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Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 

2017/2018 Év végi beszámoló 

Általános iskola 

I. Helyzetelemzés 

I.1. Tárgyi feltételek 

Az iskolában az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: 

8 tanterem, 

1 informatika terem, 

1 technika terem, 

1 étkező. 

A testnevelés órákat a Művelődési Házban tartjuk, mivel nincs tornatermünk. 

Az intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékleteként meghatározott 

kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy 

része cserére és kiegészítésre szorul. 

Oktatást segítő eszközök beszerzése ebben a tanévben: 

 Könyvek vásárlása az osztálykönyvtárakba. 

 Labdák és ugrókötél vásárlása. 

 Székek 

 Lamináló, papírvágó 

A tavalyi tanévben beterveztük az informatika termünk elavult számítógépeinek cseréjét. Ezt sajnos 

még nem sikerült megvalósítani, ezért ez továbbra is feladatunk a következő tanévben. 

Fenntartói támogatás: 

Havonta intézményi szinten 900.000,- Ft érkezik dologi kiadásokra, valamint étkeztetésre 500.000,- 

Ft.  

Kétsoprony Község Önkormányzatának támogatásai: 

 Az önkormányzat finanszírozásával intézményi pszichológus tevékenykedik hetente 

 A tanév során rossz idő esetén a testnevelés órákat a Művelődési Ház nagytermében tartjuk, 

mivel nincs tornatermünk. A Művelődési Ház használatáért sem teremdíjat sem közüzemi 

díjat nem fizetünk. 



  

 Az év folyamán több alkalommal, munkálatokkal segítette működésünket. 

Kétsoprony Község Szlovák Önkormányzatának támogatásai: 

 Szlovák vers- és prózamondó verseny támogatása az iskolában 

 Szlovák tankönyvek beszerzése 

 Iskolai karácsonyi ajándékok vásárlása 

 Útiköltség támogatás szlovák versenyekre, rendezvényekre 

 Tábori részvételi díj támogatása 

 Kiemelkedő hagyományápoló munkát végző 8. osztályos tanulók díjazása 

 Néptáncos ruhák vásárlása 

 

SZMK támogatások: 

 A farsang és a gyermeknap támogatása 

 A szülők tombolatárgyakkal segítették a farsangi rendezvényünket 

 Reálcímke gyűjtése 

 Hulladékgyűjtés segítése 

 DÖK nap támogatása 

 Gesztenye gyűjtés segítése 

 Kíséret úszótanfolyamra, osztálykirándulásra illetve egy-egy versenyre 

 

Kétsoprony Iskolájáért Alapítvány támogatása: 

 Különféle iskolai rendezvények lebonyolítása 

 Év végi jutalmazás 

 Versenyek és versenyekre történő utaztatás finanszírozása 

 Táborok támogatása 

 Közös intézményi elismerés a dolgozóknak pedagógusnapon 

 Karácsonyra társasjátékok és könyvek az iskolásoknak 

 Versenyek nevezési díja rászoruló tanulók esetén 

 

A helyi plébánia támogatása:  

 Hittanos találkozóra történő utaztatás költségei 

 Év végi jutalmazások 

 Karácsonyi és húsvéti adományok rászoruló családoknak 



  

 EFOP 1.3.7-17-00038 pályázat programjai az intézmény keretein belül (úszótanfolyam, 

jutalomkirándulás, Katolikus Foci Kupa, az iskolai hittanos tábor támogatása) 

 

A Tündérfátyol Alapítvány támogatása: 

 Mikuláscsomag az iskola minden tanulójának  

 30000 Ft-os támogatás a gyermeknap megvalósításához 

 

I.2. Személyi feltételek 

I.2.1. Pedagógus álláshelyek száma: 11 fő 

I.2.2. Pedagógusok száma: 12 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.3. Tanév közbeni fluktuáció és okai:  

A tanév során nem volt a létszámban változás. 

Egy kolléganő februárban nyugdíjba vonult, de még a tanév végéig dolgozik. 

