
Különös közzétételi lista   

A nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet alapján 

Intézmény nyitvatartás rendje 

Az iskola munkanapokon tart nyitva. A nyitvatartási idő: 6-1830 óra. Eltérő nyitva tartásra 

az igazgató adhat utasítást, engedélyt. A tanítási szünetekben a nyitva tartás az ügyeleti 

rend szerint igazgató által tanévenként van meghatározva. 

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), házirend, pedagógiai program 

Az iskola honlapján elérhető. http://kozponti.net/kozzeteteli-lista#2 

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános iskola 

Munkakörök Létszám/fő Végzettség Szakképzettség 
Intézményvezető 1 egyetem magyar-orosz szakos tanár, 

közoktatási vezető- szakvizsga,  

tantervi szakértő  

Intézményvezető helyettes 2 1 fő főiskola matematika – technika szakos tanár,  

közoktatási vezető- szakvizsga, 

pedagógus minősítési szakértő  

tanfelügyelő 

1 fő egyetem biológia mezőgazdasági ism. és gyak. 

szakos tanár, 

egészségfejlesztő mentálhigiénikus –

szakvizsga 

okleveles egészségfejlesztés tanár 

 

Tanár –teljes állásban 16  6 fő egyetem 

10 fő főiskola 

6 fő szakvizsga 

 

angol szak  4 fő 

földrajz szak 2 fő 

ének 2 fő 

testnevelés 2 fő 

fizika 1 fő 

kémia 1 fő 

biológia 3 fő 

magyar 3 fő 

történelem 3 fő  

rajz  2fő 

technika 3 fő 

tánc 1 fő 

matematika 4  fő 

Tanító – teljes állásban 21 1 fő főiskola 

        egyetem 

tanító 

nyelv-és beszédfejlesztő tanár 

 2 fő főiskola tanító 2 fő 

 16 fő 

főiskola+egyéb 

végzettség 

5 fő szakvizsga 

1 fő + ember és társadalom 

műveltségterület, gyógypedagógus, 

tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakos tanár 

1 fő + ének –zene szakkollégium 

1 fő+háztartástan szakkollégium 

1 fő + angol szakkollégium 

2 fő rajz szakkollégium 

1 fő + orosz szakkollégium, 

http://kozponti.net/kozzeteteli-lista#1
http://kozponti.net/kozzeteteli-lista#2


drámapedagógus- szakvizsga 

1 fő+ drámapedagógus- szakvizsga 

1 fő+ orosz szakkollégium, 

drámapedagógus 

2 fő+testnevelés szakkolllégium 

1 fő anyanyekvi szakkollégium 

2 fő+ magyar nyelv és irodalom 

műveltségterület 

1 fő + angol műveltségterület 

2 fő testnevelés és sport műveltségterület 

1 fő népművelés szakkollégium 

Gyakornok 3 1 fő rajz tanár 

2 fő főiskola 

rajz 

tanító 

 

Hitoktató  5 főiskola hitoktató 

Gyógypedagógus 2  főiskola 1 fő tanító, testnevelés műveltségterület, 

fejlesztőpedagógus 

  1 fő történelem szakos tanár, 

gyógypedagógus 

 

A nevelő és oktatómunkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános iskola 

Feladatkör  Száma iskolai végzettsége szakképzettsége 

gazdaságvezető 1 főiskola közgaszdász 

gazdasági ügyintéző 1  főiskola közgaszdász 

gazdasági dolgozó 1 középfok  

iskolatitkár 1 középfokú iskolatitkár 

pedagógiai asszisztens 3 2 fő középfok 2 fő  pedagógiai 

asszisztens 

 1 fő főiskola 1 fő rajz és vizuális 

kommunikáció szakos 

tanár 

takarító 4  

szakmunkás 

karbantartó 1 1 fő alapfok 

 

1 fő általános gépkezelő 

és karbantartó 

portás 2 1  fő középfok 

1 fő nyugdíjas 

fűtő 

rendszergazda 1 főiskola mérnök informatikus 

 

  



Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 

Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános iskola és Gy. Szabó Bála 

tagintézménye 

A 

mér

és 

éve 

Ké

pzé

si 

for

ma 

MATEMATIKA6. évfolyam- ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGI-

TARTOMÁNNYAL) 

KRÁI 
 

Országos 

Össz

e-

haso

nlítá

s  

Az első 

viszonyítási 

csoport 

A második viszonyítási csoport 

Szank 

ált. isk. 

