
A Galgamácsai Fekete István Általános Iskola közzétételi listája 

1. Felvételi tájékoztató 

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel 

jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A 

tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. Iskolánkban nincs felvételi vizsga. 

Iskolánk köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye a körzetében (Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu) 

található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). 

Ha az iskolánk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell 

részesítenünk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. A további felvételi 

kérelmek esetében vizsgáljuk a kérelem okát, átvétel esetén egyeztetünk a tanuló 

korábbi iskolájával. 

A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon - 

legalább tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló 

időszak első napja előtt - nyilvánosságra hozzuk. 

Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai 

munkaközösség véleményének kikérésével - az igazgató dönt. 

2-8. osztályba történő átvételkor be kell mutatni: 

• a tanuló anyakönyvi kivonatát 

• a szülő személyi igazolványát 

• a tanuló bizonyítványát 

• a gyermek és a szülő lakcímkártyáját 

A 2-8. évfolyamra átvett tanulót a helyi tanterv alapján felmérjük azokból a 

tantárgyakból, amelyeket az előző iskolában a bizonyítványa szerint nem, vagy 

kevesebb óraszámban tanult, majd türelmi idő biztosításával segítünk a 

felzárkózásban. A türelmi idő egyéni egyeztetés után kerül meghatározásra 

figyelembe véve az iskola helyi tantervéről való elmaradás mennyiségét, valamint a 

tanuló körülményeit. A türelmi idő hosszúságáról a tanuló határozatot kap az 

igazgatótól. 

Különbözeti vizsgát akkor írunk elő a tanuló számára, ha egy tantárgyat egyáltalán 

nem tanult, de iskolánkban az adott tantárgyat a későbbi évfolyamokban is tanulnia 

kell. 

A kötelező beiskolázási körzeten kívülről érkező tanuló átvételéről az adott évfolyam 

tanulói létszámát figyelembe véve az igazgató dönt. A döntés előtt kikéri a 

munkaközösség-vezetők véleményét. 



2. Beiratkozás ideje 

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a 

között – a tanév rendjében közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye 

szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 

A 2023-2024-es tanévre történő beiratkozás időpontja 2023. április 20-21. 

3. Fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 

1. évfolyam – 1 osztály 

2. évfolyam – 1 osztály 

3. évfolyam – 1 osztály 

4. évfolyam – 1 osztály 

5. évfolyam – 1 osztály 

6. évfolyam – 1 osztály 

7. évfolyam – 1 osztály 

8. évfolyam – 1 osztály 

4. Díjfizetési kötelezettségek 

Intézményünkben a közoktatási feladatok ellátása teljes egészében díjmentes, nincs 

díjfizetési kötelezettség. 

Étkezésért térítési díj fizetendő, a szolgáltató (települési önkormányzat) által 

meghatározott mértékben. 

Az iskolában szervezett szabadidős tevékenységekért térítési díjat nem kell fizetni. 

Egyéb szabadidős tevékenység, (színház, mozi, egyéb programok stb.),  

osztálykirándulás akkor vehető igénybe, illetve az iskola akkor szervezi, ha a szülők 

ennek költségeit vállalják. 

Díjfizetési kötelezettség a művészeti oktatást igénybe vevő tanulók számára van az 

ehhez kapcsolódó rendelet alapján. Ennek mértékét minden évben a művészeti 

oktatást biztosító iskola (Aszódi Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola) honlapján 

közzéteszi. 

5. Fenntartói értékelések, ellenőrzések megállapításai 

… 

6. Az intézmény nyitva tartásának rendje 

Intézményünk a tanítási napok mindegyikén az alábbi nyitvatartási renddel működik. 

7.00-16.00. Igény szerint tanulóinknak 17 óráig biztosítjuk a felügyeletet. 