 

I.2.4. Technikai dolgozók száma: 4 fő 

 

 

 

 

 

 

Munkakör 
Pedagógusok száma 

(fő) 

intézményvezető 1 

intézményvezető helyettes 1 

pedagógus 6 

részmunkaidős pedagógus 4 

Összesen: 12  

Munkakör 
Iskola 

(fő) 

gazdasági ügyintéző 1 

takarító-ételosztó 2 

fűtő-karbantartó 1 

Összesen:  4 



  

Intézményünkben a gazdasági vezető április 30-án nyugdíja vonult, helyét 1 fő gazdasági 

ügyintéző vette át. 

I.2.4.1. Oktatást segítő munkakörben dolgozók száma: 1 fő iskolatitkár 

I.3 Tanulókra vonatkozó adatok 

I.3.1. Tanulói létszám alakulása (év eleji, év végi):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Létszámunk 93-ról 91 főre csökkent, 

mivel 2 tanuló családi okok miatt a 

Gyermekek Átmeneti 

Otthonába került Békéscsabára 2017. 

november 27-én. 

I.3.2. Napközis tanulószobai 

létszám alakulása (év eleji, év végi) 

Évfolyamok 

Osztály 

létszámok 

 2016/2017 

Osztály 

létszámok 

 2017/2018 

okt. 1. 
év végi 

záró 
okt. 1. 

év végi 

záró 

1. évfolyam 11 11 13 13 

2. évfolyam 17 17 11 10 

3. évfolyam 11 11 16 16 

4. évfolyam 11 11 13 13 

Alsó tagozat 

összesen: 
50 50 53 52 

5. évfolyam 9 9 10 9 

6. évfolyam 7 7 10 10 

7. évfolyam 13 13 7 7 

Évfolyamok 

Osztály 

létszámok 

 2016/2017 

Osztály 

létszámok 

 2017/2018 

okt. 1. 
év végi 

záró 
okt. 1. 

év végi 

záró 

8. évfolyam 12 12 13 13 

Felső tagozat  

összesen: 
41 41 40 39 

Alsó és felső 

tagozat 

összesen: 

91 91 93 91 



  

 Napközisek száma 

2015/2016 tanév 

Napközisek száma 

2016/2017 tanév 

Napközisek száma 

2017/2018 tanév 

Évfolyamok szept.1. 
év végi 

záró 
szept.1. 

év végi 

záró 
szept.1. 

év végi 

záró 

1. évfolyam 17 16 11 10 9 9 

2. évfolyam 10 9 11 10 10 10 

3. évfolyam 7 6 7 6 7 8 

4. évfolyam 3 2 3 4 5 4 

Alsó tagozat 37 33 32 30 31 31 

5. évfolyam 5 5 1 2 2 1 

6. évfolyam 4 2 5 5 2 1 

7. évfolyam 5 6 3 5 3 3 

8. évfolyam 5 5 2 1 3 3 

Felső tagozat  19 18 11 13 10 8 

Alsó és felső tagozat összesen  56 51 43 43 41 39 

I.3.3 Ismétlések, bukások száma és okai 

1 fő bukott meg a 6. osztályban történelemből. 

Okai: 

A tanuló hanyag és nem törődöm hozzáállása a tanuláshoz. A szülői ház támogatásának hiánya. 

Teljesítménye más tantárgyakból is gyenge. A tanuló kapott javítási lehetőséget, de sajnos ezt sem 

vette komolyan. 

I.3.4. Osztály- és tantárgyi átlagok (táblázatos formában) 

1- 4. osztály tantárgyainak átlag eredményei 

 

Éves átlag tanulmányi 

eredmények 

2015/2016-os tanév 

Megnevezés 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 



  

magyar nyelv 4,28 3,69 3,82 3,86 

magyar irodalom 4,61 4,00 4,09 4,22 

szlovák nyelv 4,54 4,23 4,73 4,33 

angol nyelv - - - 4,11 

matematika 4,33 3,83 4,00 3,78 

környezetismeret 4,61 4,23 4,27 4,22 

ének 4,94 4,74 4,91 4,56 

rajz 4,83 4,92 4,82 4,44 

informatika - - - 5,00 

hittan 4,83 4,77 4,36 5,00 

technika 5 4,77 4,82 5,00 

testnevelés 5 4,77 4,82 4,89 

Átlag 4,72 4,40 4,46 4,43 

5- 8. osztály tantárgyainak átlag eredményei 

 

