
KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése 

alapján az alábbi köznevelési intézmény a 

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik. 
 

1. Intézmény adatai  
 

201584 Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

 

Ellátott feladatok: 

- óvodai nevelés-oktatás 

- nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) 

- nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 

- alapfokú művészeti iskolai nevelés-oktatás (néptánc, szolfézs, zongora, hegedű, 

gitár) 
 

2. Az intézmény működő feladatellátási helyei  
 

001 – Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola (4254 Nyíradony, Árpád tér 10.) 
 

Ellátott feladatok: 

- óvodai nevelés-oktatás (2 csoport) 

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) 

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 

- alapfokú művészeti iskolai nevelés-oktatás (néptánc, zongora, hegedű, gitár, 

grafika- festészet) 

 

002 – Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola (4254 Nyíradony, Jókai út 2.) 
 

Ellátott feladatok: 

- óvodai nevelés-oktatás (2 csoport) 
 

003 – Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola (4261 Nyíracsád, Szatmári u. 8.) 

 

Ellátott feladatok: 

- alapfokú művészeti iskolai nevelés-oktatás ( zongora, hegedű) 



3. Intézmény statisztikai adatai  
 

 

4254 Nyíradony, Árpád tér 10. 

OM azonosító: 201584 

Intézmény neve: Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola  

Székhely címe: 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. 

Székhelyének megyéje: Hajdú-Bihar megye 

Intézményvezető neve: Keczán Szilárd László 

Intézmény telefonszáma/faxszáma: 52/203-786 

további telefonszám: 30/010 9400 

E-mail címe: szentmihalyalt.isk@gmail.com 

Web: www.szentmihalyaltisk.hu 

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2021.11.15. 

Fenntartó: Hajdúdorogi  Főegyházmegye 

Fenntartó címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 8. 

 

4. Az intézmény nyitvatartási rendje: 

Az iskola nyitvatartási ideje: 

Hétfő – Péntek: reggel 7.00 órától – délután 17.30 óráig. 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend 

szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője határozza meg, 

és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. 

Az óvoda nyitvatartási ideje: 

Hétfő – Péntek: reggel 6.30 órától – délután 17.00 óráig. 

I.  A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképesítése: 

Ssz.  

1.  tanár, matematika szak, egyetem, Ped.II. 

2.  gyógypedagógus, történelem- informatikai- 

könyvtár szakos pedagógus, főiskola 

3.  okleveles tánctanár, egyetem 

4.  tanár, magyar nyelv és irodalom szak, egyetem 

5.  gyógypedagógus- logopédus, főiskola 

6.  tanító, ének-zene, testnevelés, főiskola, szakvizsga,  

Ped. II 

7.  tanító, fejlesztő pedagógus, főiskola,szakvizsga, 

Ped. II. 

8.  tanító, fejlesztő pedagógus,főiskola, szakvizsga, 

Ped. II. 

http://www.szentmihalyaltisk.hu/


9.  tanító, főiskola 

10.  tanító, testnevelés műveltségterület, főiskola, 

szakedzői 

11.  tanító, főiskola, Ped. II. 

12.  angol- földrajz, egyetem 

13.  egyházzene-orgona szak, egyetem, zongoratanár 

14.  tanító, főiskola 

15.  tanító, főiskola 

16.  tanító, főiskola, szakvizsga, Ped. II. 

17.  okleveles hegedűművész, egyetem 

18.  óvodapedagógus, főiskola 

19.  óvodalelkész, hittanár, egyetem 

20.  intézményvezető, fizika- technika- informatika, 

főiskola, szakvizsga, Ped. II. 

21.  óvodapedagógus, főiskola, szakvizsga, 

mesterpedagógus 

22.  tanár, ének-zene, főiskola, szakvizsga, Ped. II. 

23.  tanár, matematika-történelem, egyetem, gyakornok 

24.  tanító, fejlesztő pedagógus, főiskola, Ped. II. 

25.  tanító, főiskola 

26.  angol- informatika , főiskola 

27.  biológia- természetismeret- informatika, egyetem, 

Ped. II. 

28.  földrajz- testnevelés, főiskola, szakedző 

29.  tanító, beszédfejlesztő pedagógus, főiskola 

30.  tanító, technika műveltségterület, főiskola 

31.  intézményvezető-helyettes, kémia- fizika, hittanár, 

egyetem, Ped. II.,:szakvizsga 

32.  tanító, főiskola 

33.  tanító, technika műveltségterület, főiskola, 

szakvizsga 

34.  tanár, természetismeret- biológia- földrajz ,főiskola 

35.  tanár, rajz- német ,egyetem 

36.  okleveles zenetanár, egyetem 

37.  tanár, magyar- művelődés szervező , főiskola 

38.  tanító, főiskola, szakvizsga, Ped. II. 