Eredmé

nye 

Össze-

hasonl

ítás  

közepes városok ált. 

isk. 

község ált..isk. 

Össze-hasonlítás  

201

6 

álta

lán

os  

isk

ola 

1420 

(1377;14

65) 
1486 

(1485;14

87) 

 1479 

(1478;1

480) 

 
1478 

(1475;1480)  

1558 

(1485;16

78) 
  

1432 

(1430;1434)  

 

A 

mér

és 

éve 

Ké

pzé

si 

for

ma 

MATEMATIKA8. évfolyam- ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGI-

TARTOMÁNNYAL) 

KRÁI 

 

Országos 

Össz

e-

haso

nlítá

s  

Az első 

viszonyítási 

csoport 

A második viszonyítási csoport 

Szank 

ált. isk. 

Eredmé

nye 

Össze-

hasonl

ítás  

közepes 

városok 

ált. isk. 

község 

ált..isk. 

Össze-hasonlítás  

201

6 

álta

lán

os  

isko

la 

1675 

(1624;17

33) 
1597 

(1596;15

98) 

 1580 

(1579;1

581) 

 

1582 

(1579;158

5) 
 

1570 

(1512;16

41) 
  

1537 

(1534;153

9) 
 

 

A 

mér

és 

éve 

Kép

zési 

for

ma 

SZÖVEGÉRTÉS6. évfolyam- ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGI-

TARTOMÁNNYAL) 

KRÁI 

 

Országos 

Össze

-

hason

lítás  

Az első 

viszonyítási 

csoport 

A második viszonyítási csoport 

Szank 

ált. isk. 

Eredmén

ye 

Össze-

hasonlít

ás  

közepes 

városok ált. 

isk. 

község 

ált..isk. 

Össze-

hasonlítás  

201

6 

által

ános  

iskol

a 

1476 

(1421;153

8) 
1494 

(1493;149

6) 

 1487 

(1486;14

88) 

 
1490 

(1487;1493)  

1426 

(1353;155

0) 
  

1425 

(1423;1427)  



 

A 

mér

és 

éve 

Kép

zési 

for

ma 

SZÖVEGÉRTÉS8. évfolyam- ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGI-

TARTOMÁNNYAL) 

KRÁI 

 

Országos 

Össze

-

hason

lítás  

Az első 

viszonyítási 

csoport 

A második viszonyítási csoport 

Szank 

 ált. isk. 

eredmén

ye 

Össze-

hasonlít

ás  

közepes 

városok ált. 

isk. 

község 

ált..isk. 

Össze-

hasonlítás  

201

6 

által

ános  

iskol

a 

1633 

(1548;169

2) 
1568 

(1567;156

9) 

 1550 

(1548;15

51) 

 
1552 

(1548;1554)  

1532 

(1458;160

2) 
  

1499 

(1496;1501)  

 

A tanulók le –és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános iskola 

 

Tanév  Tanulói 
létszám  

Évfolyam ismétlő  Magántanuló  Az előző tanévben 250 
óránál többet hiányzó 
tanuló 

száma Aránya  Száma  Aránya  Száma  Aránya  

2008/09  349 10 2,8 % 1 0,3 %  1 0,3 % 

2009/10 311 6 1,9% 3 1 % 5 1,6 % 

2010/11 297 6 2% 1 0,3% 5 1,6% 

2011/12 302 6 1% 1 0,3% 4 1,3% 

2012/13 318 2 0.6% 2 0.6% 3 0.9% 

2013/14 342 19 5,5% 5 1.4% 5 1.4% 

2014/15 340 15 4.4% 4 1.1% 6 1.7% 

2015/16 367 5 0.01% 4 0.01% 5 0.01% 

2016/17 410 5 0,01% 1 0% 5 0.01% 

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége  

Az iskola honlapján elérhető. http://kozponti.net/kozzeteteli-lista#7 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

A hétvégi házi feladat szabályai 

Hétvégére kötelező házi feladat nem adható, csak ajánlott, gyakorló, ismétlő feladat. Ezek el 

nem készítése nem jelenthet hátrányt a tanuló értékelésénél. A tanítási szünetekre sem adható  

a tanulók heti órarendjét követő házi feladatokon kívül más házi feladat. 

