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Közzétételi lista 
2022/2023-as tanév 

 
 

1. Az iskola nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben 
tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai 

 
 Az intézményben tartózkodás rendje, nyitva tartás: 

 

A központi iskola valamint a tagintézmények épületét szorgalmi időben hétfőtől péntekig 700 

órától 1800 óráig tartjuk nyitva. Ebben az időintervallumban végeznek munkát a dolgozók. Az 

iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. 

Rendezvények és terembérlés esetén a nyitva tartásra a fent jelölt időtartamban és azon túl az 

intézményvezetővel és a tagintézmény-vezetővel való egyeztetés után a fenntartó ad engedélyt. 

A szervezési feladatokat a gazdasági dolgozó közreműködésével kell megoldani. 

 

A tanítási szünet ideje alatt az iskolában csak a munkáját végző dolgozó tartózkodhat. 

 

A felnőtt ügyelet az intézményben a tanítási időben 700 - 1800 óráig tart az intézményvezető-

helyettes illetve a tagintézmény-vezető beosztása szerint. 700 óra előtt és 1800 után a szülő 

felelősségére maradhat gyermek az aulában. A Váci tagintézményben a felnőtt ügyelet 730-kor 

kezdődik. Az ebédeltetés alatt az ebédlőben felnőtt ügyelet működik. A délutáni szünetekben és 

1800 óráig az ügyeletet a napközis nevelők látják el. 

 

Az oktatási nevelési intézmény elhagyása tanítási idő alatt: 

A tanuló a tanítási idő alatt – 2012. CXX törvény: A rendőrségről – 

• a nevelési oktatási intézmény által kiállított írásbeli igazolással 

• a tanuló szülője vagy törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolással hagyhatja el 

az oktatási intézményt. 

 

Az kiállított írásbeli igazolások eredeti példányával az oktatási nevelési intézménynek 

rendelkeznie kell, melyet a következő tanév elejéig meg kell őrizni. 

 

A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik hétfőtől csütörtökig 800 és 1600 óra 

között, pénteken 800 - 1200 óráig. 



Amennyiben külső személy az intézményvezetővel kíván személyesen találkozni, az 

iskolatitkárral történő előzetes egyeztetés után teheti meg. Amennyiben az intézményvezető - 

elfoglaltsága miatt - nem tudja fogadni a külső személyt, az iskolatitkár segítségével időpontot 

biztosít a találkozóra. 

 

Az épületbe belépő szülőket, látogatókat - ahol portaszolgálat van - a portás igazítja el. A 

hivatalos ügyintézésen túl a szülőknek az előtérben kell várakozniuk.  

A fentiek kiegészülnek az „Intézkedési terv a 2022/2023-as tanévben a köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” dokumentumban 

rögzített szabályokkal. 

 

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai: 
 
A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola honlapján megtalálható. 
 

 
2. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai 

 
2021/2022-es tanév: 
 
2022. január 3. és 2022. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a 
Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az egyéni munkarenddel rendelkező 
tanulók osztályozóvizsga-kötelezettségének teljesítését és dokumentálását. 

     Nincs adat. 
 
 

3. Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 
 

     2022/2023-as tanév: 
 

Munkakör Létszám Végzettség 
Intézményvezető  1 Főiskola biológia-technika szakos tanát,  

inkluzív okleveles mestertanár, közoktatási vezető, 
pü. főiskola szakközgazdász 

Szakmai intézményvezető-
helyettes 

1 Főiskola matematika szakos, egyetem okleveles 
földrajz szakos tanár, mérés értékelés, közoktatási 
vezető 

Általános intézményvezető-
helyettes 

1 Főiskolai magyar nyelv és irodalom, tanító 
 

Matematika-informatika  2 Főiskolai matematika, számítástechnika, orosz 
szakos tanár 

Tanító 13 Főiskola tanító szak 
Fizika 1 Egyetem okleveles matematika-fizika szakos tanár 
Matematika 1 Főiskola tanár  

matematika, testnevelés szakos tanár, inkluzív 
okleveles mestertanár 

Rajz   
Angol 4 angol nyelv szakos tanár 



Informatika 1 Egyetem okleveles informatika szakos tanár 
Történelem-ének 1 történelem, ének-zene 
Biológia-kémia 1 Főiskola kémia szakos, egyetem okleveles  

biológia szakos tanár 
Testnevelés 1 Főiskola orosz szakos, egyetem okleveles 

testnevelés szakos tanár 
Biológia-technika 1 Főiskola biológia-technika szakos tanár 
Matematika 1 Főiskola matematika-technika szakos tanár 
Magyar 1 Magyar szakos tanár 
Magyar 1 Magyar-vizuális kultúra szakos tanár 
   