39.  iskolalelkész, hittanár, egyetem 

40.  tanár, fizika- matematika ,főiskola, Ped.II. 

41.  tanító, német műveltségterület, főiskola, szakvizsga 

42.  óvodapedagógus, főiskola, Ped. II. 

43.  tanító, főiskola, szakvizsga 

44.  intézményvezető helyettes, tanító , 

főiskola,szakvizsga, Ped.II 

45.  óvodapedagógus, főiskolai hallgató, középfokú 

végzettség 

46.  gitártanár, egyetemi hallgató, középfokú végzettség 

47.  óvodapedagógus, főiskola 

48.  tanító, főiskola 

49.  óvodapedagógus, főiskola, Ped. II. 



II. A nevelő és oktatómunkát segítők száma, feladatköre, iskolai 

végzettsége és szakképzettsége 
 

 2021. október 1. 

 
Sor-

szám 

OM Munkakör Végzettség Feladatellátási 

hely 

I.  72966109909 iskolatitkár 

 

középfokú iskola 

Árpád tér 10. 

II.  78526053424 rendszergazda 

 

középfokú iskola 

Árpád tér 10. 

III.  73422652555 pedagógiai 

asszisztens 

középfokú iskola 

Árpád tér 10 

IV.  75844088476 pedagógiai 

asszisztens 

középfokú óvoda 

Jókai u. 3 

V.  77790071747 pedagógiai 

asszisztens 

középfokú óvoda 

Árpád tér 10. 

VI.  75655102317 dajka középfokú óvoda 

Jókai u. 3 

VII.  73269533303 dajka 

 

középfokú óvoda 

Jókai u. 3. 

VIII.  72941179251 dajka 

 

középfokú óvoda 

Árpád tér 10. 

IX.  76443604107 dajka 

 

középfokú óvoda 

Árpád tér 10. 

X.  73610061160 jelmez-és 

viselettáros 

középfokú alapfokú 

művészeti 

iskola 

Árpád tér 10. 

 

III. Az országos mérés évenkénti eredményeit megtekintheti a 
https://www.kir.hu/okmfit/ weboldalon. 

 

IV. A tanulók le-és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos 

adatok 

 
2020/21-es tanév 

Osztályok neve Évfolyamismétlők száma 

1.a 2* 

1.b 0 

2.a 0 

https://www.kir.hu/okmfit/


2.b 4 

3.a 0 

3.b 0 

4.a 1 

4.b 0 

5.a 0 

5.b 0 

6.a 0 

6.b 0 

7.a 0 

7.b 1 

8.a 0 

8.b 0 

Összesen 8 

 

* a szülő kérésére évfolyamot ismétel 

V. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének 

lehetőségei 

 

1. Iskolánkban a kötelező tanítási órákon kívül lehetőség van minden év szeptember 15-ig 

jelentkezni az intézmény által meghirdetett szakkörökre, művészeti foglalkozásokra, 

sportkörökre, énekkarra, képességfejlesztő- és felzárkóztató foglalkozásokra,  

2. A felsorolt foglalkozásokat a tanulók adottságaik, képességeik és érdeklődési 

területüknek megfelelően maguk választhatják. A szülő a szaktanár részére készített 

NYILATKOZAT- tal fogadja el, valamint erősíti meg gyermeke diákkörre vonatkozó 

döntését. Ezzel egyben kötelezővé válik a tanulók számára a választott foglalkozás 

folyamatos látogatása a tanév végéig. 

3. A tanórán kívüli foglalkozások kezdete a pedagógus és a tanulók közötti egyeztetéstől 



függ.  

4. Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások: az egyéni képességek minél 

jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a lassabban haladók 

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó 

és felzárkóztató foglalkozások segítik. 

5. 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 intézményvezetője 

adhat. 

6. A tanórán kívüli foglakozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli 

foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az intézményvezető 

engedélyével a foglalkozásról kizárható. 

7. Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör 

sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a 

tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle 

sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

8. Napközi és tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik. 

9. Napközi és tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni,. Indokolt esetben 

a tanuló napközi és tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. 

