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Közzétételi lista 
 

 

A Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye a 229/2012. 

(VIII.28.) Kormányrendelet 23.§ (3) bekezdése alapján nyilvánossá teszi a törvényi előírásban 

meghatározott adatait: 

 

I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött 

munkakörök alapján: 

 
munkakör végzettség szakképzettség 

mat.-technikát tanító tanár főisk. tanár /mat.-techn./ 

osztálytanító,  
közoktatásvezető 

főisk. tanító /tört. spec./, TAP-os tanár, 
közoktatási vezető 

biológia-testnev.-t tanító 
tanár 

főisk. tanár /bio.-testn./ 

tanító egyet. tanító /rajz spec./, tanár /rajz és 
vizuális kultúra szak, multimédia 
szakág/ 

magyar nyelv- és irodalmat 
tanító tanár 

egyet. tanár /magyar nyelv és irodalom/ 

magyar nyelv- és irodalmat, 
fizikát tanító tanár 

egyet. tanár /magyar nyelv és irodalom, 
fizika szak/ 

matematikát és német 
nyelvet tanító tanár 

főisk. tanár /matematika-műszaki 
ismeretek/, német nemzetiségi 
tanító, oktatási informatikus 

tanító főisk. tanár /magyar nyelv- és irodalom 
spec./ 

osztálytanító főisk. tanító /testnevelés spec./ 

természetismeretet, 
környezetismeretet és 
földrajzot tanító tanár 

főisk. tanító /informatika spec./, tanár 
/földrajz/ 

tanító, napközis nevelő főisk. tanító 

tanító, napközis nevelő főisk. tanító /rajz és vizuális k. spec./ 

osztálytanító főisk. tanító /magyar spec./, tanár /TAP és 
pedagógia szakos nevelőtanár/ 

osztálytanító főisk. tanító /magyar spec./ 

német nemzetiségi nyelvet 
tanító tanár 

egyet. német nemzetiségi tanár  

 

 

 

http://www.szltiszk.hu/tiszk/kozzetetel-01.html
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II. Az oktató és nevelő munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége 

a betöltött munkakörök alapján: 

 
munkakör végzettség szakképzettség 

iskolatitkár főisk. szociálpedagógus 

karbantartó szakmunkásképző fakitermelő 

takarító 8 általános - 

takarító 8 általános - 

 

 
 

III. Az országos kompetenciamérés eredményei  

(elért átlageredmények és a konfidencia intervallum) 
 

 

 

 Matematika Szövegértés 

Település Év 
Év-

folyam 

Átlageredmény 

és konfidencia- 

intervallum 

Elvárt 

eredményhe

z képest  

Átlageredmény 

és konfidencia- 

intervallum 

Elvárt 

eredményhez 

képest 

B
ü

k
k

ü
sd

 

  

2008 
6 1297 (12551356) gy. 1330 (1248;1435) n. k. 

8 1442 (1364;1519) - 1385 (1262;1468) - 

2009 
6 1403 (1341;1452) gy. 1274 (1241;1308) n. k. 

8 1693 (1643;1748) gy. 1374 (1346;1414) gy. 

2010 
6 1596 (1547;1641) - 1605 (1537;1668) - 

8 1484 (1400;1561) - 1307 (1211;1387) - 

2011 
6 1597 (1530;1655) n. k. 1463 (1383;1548) j. 

8 1647 (1619;1673) n. k. 1423 (1369;1473) n. k. 

2012 
6 1588(1539;1635 n. k 1371(1295;1448) j 

8 1422(1302;1551 j 1369(1253;1498) j 

2013 
6 1274(1194;1375 j 1308(1194;1398) j 

8 1636(1578;1692 n, k 1511(1452;1560) n. k 

2014 
6 1503(1455;1550 n. k 1603(1546;1671) j 

8 1594(1520;1661 n. k 1579(1547;1613) n. k 

2015 
6 1467(1368;1558 n.k. 1362(1255;1453) gy. 

8 1517(1468;1575) gy 1540(1461;1663) n.k. 

2016 
6 1369(1308;1428) gy 1378(1293,1465) gy 

8 1598(1540,1636) n.k. 1592(1498,1682) nk. 

 2017 6 1348(1273,1422) gy. 1308(1246,1369) gy. 

  8 1422(1311,1520) gy. 1435(1309,1543) gy. 

  6 1324(1221,1433) gy. 1311(1201,1395) gy. 

 2018 8 1375(1307,1457) gy. 1423(1356,1495) gy. 

 

 

gy.: az elvárt eredményhez képest szignifikánsan gyengébb az elért átlageredmény 
n.k.:  az elvárt eredménytől nem különbözik szignifikánsan az elért átlageredmény 
j.: az elvárt eredményhez képest szignifikánsan jobb az elért átlageredmény 
 

http://www.szltiszk.hu/tiszk/kozzetetel-02.html
http://www.szltiszk.hu/tiszk/kozzetetel-02.html
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IV. A tanulók le-és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 
 

Évfolyam évfolyamismét

lők 

2015/2016-os 

évfolyamismét

lők 

2016/2017-es 

évfolyamismét

lők 

2017/2018-as 

évfolyamismét

lők 

2018/2019 

 

1. 1 1 1 1  

2. - 1 -              1  

3. -  -  -         -  

4.   -   -   -  -  

5. - 1 2 3  

6. 1 - 5 1  

7. - - 1 0  

8. - 1 0 0  

 

2015-16.:  

2 tanuló nem teljesítette a továbbhaladáshoz szükséges követelményeket, 

2016-17.:  

4 tanuló nem teljesítette a továbbhaladáshoz szükséges követelményeket, 

2017-2018: 

7 tanuló nem teljesítette a továbbhaladáshoz szükséges követelményeket, 

2 tanuló hiányzásai miatt ismétel 

            2018-2019: 

            6 tanuló nem teljesítette a továbbhaladáshoz szükséges követelményeket,  

            3 tanuló a hiányzásai miatt ismétel 
 
 

V. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei 
 

foglalkozás heti óraszám 

„Bölcs bagoly” szakkör  1 

Kézműves szakkör  2 

Angol szakkör 1 

Dráma-és színjátszó szakkör  2 

Tömegsport 5 

Elsősegély szakkör  1 

Egyéni fejlesztés 4 

Napközi 35,5 

Tanulószoba 25 
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VI. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 

lásd: 
Helyi tanterv: „Az értékelés gyakorisága” c. rész, 45. oldal. 
 

VII. Osztályozó vizsga, tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 

 
2020. január 13.-17. 

2020. május 25.-29.  
 
 
 

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

Iskolai osztályok száma: 8 
A tanulók létszáma az egyes osztályokban: (2019.10.01.) 

 

Évfolyam Létszám (fő) 

1. 13 

2. 9 

3. 12 

4. 9 

5. 8 

6. 11 

7. 12 

8. 14 
 

 

 

Bükkösd, 2019. 10.01.                                                                                                                        Györe Valéria 

                                                                                                                                                           tagintézmény-vezető 

http://www.szonek.hu/data/SZL/helyitantervSZL.pdf

