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Tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet rendelet 23. §
a nevelési- oktatási intézmények működéséről
1./ Az alapító okiratban meghatározott alapfeladatok
•

óvodai nevelés,

•

általános iskolai nevelés-oktatás

2./ Óvodai felvételi eljárásrend
3./ Vonatkozó jogszabályok, dokumentumok:
•
•
•
•

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 2013.
évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő
módosításáról

4./ A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, óvodai beiratkozás
•
•
•

•

Az EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint a fenntartó az óvodai beiratkozás
idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első
határnapját megelőzően legalább harminc nappal hirdetményt tesz közzé.
A 2022/2023. nevelési évben a fenntartó által meghatározott időpontban
2022. április 20-a és május 20-a között kerül sor. Engedélyezett csoportok száma: 1.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek e
törvényben foglalt kivétellel harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele
folyamatos. [Nkt. 49. § (1)]. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai
nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi -, folyamatosan
történik.
Az óvodai felvételnél körzethatár nincs.

5./ Térítési díjak befizetése, diétás étkeztetés, ingyenes étkezés
Az étkezési díjak befizetésére banki átutalással, vagy a bankban történő készpénzes, ill.
kártyás befizetésre van lehetőség. Az intézmény e-mailben a szülőknek számlát küld.
Az ehhez szükséges adatok:
•
•
•

számlaszám: K&H Bank: 10404522-45211632-00000000
számlatulajdonos neve: Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum
Óvoda
közleménybe: gyermek neve, befizetési hónapja, a megküldött számla sorszáma

Érzékeny étkezés kizárólag szakorvos által igazolt esetben vehető igénybe, az igazolásban
feltüntetett időtartamra.
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Az ingyenes étkezés igénybevételéhez szükséges, hogy szülő/törvényes képviselő kitöltse, és
benyújtsa a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 6. mellékletében szereplő nyilatkozatot.
Ingyenes étkezésben részesülhet, aki
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap,
 három, vagy több gyermeket nevelő családban él,
 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, ahol tartósa beteg, vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
 családjában a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének
130%-át.

6./ Az óvodai nevelési év rendje
Nevelési év időtartama: 2021. szeptember 1-től - 2022. augusztus 31-ig.
•

Szorgalmi időszak:

•

Nyári időszak: 2021. június 16-tól - 2021. augusztus 31-ig tart.

2021. szeptember 1-től - 2022. június 15-ig tart.

Új gyermekek fogadása 2021. szeptember 1-jétől folyamatosan történik.
Intézményünk öt napos munkarendben működik, hétfőtől péntekig 6.30 órától - 16.30 óráig
tart nyitva.
Reggel 6.30 és 7.00 között, valamint délután 16.00 és 16.30 óra között ügyeleti rendszerrel,
összevontan biztosítunk foglalkozást azon gyermekek részére, ahol a szülő igénylik.
•
•
•
•

2021. június közepétől - az iskolai szünet miatti létszámcsökkenés miatt - összevont
csoportokat szervezünk.
Nyári zárva tartást nem tervezünk.
Rendkívüli esetben csoportösszevonást a törvényes létszámkeretek betartásával és a
nevelőtestület véleményének figyelembevételével a tagóvoda-vezető rendelhet el.
Rendkívüli szünet elrendelésére a Nkt.30. § (5) bekezdése alapján kerülhet sor.

Az óvodában nincsenek szünetek, de az iskolai tanítási szünetek - sok év
tapasztalata alapján -, a szülő igényeinek megfelelően hatással lehetnek az intézmény
működésére (hétvégék is benne vannak):
őszi szünet
téli szünet
tavaszi szünet

2021. október 23 – tól - november 1-ig
2021. december 22 –től - 2022. január 2-ig
2022. április 14 –től - április 19-ig
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7./ Nevelés nélküli munkanapok várható ütemezése:
11/1994(VI.8.) MKM rendelet értelmében óvodai tagintézményünk a nevelési év során 5 nap
nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe. Az óvodai nevelés nélküli munkanapokat a tanév
folyamán akkor kívánjuk igénybe venni, ha azt a szakmai munka indokolttá teszi. Erről a
szülőket időben, 7 nappal előre tájékoztatjuk.
A nevelés nélküli munkanapok meghatározása:
1./ Évnyitó értekezlet
2./ Őszi nevelési értekezlet
3./ Tavaszi nevelési értekezlet
4./ Szakmai nap
5./ Évzáró értekezlet

8./ Ünnepek, ünnepélyek megemlékezések rendje
Szs.

megnevezés

várható időpontja
Őszi ünnepkör

1.