7. Az éves munkaterv jelentősebb eseményei 

A 2022-2023-as tanév fontosabb eseményei: 

Szeptember 

1. A tanév első tanítási napja, tankönyvosztás, DÖK osztályképviselők 

megválasztása 

5-9. Szülői értekezletek 



9. DÖK, ZölDök gyűlés, tisztségviselők megválasztása 

15. Tantárgyi, szakköri, alprogrami, sportköri tanmenetek leadása 

19. SZMK értekezlet 

29. Elektronikai hulladékgyűjtés 

30. Magyar Diáksport Napja 

Október 

4. Papírgyűjtés, Állatok Világnapja 

5. Papírgyűjtés 

6. Megemlékezés az aradi vértanúkról 

8. Kerékpártúra a Velencei-tó körül 

12. Egészségnap 

14. Őszi gyalogtúra 

15. Szombat! Pályaorientációs nap 

21. Október 23-ai megemlékezés 

23. Október 23. Nemzeti ünnep 

28. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap. 

November 

1. Mindenszentek 

30. Színházlátogatás felső tagozatosak számára 

 

December 

2. Központi középiskolai írásbeli felvételire való jelentkezés határideje 

5. Mikulás nap 

10. DIFER mérés elvégzésének határideje 

21. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap. Karácsonyi műsor. 

22. Téli szünet első napja 

25. Karácsony 

26. Karácsony 

31. Szilveszter 

Január 

1. Újév 

8. Téli szünet vége 

9. Téli szünet utáni első tanítási nap 

16-19. Félévi osztályozóvizsga 

20. Az I. félév vége 

21. Központi felvételi vizsga a középfokú iskolákba 

23. Fekete István témanap - Mesemondó verseny, Magyar Kultúra Napja, 

Félévi osztályozó értekezlet 

27. Félévi értesítők kiosztása 

31. DÖK gyűlés, az első félév értékelése 

Február 

3. Félévi nevelőtestületi értekezlet 

6-10. Szülői értekezletek 

22. A középfokú iskolákba jelentkezés határideje 



27. Középiskolai szóbeli felvételik kezdete 

Március 

6-10. „Pénz7” Pénzügyi és vállalkozói témahét 

7. Iskolakóstolgató 

14. Március 15-ei ünnepi megemlékezés 

15. Nemzeti ünnep 

22. A Víz Világnapja 

Április 

5. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

6. Tavaszi szünet kezdete 

7. Nagypéntek 

9. Húsvét 

10. Húsvét 

11. Tavaszi szünet vége 

12. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap, Költészet napi megemlékezés 

19. Nyílt nap 

20-21. Beiratkozás 

21. Föld Napja 

28. Tavaszi jelmezbál 

Május 

1. A munka ünnepe 

10. Madarak és Fák Napja 

12. Táblajáték háziverseny felső tagozat 

20. Tavaszi gyalogtúra 

28. Pünkösd 

29. Pünkösd 

Június 

5. Nemzeti Összetartozás Napja - megemlékezés 

5-8. Év végi osztályozóvizsga 

12. Osztályozó értekezlet 

15. DÖK napja. Iskolagyűlés, Vidám ballagás. 

16. A tanév vége. Tanítás nélküli nap, Ballagás, tanévzáró ünnepség 

19-23. Móka tábor 

30. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 

8. Pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai 

… 

9. Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége 

8 fő tanító 

1 fő magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

1 fő matematika szakos tanár 

1 fő történelem szakos tanár 

1 fő angol nyelv és irodalom szakos tanár 



1 fő német nyelv és irodalom szakos tanár 

2 fő biológia szakos tanár 

1 fő fizika szakos tanár 

1 fő földrajz szakos tanár 

1 fő technika szakos tanár 

1 fő testnevelés szakos tanár 

1 fő vizuális kultúra szakos tanár 

1 fő etika oktatására képesített tanár 

1 fő számítástechnika szakos tanár 

10. Nevelő-oktató munkát segítők 

Nevelő-oktató munkát segítők száma: 2 fő 

11. Országos mérés-értékelés eredményei 

2021. 