10. Napközi és tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulók 

órarendjéhez igazodva- kezdődik és délután 16
00 

óráig tart. 

11. Napközi és tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 

12. A napközi és  tanulószobai foglalkozásról a tanuló csak a szülő személyes vagy írásbeli 

kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában - a tanuló 

eltávozására az intézményvezető és intézményvezető-helyettes is engedélyt adhat. 

 

 

Iskolánk az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja 

- Napközi otthon az 1-4. évfolyamon 

- Tanulószoba az 5-7. évfolyamon 

Szakkörök     

- kézműves szakkör az 1-4. és 5-8. évfolyamosok számára 

- német nyelvi tehetségfejlesztés a 2-8. évfolyamon 

- angol nyelvi tehetségfejlesztés 2-8. évfolyamon 

- matematika tehetségfejlesztés 5-7. évfolyamon 

- magyar tehetségfejlesztés a 5- 7. évfolyamon 

- kisbiológus szakkör 3-8. évfolyamon 

- informatika szakkör 3-4.évfolyamon 

- énekkar az 1-8. évfolyamon 

- differenciált képességfejlesztő foglalkozások különböző tantárgyakból az 1-8. 

évfolyamon 



Középiskolai előkészítő foglalkozások 

- magyar nyelv és irodalom a 8. évfolyamon 

- matematika a 8. évfolyamon 

 

Sportkörök 

- kézilabda az 1-4. évfolyamon 

- labdarúgás az 1-4. évfolyamon 

- röplabda az 5-8. évfolyamon 

- vívás az 5-8. évfolyamon 

- atlétika az 5-8. évfolyamon 

 

VI. A hétvégi házi feladatok és az igénybevétel lehetősége 
 

A tanulók eredményes felkészüléséhez, a tanítási órákon szerzett ismereteinek elmélyítéséhez, 

kreatív alkalmazásához és a helyes önismeret kialakulásához szükséges a „házi” feladatok 

adása.  

A „házi” feladatok kijelölésénél figyelembe kell venni 

- a tanulók életkori sajátosságait, 

- képességeit (differenciált, egyénre szabott feladatok), 

- a tanulók délutáni időarányos terhelhetőségét, 

- az egyenletes terhelést, a tantárgyi toleranciát. 

A „házi” feladatok jellege: 

- írásbeli munka, 

- gyűjtő-/ kutatómunka, 

- tananyagrögzítés, szóbeli feladat 

- memoriter, 

- kreativitást igénylő feladatok. 

„Házi” feladat csak olyan tananyagrészből adható 

- amelyet a tanórán már megismert a tanuló, 

- amely alkalmas a segítség nélküli feldolgozásra, 

- amely kellően előkészített, 

- amelyhez a feldolgozás során megfelelő szakirodalom és egyéb információhordozó 

rendelkezésre áll. 

További elvek: 

- Hétvégére és a tanítási szünetek idejére alsó tagozaton gyakorló, ismétlő feladatot 

ajánlatos feladni.  Adhatók még olyan szóbeli feladatok, amelyek a tananyagrögzítést 

vagy memoriter tanulását szolgálják. Írásbeli szorgalmi feladatok elvégzésére is 

buzdítjuk tanulóinkat: jutalmazását és értékelését a nevelő dönti el. Ezek el nem 

készítése nem jelenthet hátrányt a tanuló értékelésénél. A nyári szünet idején kötelezően 



elvégzendő feladatok lehetnek: kötelező olvasmányok elolvasása és olvasónapló 

készítése. 

 

- A választható tantárgyak esetében szükséges az otthoni felkészülés alsó tagozaton is, 

hiszen az önálló órák keretében nincs elegendő idő arra, hogy ezekre a tantárgyakra is 

megfelelően felkészüljenek a tanulók, tehát ezekből adhatók otthoni feladatok. 

 

- Felső tagozaton minden tanítási napon adható házi feladat.  

Fontos, hogy a hétvégére és a rövidebb tanítási szünetekre kijelölt házi feladatok 

mértéke arányos legyen a hétköznapokra feladottakkal. A nyári szünet idején kötelezően 

elvégzendő feladatok lehetnek: kötelező olvasmányok elolvasása és olvasónapló 

készítése. 

 

Iskolai dolgozatok szabályai 

Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy ennél több óra 

tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A témazáró dolgozat kivételével a kézhez kapott 

dolgozatok hazavihetők. A témazáró dolgozatokat egy évig meg kell őrizni. 