Őszi kézműves délután

szeptember-október

Szüreti sokadalom

október 1-2. hete

Jeles napok: Márton napja

november 2. hete
Téli ünnepkör

Adventi kézműves délután
2.

Mikulásvárás

december 6.

Karácsonyi készülődés

december 3. hete

Farsang sokadalom

február 2. hete
Tavaszi ünnepkör

3.

Március 15. – Nemzeti ünnepünk

március 15.

Tavaszi kézműves délután

március

Virágvasárnap - Húsvét

április

Nyílt napok az óvodában

április 2-3. hete

Egészségnap

április 4. hete

Anyák napja

május e1.hete

Évzáró ünnepély

május utolsó hete

Óvodai búcsúzás

május 1. hete
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9./ Személyi feltételek az óvodában
Óvodapedagógusok száma:

7 fő

•

tagóvoda-vezető:

1 fő

•

óvoda pedagógus

6 fő

ebből szakvizsgát tett:
•

óvodai nevelés a művészetek eszközeivel szakirány:

1 fő

•

gyógytestnevelés szakirány:

2 fő

•

vezető óvodapedagógus szakvizsgázott óvodapedagógus:

1 fő

•

minősítési eljárásban részt vett óvodapedagógus:

3 fő

Pedagógiai munkát segítő nem pedagógusi végzettséggel rendelkezők:
ebből
• dajka végzettséggel rendelkezik
•

4 fő
3 fő

pedagógiai asszisztens végzettséggel rendelkezik

1 fő

10./ Óvodai csoportok száma, létszáma
(2021. szeptemberi adatoknak megfelelő)
Csoport:

Engedélyezett létszám: Tényleges létszám:

Hajnalcsillag kiscsoport:

30

29

Szivárvány vegyes csoport:

30

28

Napsugár vegyes csoport:

30

26

Iskola
11./ 23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista:
a./ Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda szabad beiskolázású,
körzethatár nincs. Beiskolázási körzete Karcag város területe és a környező települések.
Az óvodába és az iskolába való beiratkozáskor valamennyi szülő nyilatkozik arról, hogy
elfogadja az intézmény pedagógiai programja szerinti református keresztény szellemiségben
történő nevelést-oktatást, melynek része a hit-és erkölcstan, valamint az iskolában az egyházi
ének tantárgy tanítása. Az elfogadást a szülő aláírásával igazolja.
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b./ A beiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett osztályok
száma
Első osztályosok beíratása: 2022. április 21 és 22-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal által meghatározott időpontban van.
Engedélyezett osztályok száma: érdeklődéstől függően 2-3 osztály
c./ Menzai étkeztetés díjfizetési kötelezettsége az iskolában:
A díj
megnevezése (jogcíme)
Menza (alsó tagozat)

mértéke

1 főre megállapított díj mértéke

teljes értékű

431,- Ft

Menza (alsó tagozat)-TB, 3 gyermek…

50%

215,- Ft

Menza (alsó tagozat)–rendszeres gyermekvédelmi

0%

0,- Ft

teljes értékű

560,- Ft

50%

280,- Ft

teljes értékű

465,- Ft

Menza (felső tagozat)-TB, 3 gyermek…

50%

232,- Ft

Menza (felső tagozat)–rendszeres gyermekvédelmi

0%

0,- Ft

teljes értékű

610,- Ft

50%

305,- Ft

Menza (alsó tagozat) - érzékeny
Menza (alsó tagozat) – érzékeny TB, 3 gyermek
Menza (felső tagozat)

Menza (felső tagozat) - érzékeny
Menza (felső tagozat) – érzékeny TB, 3 gyermek

d./ A fenntartó nevelési- oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések

12./ e./ Az iskola nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a
tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események
Szs.

ünnepek, ünnepélyek megemlékezések rendje

várható időpontja

1.

Ünnep Tanévnyitó Istentisztelet

augusztus 31.

2.

Magyar Diáksport napja

szeptember 24.

3.

Pályaorientációs nap

október 1.

4.

Szüreti vigadalom

október 2. hete

5.

Reformáció, megemlékező műsor

október 24.

6.

Télapóvárás

december 6.

7.

Karácsonyi műsor

december 19.

8.

Farsangi kavalkád

február

9.

