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1. Felvételi lehetőség iskolánkban 

Iskolánkban minden bócsai lakcímmel rendelkező tanulót fogadni tudunk. Kisebb létszámú 

osztályaink miatt a hozzánk kérelemmel forduló szomszédos községekből jelentkezőket is 

fogadni tudjuk nevelőtestületi egyetértéssel. 

 

2. Beiratkozás ideje, fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

Az első osztályba történő beiratkozás országosan központilag megjelölt időpontban 

(április) történik. Felsőbb osztályokba az iskola nyitvatartása alatt bármikor történhet 

jelentkezés. 

A fenntartó által engedélyezett osztályok: 8 osztály 

3. Térítési díj, tandíj 

Intézményünkben nem kell tandíjat fizetni. 

 

Az iskolai étkezések szabályozása a jogszabályok figyelembe vételével történik. Az 

étkezéssel kapcsolatos közös nyilvántartási rend: 

1.Az iskola jelentkezési lapon gyűjti az igényeket. 

Tartalma: 

- tanuló neve, osztálya 

- szülő/gondviselő aláírása 

- igényelt étkezések száma 

Melléklet: a kedvezményre jogosultság igazolása 

2.A fenntartó önkormányzati határozat tartalma:   

(szülői nyilatkozat alapján) 

- szülő adatai, 

- tanuló adatai 

- kedvezmény mértéke, 

- becsatolt dokumentumok érvényességének határideje. 

A határozatot a többi rendelkezésre álló dokumentummal együtt tárolják az 

élelmezésvezetőnél. 

A szülői kérelem mellékletében a következő a következő dokumentumok fogadhatók el: 



3 vagy több gyermekes család esetén: 

- A Magyar Államkincstárhatározatának másolata, mely alapján a családi 

pótlékot folyósítja. 

- Az igazolás beszerzéséig elfogadható a családi pótlék igazolására a 

bankszámlakivonat másolata. 

Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén:  

- szakorvos által kiadott érvényes igazolás vagy 

- A Magyar Államkincstár által kibocsátott határozat, mely alapján az emelt összegű 

családi pótlékot folyósítják. 

Gyermekvédelmi kedvezmény igazolása:  

 határozat másolata 

Gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett gyermek  

 igazolás nevelésbe vételről 

Sajátos nevelési igényű tanuló esetén: 

 Szakértői javaslat másolata 

 

 

Tankönyv 

 

Az idei tanévtől már minden évfolyamon ingyenesen kapják a tanulók a tankönyveket. Az így 

megkapott tartós tankönyveket tanév végén vissza kell adni. (Kivétel első és második osztály.) 

 

4. Az intézmény munkájával összefüggő értékelések 

 

Nyitvatartási rend, jelentősebb rendezvények, események 

1.Iskolánkban a tanítás 8 órakor kezdődik. A pontos órakezdés miatt a tanulóknak 7. 45-ig kell 

megérkezniük. A szomszédos településekről bejáró tanulók a busz érkezése szerint jönnek. 

2. A tanítási órák 45 percesek, köztük 15 perces szünettel. Az első szünetben az alsósok, a 

második szünetben a felsősök tízóraiznak a pedagógus felügyeletével. A tanítási óra végét 

csengő jelzi. ami az órát tartó pedagógusnak figyelmeztetés, hogy az tanítást be kell fejeznie. 

Kicsengetés előtt 5 perccel jelzőcsengetés az óra közelgő végére figyelmeztet. 

Csengetési rend 

 



Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 800 845 

2. 900 945 

3. 1000 1045 

4. 1100 1145 

5. 1200 1245 

6. 1300 1345 

   

 

3. Az óraközi szünetekben a tanulók jó idő esetén az udvaron, rossz időben a folyosón 

tartózkodnak, kivéve a tízórai szünet. 

4. Ebédhez az 5-ös terem előtti folyosón kell sorakozni, csak felnőtt felügyelettel vagy 

engedéllyel lehet az étkezőbe menni. Akik valamely csoportba nem férnek be, a 

tanulószobában, illetve a kijelölt helyen várakoznak. 

5. Ügyintézés : hétfőtő péntekig 8-12 és 13-16 óráig az iskolatitkárnál 

 

5. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés  

Az 2017-2018-as tanévben iskolánkban intézményi tanfelügyelet zajlott, ennek 

eredményeképpen körvonalazódtak, meghatározásra kerültek az intézmény erősségei, 

fejlesztendő területei 

 

6. Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program 

Iskolánk a KT Bem József Általános Iskola (Kiskőrös, Vasvári Pál u. 2.) tagintézményeként 

működik. Szervezeti és működési szabályzatunk, valamint a pedagógiai programunk közös, 

ezért itt csak a tagintézményi házirendet, pedagógiai program és SZMSZ mellékletünket 

csatoljuk: 