  



Az iskolai dolgozatok szabályai 

A témazáró dolgozat 

 előzetes bejelentés alapján, megfelelően feldolgozott tananyagból íratható a tantervi 

követelmények szerint 

 előzze meg összefoglaló óra 

 egy tanítási nap lehetőség szerint  max. kettő témazáró dolgozat íratható 

 központilag kiadott  a pedagógus által elkészített feladatlapon iratható meg 

 lehet A-B-C változatokban megíratni 

 a megíratást követően max. két héten belül javítva kell kiosztani és értékelni 

 értékelése a százalékos határok figyelembe vételével történik 

 azok, akik hiányzásuk miatt nem írták meg a témazáró dolgozatot, a tanító ill. 

szaktanár által előre egyeztetett időpontban lehetőség szerint pótolják 

 mindig közösen elemezni és értékelni, valamint javítani kell 

 érdemjegye pirossal kerül a naplóba 

 időpontjait a tanmenetekben rögzíteni kell megőrzendő egy héttel korábban be kell 

jelenteni. 

Házi dolgozatok 

 megíratása feldolgozott tananyagból, előkészítés után történhet 

 minimum 3 napot kell a megíráshoz biztosítani 

 megírása az adott tantárgy füzetébe kerüljön 

 mindig közösen elemezni és értékelni, valamint javítani kell 

 érdemjegye kékkel kerül a naplóba, egyenértékű a feleletjeggyel 

 időpontjait a tanmenetekben rögzíteni kell 

 

1. Az osztályozó vizsga tantárgyakénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett rendje 

 

A tantárgyankénti követelményeket  a tantervek tartalmazzák, amelyek  a Pedagógiai Program 

mellékletét képezi. 

 

Az intézményünk az  osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két 

hétben szervezi meg. 

A félévi és a tanév végi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozóvizsgát kell 

tennie, ha: 

 az igazgató felmentette a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

(magántanuló), 

 az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek 

egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 a tanévben 250 óránál többet mulasztott, de a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozóvizsgát tehet, 



 a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az éves tanítási órák 30%-át meghaladja és a 

szaktanár nem tudja osztályozni a tanuló teljesítményét, de a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozóvizsgát tehet, 

 Ha a tanuló mulasztásainak száma már az 1. félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie 

A tanév helyi rendje, a középfokú felvételi eljárás a 2017/2018. tanévben, 

nemzetközi alkalom, igazgatói szünetek. 

Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános iskola 

első tanítási nap 2017. szeptember 1. (péntek) 

utolsó tanítási nap 2018. június 15. (péntek) 

tanítási napok száma 180 nap 

első félév vége 2018. január 26. 

értesítés az első félév eredményeiről 2018. február 2. 

 

Családi istentisztelet 

 

 

X. 01.          

16,00 

1. évfolyam családi istentisztelet templomban 

X. 08. 2. évfolyam családi istentisztelet 

XI. 12. 3. évfolyam családi istentisztelet 



II. 11. 4-5. évfolyam családi istentisztelet 

III. 25. 6-7-8. évfolyam családi istentisztelet 

 

Szünetek időpontja 

 

                             ŐSZI SZÜNET 

9 nap                    (okt.28-29. szo/va)  

                              (nov. 4-5. szo/va) 

2017. október 30- november 3-ig 

utolsó tanítási nap: október 27. (péntek) 

első tanítási nap: november 6. (hétfő) 

TÉLI SZÜNET 

11 nap                  (dec.23-24. sz/va) 

                        (dec.25-26. karácsony) 

2017. december 27- 2018. január 2-ig 

utolsó tanítási nap: december 22. (péntek) 

első tanítási nap: január 3. (szerda) 

TAVASZI SZÜNET 

12 nap              (márc. 28. :igazgatói szünet) 