Matematika 
Intézményi 
eredmény 

Országos 
átlag 

Községi ált. 
isk. átlaga 

6. osztály 1470 1468 1428 

8. osztály 1543 1609 1548 

Szövegértés 
Intézményi 
eredmény 

Országos 
átlag 

Községi ált. 
isk. átlaga 

6. osztály 1426 1478 1427 

8. osztály 1560 1590 1523 

    

2019. 

Matematika 
Intézményi 
eredmény 

Országos 
átlag 

Községi ált. 
isk. átlaga 

6. osztály 1420 1495 1450 

8. osztály 1643 1624 1563 

Szövegértés 
Intézményi 
eredmény 

Országos 
átlag 

Községi ált. 
isk. átlaga 

6. osztály 1499 1499 1439 

8. osztály 1595 1608 1542 

    

2018 

Matematika 
Intézményi 
eredmény 

Országos 
átlag 

Községi ált. 
isk. átlaga 

6. osztály 1472 1499 1446 

8. osztály 1468 1614 1548 

Szövegértés 
Intézményi 
eredmény 

Országos 
átlag 

Községi ált. 
isk. átlaga 

6. osztály 1436 1492 1429 

8. osztály 1511 1602 153 

    



2017 

Matematika 
Intézményi 
eredmény 

Országos 
átlag 

Községi ált. 
isk. átlaga 

6. osztály 1533 1497 1442 

8. osztály 1515 1612 1543 

Szövegértés 
Intézményi 
eredmény 

Országos 
átlag 

Községi ált. 
isk. átlaga 

6. osztály 1515 1503 1434 

8. osztály 1501 1571 1503 

 

12. Tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok 

A 2022-2023-as tanévben két fő évismétlő tanuló van az 5. osztályban. 

Az első osztályt egy tanuló szülői kérésre ismétli. 

13. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételi lehetőségei 

 

14. Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

Számonkérések formái 

Szóbeli: az előző tanítási órákon feldolgozott ismeretek rendszeres ellenőrzése néhány 

mondatos önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján.  

Írásbeli: feladatlapok, tesztlapok, önálló írásbeli dolgozatok alapján. Az írásbeli 

számonkérés formái: 

• év eleji ismétlő  

• félévi felmérő 

• év végi felmérő  

• tájékozódó felmérő 

• témazáró dolgozat  

• írásbeli felelet  

• projektmunka  

• képességek, készségek mérése:  

• iskolán belül  

• országos mérések  

Gyakorlati: a gyakorlottság mérése azokban a tantárgyakban, illetve témakörökben, 

ahol a tanulóknak megfelelő lehetősége volt a gyakorlati ismeretek megszerzésére.  

Az iskolai írásbeli beszámoltatások rendje és korlátai: 

Az írásbeli felelet idejéről és témájáról a pedagógus előre nem köteles tájékoztatni a 

tanulókat.  

Egy tanítási napon az osztályközösség csak kettő témazáró dolgozatot írhat, melynek 

időpontját a tanár 1 héttel előre közli a tanulókkal. A tanárnak minden dolgozatot két 

héten belül ki kell javítania. Témazáró dolgozat pótlásáról és annak időpontjáról a 

szaktanár dönt.  



Mind az írásbeli, mind a szóbeli házi feladatokat a gyermek életkori sajátosságaihoz, 

teljesítőképességéhez kell igazítani, hogy képes legyen segítség nélkül, vagy némi 

segítséggel maga megoldani. Így valóban elérheti igazi célját, a készségfejlesztést.  

Csak olyan feladatot adunk, amit önállóan vagy kevés segítséggel képes a gyermek 

megoldani.  

Differenciált házi feladatot adunk. Még az azonos korosztályba tartozó tanulóknál is 

figyelembe kell venni eltérő értelmi képességüket, munkatempójukat, pszichés 

terhelhetőségüket. Feladat adásánál különösen tekintettel vagyunk a sajátos nevelési 

igényű tanulókra.  

Az írásbeli feladatok megoldására fordítandó idő összességében ne haladja meg a 

leggyengébb tanulónak sem a napi 1 órát.  

