijelölése az érvényes szakértői véleményben 
foglaltak alapján történik.   
1. A tantárgyankénti házi feladat időtartama átlagosan a napi 15 percet ne haladja 
meg. 
2. A feladatnak mindig az órai anyaghoz kell kapcsolódnia. 
3. A házi feladatot a következő órán ellenőrizni kell. 
4. A hétvégére, hosszabb szünetekre házi feladatot nem adunk. 
5. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési 
igényű tanulók házi feladatainak kijelölése az érvényes szakértői véleményben 
foglaltak alapján történik.  

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 

Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 
 
Félévi osztályozó vizsga - 2020. január 27-31. 
Év végi osztályozó vizsgák - 2020. június 8 – 12. 
Javítóvizsgák - 2020. augusztus 26. 
 

Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát tesz a tanuló a félévi és a tanév végi osztályzat 
megállapításához, ha 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

 a tanuló hiányzása a törvényben előírt mértéket (250 óra) meghaladja és nem 
osztályozható, és ha a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

 ha a tanuló hiányzása az adott tantárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át 
meghaladta és 
érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást az adott tantárgyból, és ha a 
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

 magántanuló. 

 
Ha a tanuló osztályozó vizsgán szerezte valamennyi tantárgyi osztályzatát, 
magatartását és szorgalmát nem kell értékelni. 
Az osztályozó vizsgával való továbbhaladásra az alábbiak vonatkoznak: 

 ha valamennyi tantárgyból legalább elégséges osztályzatot kapott, tanulmányait 
felsőbb évfolyamon folytathatja, 

 ha az osztályozó vizsgán 1-3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott és a 
javítóvizsgán is elégtelen osztályzatot kapott, az évfolyamot ismételni kötelesAz 
javítóvizsgán a minimum követelményt kell teljesítenie a tanulónak. 
   

mailto:iskola@sioagard.hu


7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 2.   

Tel: 06-74-537-012 

E-mail:iskola@sioagard.hu 

  
  

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 
 I

Iskolánkban csak alsó tagozat működik, 2 német nemzetiségi nyelvoktató 
osztállyal. 

 
1.- 2. összevont osztály Létszám: 17 fő (10+7 fő) 
3.- 4. összevont osztály Létszám: 14 fő (8+6 fő) 

 
A fő tantárgyak oktatása csoportbontásban történik. 

Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 

 

Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző 
évfolyamok száma. Az első minősítés éve: 2008. Kiváló művészetoktatási intézmény 
 
Képzőművészeti tanszak: 2 csoport

 

 

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, 
versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel 

ld. székhelyintézmény 

 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 

ld. székhelyintézmény 

 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai 

ld. székhelyintézmény 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás 

ld. székhelyintézmény 
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