                          (ápr.4-5-6. :igazgatói szünet) 

                             (ápr.7-8. : szo/vas) 

2018. március 29- április 3-ig 

utolsó tanítási nap: március 27. (kedd) 

első tanítási nap: április 9. (hétfő) 

 

Szülői értekezletek, fogadó órák időpontja 

 

október 2. (hétfő) SZIK 17:00 

november 6. (hétfő) pályaválasztási szülői 17:00 

november 7. (kedd) fogadóóra 17:00 



január 22. (hétfő) SZIK 17:00 

január 29. (hétfő). felső tagozat SZÜLŐI 17:00 

január 30. (kedd) alsó tagozat SZÜLŐI 17:00 

április 10. (kedd) fogadóóra 17:00 

 

Iskolai hagyományok időpontjai  

 
ESEMÉNY/TÉMA FELELŐS IDŐPONT 

1. Farsang 

alsós 

munkaközösség 

DÖK 

 felsős 2018. február 2. 

(péntek) 

alsós 2018. február 9. 

(péntek) 

2. Anyák napja 
alsós 

osztályfőnökök 
beosztás szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Szülők bálja SZIK 2018. április 21. (szombat) 

4. 

Weöres Sándor 

megyei 

szavalóverseny 

humán 

munkaközösség 
2018. március 24. (szombat) 

5. Majális DÖK 2018. május 25. (péntek) 

 

Nemzetközi alkalom: Erdély – Határtalanul pályázat keretében 7. osztályos tanulók 

részvételével 

Időpont: 2017. szeptember 25-29. 

Az iskola elérhetősége 

Az intézmény neve:  

Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola 

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 9. 

OM 027806 

Honlap címe: http://www.kozponti.halas.hu 

http://www.kozponti.halas.hu/


E-mail: kozpotiiskola@reformatus.hu 

Tel: 06-77-421-371 

Mobil elérés: +36-30-284-9514 

A vezetők ügyeleti rendje a 2017/2018-as tanévben, a fenntartó által 

engedélyezett osztályok, csoportok száma 

Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola   

   

Intézményvezető    
Hétfő   Kedd   Szerda   

Csütörtök   Péntek   

Nagyné Lehoczki Zsuzsanna  
igazgató      

X   

   

X   

   

Andrási Szabolcsné igazgatóhelyettes   

X            X   

Nagy-Czirokné Horváth Ildikó 
igazgatóhelyettes         

X   

      

   

Tagintézmény-vezető  Hétfő   Kedd   Szerda   Csütörtök   Péntek   

Patkósné Ujfaludi Lilla  Tagintézmény-
vezető  

   X   X   X      

Piszmán Ágota  Tagintézmény-
vezetőhelyettes   

X            X   

   

    

mailto:kozpotiiskola@reformatus.hu


  

A  2017/2018-as tanévben fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma   

  

osztály  létszám  

1.a  25  

1.b  27  

1.c  25  

2.a  24  

2.b  26  

2.c  21  

3.a  24  

3.b  28  

3.c  26  

4.a  26  

4.b  25  

5.a  25  

5.b  23  

5.c  12  

6.a  21  

6.b  23  

6.c  10  

7.a  15  

7.b  14  

8.a  20  

8.b  17  

Összesen   

db  létszám  

21   457  
 

 

Tanulmányi eredmények 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 81.§-a előírja, hogy a középfokú iskola 

minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók – a 

középfokú iskola első két évfolyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt 

értek el. 

Ennek értelmében az általános iskola a megküldött adatokat az iskola honlapján 

nyilvánosságra hozza. 



A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok 

védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával 

A 2016-os évben sikeres minősítési eljárásban részt vett kollégák: 

Misky Sarolta, Muharos Ágnes, Nagyné Lehoczki Zsuzsanna, Némethné Vida Erzsébet, 

Ormosné Bodrogi Viola 

A 2016-os évben vezető tanfelügyeletben részt vett kolléga: 

Nagyné Lehoczki Zsuzsanna 

A 2017-es évben sikeres minősítési eljárásban részt vett kolléga: 

Sándorné Rácz-Fodor Ibolya 

 A fenntartó nevelési- oktatási 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 megállapításai. 