A házi feladat formái:  

• írásbeli 

• szóbeli  

• kutatómunka 

• gyűjtőmunka 

• projektmunka 

15. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 

Osztályozóvizsga 

A tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát 

kell tennie, ha 

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

• a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. §-ának (7) bekezdésében 

meghatározott időnél többet mulasztott és emiatt a teljesítménye a tanítási év 

közben nem volt érdemjeggyel értékelhető. 

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 

meghatározott mértéket és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, 

félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

A tanév végén a tanuló akkor tehet osztályozó vizsgát, ha a nevelőtestület engedélyezi 

számára. A nevelőtestület ezt akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások 

száma meghaladja a húsz tanórát, és az iskola eleget tett a rendeletben foglalt értesítési 

kötelezettségének. 

Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki 



• másik iskolából érkezik iskolánkba, és az általa eddig tanultak, illetve az 

iskolánk helyi tantervében szereplő tananyag között tartalmi vagy tantárgyi 

különbség van 

• másik iskolatípusból érkezik. 

Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki 

• a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott legfeljebb három tantárgyból, 

• az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból 

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. 

• az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. 

Pótló vizsga 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha 

• a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett 

vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

Vizsgák követelményei, részei, az értékelés rendje 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A javító, osztályozó és a különbözeti 

vizsga informatika és testnevelés tantárgyakból gyakorlati vizsga. A vizsgák 

követelménye a NAT által meghatározott és a helyi tantervben szereplő, az arra a 

tanévre vonatkozó tananyag. A vizsga feladatlapok különböző típusú feladatokat 

tartalmaznak, melyek a tanultak felidézését, alkalmazását és értelmezését igénylik. A 

vizsga lehetővé teszi annak értékelését, hogy a vizsgázó 

• milyen mélyen sajátította el az előírt témák tényeik, összefüggéseit, 

törvényeit, 

• milyen színvonalon képes hasonlóságokat, különbségeket, ok-okozati és 

egyéb összefüggéseket felismerni, 

• mennyire képes táblázatokból, grafikonról, térképekről vagy más ábrákról 

információkat leolvasni, értelmezni, 

• milyen szinten tudja a tanult ismereteket, módszereket és eljárásokat 

alkalmazni. 

Az elbírálás szempontjai: 

• a tanuló tantárgyi felkészültsége, tudásának mélysége 

• a felelet logikus felépítettsége 

• a tanuló fogalmazásmódja, stílusa 

Az írásbeli vizsga eredményét 1 héten belül a tanulóval közölni kell. Az írásbeli és 

szóbeli vizsgákon a vizsgázó tantárgyi eredményét jeles, jó, közepes, elégséges és 

elégtelen osztályzatokkal kell minősíteni. 

16. Tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontjai 

Különbözeti vizsga: szaktanárral egyeztetett időpontban. 



Osztályozó vizsga: 

• félévi: A félév utolsó napját megelőző 1 héten belül. 

• év végi: A tanév szorgalmi idejének utolsó hetében. 

Független vizsgabizottság előtti vizsga: Az első félév valamint a tanév utolsó napját 

követő egy héten belül. 

Javítóvizsga: augusztus 15. és 31. közötti időszakban külön ütemterv szerint. 

Pótló vizsga: az egyes vizsga nemeknek megfelelően külön ütemterv szerint. 

Osztályozóvizsgák időpontjai a 2022-2023-as tanévben: 

 Félévi osztályozóvizsga: 2023. január 16-19. 

 Év végi osztályozóvizsga: 2023. június 5-8. 

17. Osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók száma 

1. évfolyam – 1 osztály – 29 fő 

2. évfolyam – 1 osztály – 19 fő 

3. évfolyam – 1 osztály – 15 fő 

4. évfolyam – 1 osztály – 15 fő 

5. évfolyam – 1 osztály – 22 fő 

6. évfolyam – 1 osztály – 16 fő 

7. évfolyam – 1 osztály – 22 fő 

8. évfolyam – 1 osztály – 14 fő 

 

 