Éves átlag tanulmányi 

eredmények 

2015/2016-os tanév 

Tantárgyak 
5. 

osztály 

6. 

osztály 

7. 

osztály 

8. 

osztály 

magyar nyelv 4,43 3,85 2,69 2,67 

magyar 

irodalom 
4,57 3,46 3,08 3,18 

történelem 4,29 3,62 3,85 4,00 

angol nyelv 3,57 2,85 3,08 3,09 

szlovák nyelv 4,29 4,31 4,08 4,50 

matematika 4,00 2,85 3,27 2,91 

informatika - 4,23 4,77 4,09 

természetismeret 4,43 3,31 - - 

fizika - - 3,08 2,91 

biológia - - 3,31 3,09 

kémia - - 2,92 2,73 

földrajz - - 3,15 3,36 

ének 3,86 2,92 3,77 4,00 

rajz 4,43 4,15 3,69 4,00 



  

technika 5,00 4,54 4,38 4,70 

testnevelés 4,86 4,54 4,85 4,82 

hittan 4,71 4,62 4,54 4,91 

média - - - - 

tánc-és dráma 5,00 - - - 

Átlag 4,42 3,79 3,66 3,67 

 

 

 

 

 

 
Éves átlag tanulmányi eredmények 

2016/2017-es tanév 

Tantárgyak 
1. 

osztály 

2. 

osztály 

3. 

osztály 

4. 

osztály 

5. 

osztály 

6. 

osztály 

7. 

osztály 

8. 

osztály 

Iskolai 

tantárgyi 

átlag 

magyar 

nyelv 
4,45 4,06 3,91 4,09 3,56 4,29 3,77 3,42 3,94 

magyar 

irodalom 
4,82 4,24 4,18 4,09 3,89 4,43 4 3,92 4,20 

történelem - - - - 4 4 3 3,50 3,63 

szlovák 

nyelv 
4,45 4,37 4,73 4,78 3,67 4,43 4,38 4,25 4,38 

angol nyelv - -  4,50 4,44 4,43 3,23 3,08 3,94 

matematika 4,36 4,29 4,09 4,40 3,11 3,71 2,77 2,90 3,70 

környezetism

eret 
4,45 4,71 4,73 3,82 - - - - 4,43 

természetism

eret 
- - - - 3,67 4,29 - - 3,98 

fizika - - - - - - 2,92 2,92 2,92 

biológia - - - - - - 3,08 3,08 3,08 

kémia - - - - - - 2,92 3,33 3,13 

földrajz - - - - - - 2,69 3,17 2,93 

ének 4,64 4,88 4,91 4,91 4,11 4 4,15 3,67 4,41 



  

 

  
Éves átlag tanulmányi eredmények 

2017/2018-es tanév 

Megnevezés 
1. 

osztály 

2. 

osztály 

3. 

osztály 

4. 

osztály 

5. 

osztály 

6. 

osztály 

7. 

osztály 

8. 