7. Pedagógusok iskolai végzettsége 

2018/2019-es tanévben iskolánkban tanító pedagógusok 

név munkakör végzettség 

Adorjánné Csábi Éva tanító   tanító- vizuális nevelés 

szakkollégium 

 Fejlesztő pedagógus- szakvizsga 

 szakértő mesterpedagógus 

Barcsikné Weinhardt 

Éva 

intézményvezető 

tanító 

 tanító-vizuális nevelés 

szakkollégium 



 informatikus könyvtáros-iskolai- és 

gyermekkönyvtáros szakirány 

 Stratégiafejlesztő az iskolai 

agresszió kezelés területén-

pedagógus szakvizsga 

 Közoktatás vezető 

-pedagógus szakvizsga 

Horváth –Mucsi Tímea tanár  magyar-történelem szak 

Kothenczné Fűz Szilvia tanár  földrajz, technika szak 

Kőfalvi Erika tanár   Tanító-angol műveltségterület 

 Angol szakos nyelvtanár 

Mészárosné Babák 

Katalin 

tanító  tanító-testnevelés szakkollégium 

Morvai Erzsébet tanár  tanító 

 Matematika, informatika szak 

Mucsi Zsófia tanító  tanító- magyar, nemet 

műveltségterület 

Mucsi-Szendi Erika tanító  tanító- ember és társadalom 

műveltségterület 

Nyúl Anna tanító  tanító-magyar műveltségterület 

Oláh Sándorné tanár  testnevelés szak 

 gyógytestnevelés szakvizsga 

 szakértő mesterpedagógus 

Paragi Anikó tanár  kémia, biológia szak 

 katolikus hitoktató 

Pócsa Sándorné tanár  magyar, történelem szak 

Szlobodáné Rakonczay 

Tünde 

tanár  tanító német műveltségterület 

 német szakos tanár 

 

Óraadók 



Név végzettség szak tanított tantárgy 

Réz Istvánné tanár fizika, 

matematika 

fizika 

Viszkók Sándorné tanító tanító  

 

8.  A KT Bem József Általános Iskola Boróka Általános Iskolájában a nevelő és 

oktató munkát segítők 

1 fő iskolatitkár középfokú végzettséggel 

1 fő portás/gondnok szakmai képesítéssel (részmunkaidős) 

1 fő karbantartó /gondnok szakmai képesítéssel (részmunkaidős 

2 fő takarító alapfokú képesítéssel 

 

9. Országos kompetencia mérés eredményei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Előző évek eredményei tagintézményünkben 



 

10. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 

Falusi kis, családias iskola révén igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ezek a 

számok minél alacsonyabbak legyenek. A 2017/2018-as tanévben 6 tanuló nem teljesítette a 

adott évfolyam követelményeit. Közülük mind a hat tanuló volt jogosult javítóvizsgát tenni, ők 

teljesítették a követelményeket, felsőbb osztályba léphettek. 

11. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

2018/2019-as tanév tantárgyfelosztása szerint 

Szakkör: 

angol (alsó) 

angol (felső) 

kézilabda  

Mindennapos testnevelés 1-8. osztály 

 Úszás: 5. osztály 2. félév 

  6. osztály 1. félév (Az uszoda használatát a tankerület, az utaztatást  

Bócsa Község Önkormányzata biztosítja heti két testnevelés óra terhére) 

 Lovas kultúra oktatása: 3. osztály számára a  

Bócsa Község Önkormányzata biztosítja a heti 2 testnevelés óra 

óra terhére. 

Könyvtár nyitva tartása: (feladatot ellátja a Bócsa Község Önkormányzata) 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

szünnap 10-12 10-12 10-12 10-12 10-13 

 13-17 13-17 13-17 13-17  

 

 



Megjegyzés: Települési megállapodások alapján az alábbi lehetőségek állnak diákjaink 

rendelkezésére: 

 Társastánc tanszak (Kossuth AMI Soltvadkert) helyszín: Hungaricum és Civil 

Közösségi Ház 

 Birkózás BLSE Bócsa  

 Foci  Soltvadkerti TE 

 

12. Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai 

 

- Megoldása segíti a sikeres felkészülést, a tanultak rögzítését. 

- Az esetleg felmerülő problémák a tanár számára visszajelzést adnak a tanulók 

tudásszintjéről, így segítséget nyújtanak a továbbhaladás megtervezésében. 

- A házi feladat kijelölésekor figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságait, a 

képességek szerinti differenciált feladat kiadásának lehetőségét. 

- A szóbeli házi feladatok ellenőrzése felelet vagy beszámoló formájában történik. - A 

hiányzó házi feladat a tanulóval pótoltatható. 

- A rendszeresen elmulasztott házi feladatért (3-5 egymást követő eset) elmarasztaló 

érdemjegy adható, vagy ellenőrzőbe való beírással tájékoztatjuk a szülőket a feladatvégzés 

rendszeres elmaradásáról. 

- A hétközi házi feladat: az írásbeli és szóbeli feladatok arányát és mennyiségét a 

követelmények figyelembevételével a szaktanár határozza meg. 

- A tanulók a tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) 

feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. 

- A tanulókat önkéntes vállalásuk alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra 

szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

Iskolai dolgozatok szabályai 

- A pedagógus a témazáró dolgozatok, a felmérések (év eleji, tanév közi, év végi) 

időpontját legkésőbb az előző szakórán köteles a tanulókkal közölni. 

- Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely négy, vagy annál több 

óra anyagának elsajátítását ellenőrzi. 

- A dolgozatot a nevelő köteles kettő héten belül kijavítani és az eredményeket ismertetni. 

- A hiányzó tanulóval az elmaradt (meg nem írt) írásbeli beszámoltatás pótolható. 



- A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül legfeljebb 

kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. Írásának 

időpontját a szaktanárok előzetesen egyeztetik 

 

 

13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák terve, ideje 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

Osztályozó vizsgát évente két alkalommal tartunk, január és június hónapban. 

Javítóvizsgák időpontja augusztus 15-31. közötti időszakra esik. 

14. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma: 

Iskolánkban 8 évfolyamon 8 osztályban 169 tanuló jár. 

1. osztály 19 fő 

2. osztály 17 fő 

3. osztály 22 fő 

4. osztály 21 fő 

5. osztály 23 fő 

6. osztály 21 fő 

7. osztály 20 fő 

8. osztály 26 fő 