Anyák napi műsor

május 1.

10.

Konfirmációs

május

11.

Ballagási ünnepség

június 11.

12.

Tanévzáró Ünnepi Istentisztelet

június 19.
6

Az iskola a nyitva tartását, az alábbi rend szerint határozza meg:
tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon 600- 1800
30

Pedagógus ügyelet: 7 – 16

30

Tanévkezdés:

2021.szeptember 1. (szerda)

Őszi szünet:

Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22.
Szünet utáni első tanítási nap: november 2.

Téli szünet:

Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21.
Szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3.

Tavaszi szünet:

Szünet előtti utolsó tanítási nap:2021. április13.
Szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 20

Első félév: 2022. január 21-ig tart
Félévi értesítők kiadása: 2022. január 28-ig
Továbbtanulás:
Tanulók jelentkezése írásbeli felvételi vizsgára 2021. december 3.
Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évf. gimnáziumokba, 2022. január 22.
Tanulói adatlap első példányának elküldése a Felvételi Központnak 2022. február 19.
Utolsó tanítási nap:
Ballagás:
Tanévzárói Ünnepi Istentisztelet:

2022. június 15.
2022. június 11.
2022. június 19.

(szerda)
(szombat)
(vasárnap)

13./ (3) További közzétételi lista
a./ A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv
tantárgyfelosztásához 2021/2022-es tanév
Pedagó
gusok:
1.
2.

Végzettség, szakképzettség

Tantárgyfelosztás

tanító
angol nyelv műveltségi terület
tanító
ének-zene műveltség terület

magy., mat., angol nyelv, osztályfőnök
magy., mat., ének- zene, osztályfőnök

3.

tanító
testnevelés és sport műveltségi terület

4.

tanító
magyar nyelv és irodalom műveltségi terület

5.
6.

tanító
ének-zene műveltségi terület
tanító
ének-zene műveltségi terület
néptánc oktató

magyar, matematika, ének-zene,
vizuális kultúra, technika és tervezés,
testnevelés
magy., mat., ének-zene, tech. és terv.,
viz. kult., testnevelés
osztályfőnök
magy., mat., ének-zene, tech. és
terv., dráma és tánc, osztályfőnök
magy., mat., ének-zene, dr. és tánc
osztályfőnök
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7.
8.

9.

tanító
népművelő
tanító, tanár
technika műveltség terület
magyar- nyelv és irodalom szakos tanár
ember és társ. ism.
tanító
magyar nyelv és irodalom
műveltségi terület

10.

könyvtár szakkollégium
tehetségfejlesztési szakértő műveltség terület

11.

tanító
ének-zene műveltségi terület

12.

tanár
történelem-vallás és latin szakos

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

biológia – technika, fizika szakos tanár
tanító-hitoktató,
biológia szakos tanár
ember és társ. ism. műv. terület
magyar nyelv és irodalom - angol ny.
angol nyelv szakos tanár
magyar nyelv és irodalom- orosz- német nyelv
szakos
matematika - kémia szakos tanár
matematika - fizika szakos tanár
földrajz – orosz – angol szakos tanár
tanár
biológia-viz.kult- könyvtárszakos
testnevelés szakos tanár
vallástanár
informatika tanár
matematika szakos tanár
pedagógia szakos középiskolai tanár
közoktatási vezető szakvizsga minőségbizt.
és szakértői szakvizsga
tanító
testnevelés és sport műveltség terület
tanító
testnevelés és sport műveltség terület
tanító
testnevelés szakkollégium
tanító
ember és társadalom műveltségi terület
tanító
természetismeret műveltségi terület
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magy., mat., körny.ism.,
osztályfőnök
magy.,
osztályfőnök
magy., mat., körny.ism., ének- zene,
viz. kult., életvitel és gyak., testnev.,
osztályfőnök
magy., mat., körny.ism., ének-zene,
viz.kult., életvitel és gyak.
osztályfőnök
magy., mat., körny.ism., ének- zene,
viz.kult.,
osztályfőnök
történelem, hit-és erkölcstan,
osztályfőnök
term.ism., biológia, életvitel és gyak.
,fizika, osztályfőnök
hit-és erkölcstan, természetismeret
osztályfőnök
magy., angol, osztályfőnök
angol, osztályfőnök
magy., hon-és népism.
osztályfőnök
mat., kémia, osztályfőnök
mat., fizika, osztályfőnök
földrajz, angol, osztályfőnök
term.ism., biológia, viz.kult.,
könyvtár, osztályfőnök
úszás, testnevelés
hit-és erkölcstan
digitális kultúra, informatika
matematika

