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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 
 

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez 

(személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket 

tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 

11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. § (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös 

közzétételi lista megjelentetésére. 

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv 

tantárgyfelosztásához 

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

Végzettség: Munkakör: 
Tanítóképző főiskola, testnevelés szakkollégium, 

 német nemzetiségi tanító, 
tanító 

Tanítóképző főiskola,  

Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő 

pedagógiája 

tanító 

Tanítóképző főiskola, testnevelés szakkollégium 

Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő 

pedagógiája 

tanító 

Tanítóképző főiskola, német nemzetiségi tanító tanító 

Tanítóképző főiskola, ének- zene szakkollégium tanító 

Tanítóképző főiskola, ének- zene szakkollégium 

Fejlesztő pedagógus 
tanító 

Magyar- népművelő szakos tanár, főiskolai végzettség 

Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő 

pedagógiája 

magyar tanár 

Német tanár, főiskolai végzettség 

Ének- zene tanár, egyetemi végzettség 
német, ének tanár 

Matematika- fizika szakos tanár, főiskola végzettség 

Pedagógus szakvizsga 
matematika, fizika tanár 
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Biológia, technika szakos tanár, főiskolai végzettség 
biológia, technika tanár, 

ifjúságvédelmi felelős 

Történelem rajz szakos tanár főiskolai végzettség 

Felsőfokú informatikus 
rajz, informatika tanár 

Földrajz, történelem szakos tanár, főiskolai végzettség történelem, földrajz tanár 

Orosz szakos tanár, főiskolai végzettség 

Angol szakos tanár, egyetemi végzettség 
angol tanár 

Földrajz- testnevelés szakos tanár, főiskolai végzettség testnevelés tanár 

Tanítóképző főiskola, napközis nevelő 

Óvónőképző főiskola  

Háztartásökonómia és életvitel és tanár 
napközis nevelő 

Óvónőképző főiskola 

Háztartásökonómia és életvitel és tanár 
tanulószobai nevelő  

 

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 

 

 2006. 2007. 2008. 2009. 

Szövegértés 8. évfolyam 

Iskolai átlag 436  497 540 

Országos átlag 497  506 502 

Matematika 8. évfolyam 

Iskolai átlag 391  548 517 

Országos átlag 494  497 484 

 

 

 2006. 2007. 2008. 2009. 

Szövegértés 6. évfolyam 

Iskolai átlag   520 554 

Országos átlag   519 513 

Matematika 6. évfolyam 

Iskolai átlag   536 530 

Országos átlag   499 489 
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4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Kiűnő tanulók száma: 

-alsó tagozat: 

-felső tagozat 

 

14 

1 

 

11 

2 

 

Javítóvizsgára utalt 
tanulók száma:  

-alsó tagozat: 

-felső tagozat 

 

- 

13 (29 tantárgyból) 

 

- 

8 (15 tantárgyból) 

 

Évfolyamismétlésre utalt 
tanulók száma: 

-alsó tagozat: 

-felső tagozat: 

 

- 

2 

 

- 

2 

 

 

5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, 

évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Gimnáziumba  felvételt 

nyert tanulók  
17 % 15 %  

Szakközépiskolába felvételt 

nyert tanulók 
60 % 45 %  

Szakiskolában továbbtanuló 

tanulók 
23 % 40 %  

Nem tanult tovább 0% 0%  

 

6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 

Lásd: Közösségek/ Szakkörök  

 

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 

 A z iskola házirendje szabályozza: 

Lásd: Dokumentumok/ Házirend menüpont  
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8. Iskolai tanév helyi rendje 

Lásd: Eseménynaptár 

 

9. Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban  

Lásd: / Iskolapolgár / Osztályok 

 

 

Nemesvámos, 2010. június 