Napközis nevelő 2 Magyar- német nyelv szakos tanár, magyar-ének 

zene szakos tanár 
Történelem-földrajz 1 Egyetem okleveles történelem-földrajz szakos 

tanár 
Testnevelés 1 Főiskola biológia, Egyetem okleveles testnevelés 

szakos tanár 
Testnevelés-földrajz 1 Főiskola testnevelés-földrajz szakos tanár 
Gyógypedagógus 1 Tanító-gyógypedagógus  
Iskolapszichológus   

 
 

4. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége   
 

Munkakör Létszám Végzettség 
Könyvtáros 1 Főiskola magyar-könyvtár szakos tanár, 

szakavizsga 
Rendszergazda 1 Felsőfokú informatikai szakmai végzettség 
Pedagógiai asszisztens 1 Középfokú szakmai végzettség 
Iskolatitkár 1 Főiskolai végzettség 

5. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 
 

Átlag 
6. évfolyam 8. évfolyam 

Szövegértés Matematika Szövegértés Matematika 

2012. 
Országos 1472 1489 1567 1612 
Telephelyi 1518 1516 1598 1666 

2013. 
Országos 1497 1489 1555 1620 
Telephelyi 1532 1530 1611 1707 

2014. 
Országos 1481 1491 1557 1617 
Telephelyi 1546 1582 1570 1607 

2015. 
Országos 1488 1497 1567 1618 
Telephelyi 1441 1494 1555 1584 

2016. 
Országos 1494 1486 1568 1597 
Telephelyi 1466 1478 1646 1700 

2017. 
Országos 1503 1497 1571 1612 
Telephelyi 1527 1515 1475 1576 

2018. 
Országos 1492 1499 1602 1614 
Telephelyi 1492 1507 1600 1636 

2019. 
Országos 1499 1495 1608 1624 
Telephelyi 1460 1528 1617 1653 



2020. 
Országos - - - - 
Telephelyi - - - - 

2021. 
Országos 1478 1468 1590 1609 
Telephelyi 1511 1511 1531 1608 

 
 
 

6. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 
 
Évfolyam  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Sikeres javítóvizsga (fő)     2 3 3 1 
Évfolyamismétlés (fő)     3    
 
 
 

7. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 
 

2022/2023 
Testnevelés órák, iskolai sportkörök 
 
Minden osztályban a testnevelés tantárgy heti óraszáma: 5 óra 
Úszásoktatás: a 4. és 6. évfolyamon 
ISK labdarúgás: heti 7 óra 
ISK röplabda: heti 8 óra 
ISK atlétika: heti 2 óra 
 
Tánc: 
1/a 144 óra testnevelés 36 óra tánc 
2/a 144 óra testnevelés 36 óra tánc 
3/a 144 óra testnevelés 36 óra tánc 
4/a 144 óra testnevelés 36 óra tánc 
5/a 144 óra testnevelés 36 óra tánc 
 
Szakkörök: 
- matematika 
-fizika 
- magyar 
- természettudományi 
- zöldek 
- kézműves 
-vizuális kultúra 
-történelem 
-robotika 
-angol (1a,2a,3a) 
-digitális kultúra(1b,2b,3b) 
Összesen heti 50 óra 
 
Fejlesztő foglalkozás heti 17 óra 
Korrepetálás heti 42 óra 
Felzárkóztatás heti 11 óra 
Habilitáció heti 16 óra 
 



 
8. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért 

eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók 
 

 Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola Összesen 
Összesen 29 fő 49% 17fő 29% 13fő 22% 59 fő 

 
 
 

9. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 
 

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 
meghatározásának elvei és korlátai 

 
Célja: 
Az önálló tanulás és ismeretszerzés módszereinek elsajátítása, az állandó önművelés igényének 
és készségeinek megalapozása. A tanulás gazdaságos, képességekhez mérten eredményes, 
kedvvel végzett tevékenység kialakítása. 

 
Alapelvek: 
• Az eltérő egyéni adottságokra épített képességek fejlesztését, differenciált házi feladattal, 

szorgalmi feladattal valósítjuk meg. 
• A feladatadás gyakorisága:  

• Minden egyes tanítási órához kapcsolódóan adható 
• Nagyobb terjedelmű írásbeli, szóbeli munkát hosszabb intervallumra ajánlatos 

tervezni, anyag jellegétől függően 1-2 hét. (vers, fogalmazás) 
• Hétvégére a pénteki házi feladaton túl, és a tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi, 

nyári) kötelező jelleggel nem adható. 
• A tantárgy jellegétől függően törekednünk kell az írásbeli és a szóbeli házi feladatok 

megfelelő arányára. 
• A feladatadás mennyisége: 

Az önállóan végzett írásbeli és szóbeli munka időtartama az életkor szerint változik. 
1-2. évf. az iskolaotthonban a törvény előírásainak megfelelően nem vihet haza házi 
feladatot. Az önállóan végzett munka maximum 60 perc. 
3-4. évf. tantárgyanként maximum 20 perc. 
5-8. évf. tantárgyanként maximum 30 perc. 