testnevelés
délutáni foglalkozás vezető
testnevelés
délutáni foglalkozás vezető
testnevelés
délutáni foglalkozás vezető
körny. ism., ének-z., viz. kult., életv.és
gyak., délutáni foglalkozás vezető
GYED

b./ A nevelő és oktató munkát segítők száma és szakképzettsége
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

gazdasági ügyintéző
gazdasági ügyintéző
iskolatitkár
pedagógiai asszisztens
rendszergazda
takarítónő
takarítónő
takarítónő
takarítónő
fűtő-karbantartó
rendész

mérlegképes könyvelő
mérlegképes könyvelő
érettségi
érettségi
rendszergazdai képesítés
8 általános
8 általános
szakmunkásképző
szakmunkásképző
szakmunkásképző
szakmunkásképző

c./ Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
2015
Országos
kompetencia
mérés
eredménye

Országos
átlag

2016
Iskola
átlaga

Országos
átlag

2017

Iskola
átlaga

Országos
átlag

2018

2019

Iskola
átlaga

Országos
átlag

Iskola
átlaga

Országos
átlag

Iskola
átlaga

Szövegértés
6. évfolyam

1488

1642

1494

1652

1503

1724

1492

1739

1499

1628

8. évfolyam

1567

1648

1568

1754

1571

1742

1602

1730

1608

1705

Matematika
6. évfolyam

1497

1653

1486

1677

1497

1549

1499

1707

1495

1678

8. évfolyam

1618

1758

1597

1762

1612

1733

1614

1747

1624

1701

d./ A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
1.
0

2.
0

3.
0

4.
0

5.
0

6.
0

f./ A tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetősége
Szakkör, foglalkozás megnevezése
néptánc
sportkörök
kórus
sakk
robotika
média

tehetségpontok
középiskolai előkészítők
képességfejlesztő órák
nyelvi fakultációk
versenyekre felkészítés
mindennapos testnevelés
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7.
0

8.
0

A mindennapos testnevelés a testnevelés órákon túl alsóban heti két alkalommal tömegsport
foglalkozás keretén belül valósul meg, a felső tagozatban pedig sportköri foglalkozások
keretében.
A fenti foglalkozások igénybevételének lehetősége délutáni időpontokban valósul meg.
g./ Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

• A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó
•
•
•
•
•
•
•
•

önellenőrzésre!
A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük! iskolában végzett
munkájáról, az iskolában folyó munkáról.
Első és második évfolyamon hétvégére csak szóbeli házi feladat adható.
Harmadiktól nyolcadik évfolyamig hétvégére szóbeli és írásbeli feladat is adható.
A napközis kollégák folyamatosan tájékoztassák a pedagógusokat a házi feladatok
mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre szabottan is!
A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre!
Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget
kell tenni a mulasztás okai szerint!
Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok
elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.
Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi
egyik óráról a másikra szokásos.

• A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy

internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése) az
elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel
kell megállapítani.
• A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó
feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a
versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.
Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai:

• Témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt
•
•
•
•

bejelenti, a dolgozatot két héten belül kijavítja, egy napon kettőnél több témazáró
dolgozatot nem íratunk.
Egyéb dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti, a
dolgozatot két héten belül kijavítja;
A szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az előző
dolgozatot kijavítva ki nem adta a tanulóknak.
A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján
született érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli
kifejezőkészség fejlesztésére.
A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját (házi dolgozatok,
tanulói kutatómunkák anyaga) rövid időn belül értékelni, javítani kell.
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i./ Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma
Az osztályok és az osztálylétszámok:
Évfolyamok
1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam

Osztályok
1.a
1.b
1.c
2.a
2.b
2.c
3.a
3.b
3.c
4.a
4.b
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
8.c

Osztály létszámok
21 fő
19 fő
17 fő
25 fő
26 fő
21 fő
21 fő
22 fő
17 fő
19+1 fő
22 fő
19 fő
17 fő
12 fő
21 fő
24 fő
22 fő
25 fő
24 fő
20 fő

Az átlaglétszám osztályonként 20, 4 fő.
Érvényes: 2021. szeptember 1-től - 2022. augusztus 31- ig.
Karcag, 2021. szeptember 1.
Földváriné Simon Ilona sk.
intézményvezető
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