 A témazáró dolgozat 

 előzetes bejelentés alapján, megfelelően feldolgozott tananyagból íratható a tantervi 

követelmények szerint, 

 előzze meg összefoglaló óra, 

 egy héttel korábban be kell jelenteni, 

 egy tanítási nap lehetőség szerint maximum kettő témazáró dolgozat íratható, a heti 

egy órás tantárgyak elsőbbséget élveznek a tervezés során, 

 a megíratást követően maximum 10 munkanapon 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.  

 



VII. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett rendje 
 

A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 64.§ (1) szerint a tanuló osztályzatait évközi 

teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán és a tanulmányok alatti vizsgák 

(különbözeti, pótló, és javítóvizsgán) nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.  

 

Osztályozó vizsga 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei az iskola pedagógiai 

programjának helyi tantervében vannak rögzítve. Az intézményünk az osztályozó vizsgát a 

félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben szervezi meg. A helyi vizsgák 

időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 

A félévi és a tanév végi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell 

tennie, ha: 

 az intézményvezető felmentette a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

(egyéni munkarend), 

 az intézményvezető 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 

osztályozó vizsgát 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 osztályozó vizsgát tehet, 

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

mértéket és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor 

osztályozó vizsgát kell tennie. 

Javítóvizsga 

A javítóvizsga augusztus 15-étől augusztus 31-ig terjedő időszakban kerül megszervezésre. A 

javítóvizsga időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 

A tanuló javítóvizsgát tehet, ha: 

- a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

- az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 
távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. 

 

Különbözeti vizsga 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 65.§ szerint különbözeti vizsgára tanévenként legalább 

két vizsgaidőszakot kell megadni. Iskolánkban januárban és augusztusban szervezünk 

különbözeti vizsgákat. Pontos időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 



 

VIII. A tanév helyi rendje, iskolai szünetek, a középfokú felvételi eljárás 

rendje a 2021/22 tanévben,  
 

Az óvodai és iskolai nyílt napokról, iskolai közös programokról valamint az iskolai szünetek 

idejéről tájékozódhat az alábbi weboldalon: http://www.szentmihalyaltisk.hu/aktualitasok.htm  

 

IX. Tanulmányi eredmények 

 

2020/21 tanév végi 

 

Osztály Tanulmányi átlag 

1.a 4,2 

1.b 4,5 

2.a 4,5 

2.b 4,0 

3.a 4,3 

3.b 4,1 

4.a 4,2 

4.b 4,1 

5.a 3,9 

5.b 3,8 

6.a 3,8 

6.b 3,9 

7.a 3,7 

7.b 3,8 

8.a 3,7 

8.b 3,8 

Az iskolai tanulmányi eredmény átlaga 4,0 

 

 

X. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes 

adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával 
 

Sorszá

m 

Oktatási 

azonosító 

Végzettség Minősülés 

dátuma 

Besorolás Besorolás 

időpontja 

1 76374594003 Főiskola 2016.01.28 Pedagógus II. 2015.01.01 

2 75867446067 Főiskola  Pedagógus II. 2015.01.01 

3 79199893002 Főiskola  Pedagógus II. 2015.01.01 

4 76529255653 Főiskola 2015.11.05 Pedagógus II. 2016.01.01 

5 77928217973 Főiskola 2015.11.24 Pedagógus II. 2016.01.01 

6 77776355964 Főiskola 2015.10.16 Pedagógus II. 2016.01.01 

7 77856214291 Főiskola 2015.11.17 Pedagógus II. 2016.01.01 

http://www.szentmihalyaltisk.hu/aktualitasok.htm


8 74331499862 Főiskola 2016.01.21 Pedagógus II. 2017.01.01 

9 74128485912 Főiskola 2016.02.18 Pedagógus II. 2017.01.01 

10 74874659224 egyetem 2018.03.09 Pedagógus II. 2019.01.01 

11 77165502439 főiskola 2020.02.11 Pedagógus II. 2021.01.01 

12 73245861461 főiskola 2020.02.27 Pedagógus II. 2021.01.01 

13 73286128083 egyetem 2020.03.05 Pedagógus II. 2021.01.01 

14 73490287591 egyetem 2020.11.06 Pedagógus I. 2021.01.01 

15 72651419228 főiskola 2021.02.21 Pedagógus II. 2022.01.01. 

16 76830026061 főiskola 2021.02.12 Pedagógus II. 2022.01.01 

17 74948993581 egyetem 2021.02.12 Pedagógus II. 2022.01.01 

 

 

 