• A házi feladat elvégzéséhez biztosítjuk a tanulást segítő külső körülményeket: rend, 
csend, fény, tanulási segédeszközök. 

• Törekednünk kell a tanulást segítő belső körülmények kialakítására: pihenés, motiváció, 
egészséges életmód. 

• A sikeres tanulás feltételeit az órák megfelelő szervezésével tudjuk megteremteni. 
(figyelem, emlékezés, bevésés 

 
 
 

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

Tanulmányok alatti vizsgák szabályai: 
1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

• osztályozó vizsga, 



• pótló vizsga, 
• javítóvizsga, 

2. A tanuló a vizsgát független vizsgabizottság előtt is leteheti, amelyet a kormányhivatal 
szervez számára. 

3. A tanuló a vizsgát abban a nevelési-oktatási intézményben is leteheti, amellyel tanulói 
jogviszonyban áll. 

4. A vizsgaszervezés intézményi szabályai: 
• a vizsgabeosztást, a vizsgabizottságot az 1. számú intézményvezető-helyettes, illetve a 

tagintézmény-vezetők készítik el, 
• a tanulónak háromtagú bizottság előtt kell vizsgázni, 
• a vizsgafeladatokat a szakmai munkaközösség állítja össze, 
• a tanuló vizsgaeredményét a vizsgabizottság állapítja meg, 
• a vizsga eredményének adminisztrálása a naplóba, az anyakönyvbe és a bizonyítványba 

az osztályfőnök feladata. 
• a magántanuló félévi osztályozó vizsgájáról az osztályfőnök írásban tájékoztatja a 

szülőt/gondviselőt, 
• a tanuló egy nap legfeljebb 3 szóbeli és 3 írásbeli és 1 gyakorlati vizsgát tehet. 

5. A vizsgák időpontját és követelményeit az érintett tanuló szüleivel  
• osztályozó vizsga esetén vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal írásban, 
• javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

6. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 65-70.§-ban előírt 
szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 

7. Az osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 
teljesítésére vonatkozik.  

8. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 
megállapításához, ha 
• a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 
• engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt akar eleget tenni, 
• a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 
vizsgát tehet, 

• ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

9. Nem tehet osztályozó vizsgát a tanuló, ha: 
• a 20 napnál több az igazolatlan mulasztása, és az iskola kétszer értesítette a mulasztás 

következményeiről, 
• az adott tantárgyból a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz 

tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. 
10. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 
A vizsgázó kérésére a megkezdett vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait 
értékelni kell a pótló vizsgán. 

11. Javítóvizsgát az iskola intézményvezetője, tagintézmény-vezetője által meghatározott 
időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban kell szervezni. 
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha: 
• a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

12. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményei az iskola helyi tantervében szereplő tantárgyi 
követelmények. 

13. A minimum követelmény az évfolyam tantárgyi követelményének 31%-a. 



14. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 
vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Erkölcstan  SZÓBELI  

Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Környezetismeret/Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Hon- és népismeret  SZÓBELI  

Tánc és Dráma   GYAKORLATI 

Vizuális kultúra  SZÓBELI    vagy      GYAKORLATI 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika, életvitel és gyakorlat    GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 
 

  A magasabb évfolyamba lépés feltételei 
 

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 
vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

• A fő tárgyak esetében csak akkor legyen szóbeli, ha szükséges. 
• Vizuális kultúra tantárgyból a tanulmányok alatti vizsga formájáról a tanuló dönt. 
• Szakmai indokoknak, egyéni tényezőknek, a tanulók speciális helyzetének 

megfelelően a vizsgabizottság az alábbi táblázatban foglaltaktól eltérhet. Vizuális kultúra 
tantárgyból a tanulmányok alatti vizsga formájáról a tanuló dönt. 

 
 
 

11. Iskolai tanév helyi rendje 
A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola honlapján 

 
 
 

12. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma 
 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Osztály a b a b a b a b a b a b a b a b  
Létszám/fő 30 30 25 27 30 29 25 27 29 29 28 27 25 27 27 24  
 
 
 
 
 