osztály 

Iskolai 

tantárgyi átlag 

magyar nyelv 4,38 4,2 4,31 4,17 3,89 3,4 4,29 3,69 
4,04 

magyar irodalom 4,54 4,3 4,25 4,23 4,33 3,9 4,43 4,08 
4,26 

történelem - - - - 3,78 3,3 3,86 3 
4,49 

szlovák nyelv 4,52 4,4 4,56 4,58 4,5 4,5 4,43 4,5 
4,5 

angol nyelv - -   4,5 4 3,8 4,14 3,15 
3,92 

matematika 4,46 4,4 4,06 4,08 3,78 2,9 3,57 2,77 
3,75 

környezetismeret 4,54 4,8 4,44 4,38 - - - - 
4,54 

természetismeret - - - - 3,67 3 - - 
3,36 

fizika - - - - - - 4 3 
3,5 

biológia - - - - - - 4 2,92 
3,46 

kémia - - - - - - 3,57 3 
3,29 

földrajz - - - - - - 3,86 2,77 
3,32 

ének 5 4,8 4,81 4,85 5 4,3 4,14 4,15 
4,63 

rajz 4,85 4,9 4,75 5 4,89 4,2 4,71 4,46 
4,72 

informatika - - - - - 4,4 4,71 4,08 
4,4 

tánc és dráma - - - - 5       
4,82 

hittan 4,77 4,9 5 5 4,44   5 4,62 
4,82 

rajz 5 4,82 4,64 4,73 4,22 4,71 4,69 3,92 4,59 

informatika - - - - - 4,71 4,38 3,83 4,31 

tánc és 

dráma 
- - - - 5    5 

hittan 4,82 4,88 5 4,55 4,78 4,86 4,77 4,42 4,76 

technika 5 5 4,91 4,73 4,89 5 4,15 - 4,81 

testnevelés 4,91 4,82 4,91 4,64 4,89 5 4,54 4,91 4,83 

Átlag 4,69 4,62 4,60 4,77 4,1 4,45 3,72 3,62 4,32 



  

technika 4,77 5 5 5 5 4,6 5 - 
4,91 

testnevelés 4,92 5 5 5 4,89 4,8 5 4,62 
4,9 

Átlag 4,69 4,67 4,61 4,61 4,39 3,93 4,29 3,65 
4,1 

 

 

I.3.5. Magatartás-és szorgalomátlagok 

 

Megnevezés 

Magatartás jegy átlaga 

2015/2016 

tanév 

2016/2017 

tanév 

2017/2018 

tanév 

1. osztály 4,61 4,18 4,54 

2. osztály 4,38 4,65 4,50 

3. osztály 4,64 4,82 4,56 

4. osztály 4,56 4,45 4,77 

5. osztály 4,71 4,78 4,56 

6. osztály 4,31 4,57 4,30 

7. osztály 4,31 4,23 4,57 

8. osztály 4,00 4,17 4,31 

Intézményi 

átlag 
4,44 4,48 4,5 

 

 

 

Megnevezés 

Szorgalom jegy átlaga 

2015/2016 

tanév 

2016/2017 

tanév 

2017/2018 

tanév 

1. osztály 4,67 4,36 4,62 

2. osztály 4,31 4,53 4.60 

3. osztály 4,27 4,45 4.56 

4. osztály 4,44 4,18 4,31 

5. osztály 4,29 4,11 4,00 

6. osztály 3,62 4,43 3,80 

7. osztály 3,54 3,38 4,29 



  

8. osztály 3,18 3,33 3,62 

Intézményi átlag 4,04 4,1 4,2 

 

 

I.3.6. Igazolt és igazolatlan mulasztások száma alsó és felső tagozaton 

Iskolai szinten a hiányzások így alakultak: 

 
2015/2016 

 tanév 

2016/2017 

 tanév 

2017/2018 

 tanév 

Osztályok 
Hiányzási 

óra 

Hiányzási 

óra/tanuló 

Hiányzási 

óra 

Hiányzási 

óra/tanuló 

Hiányzási 

óra 

Hiányzási 

óra/tanuló 

1. osztály 768 óra 
43 

óra/tanuló 
293 27 789 61 

2. osztály 609 óra 47óra/tanuló 717 42 391 39 

3. osztály 560 óra 
51 

óra/tanuló 
644 58 1021 64 

4. osztály 323 óra 
36 

óra/tanuló 
762 69 968 74 

Alsó 

tagozat 
2260óra 

44,3 

óra/tanuló 
2416 48,9 3169 59,5 

5. osztály 329 óra 
47 

óra/tanuló 
522 58 681 76 

6. osztály 1030 óra 
79 

óra/tanuló 
467 67 735 74 

7. osztály 935 óra 
66 

óra/tanuló 
1285 99 433 62 

8. osztály 931 óra 
85 

óra/tanuló 
1016 85 1517 117 

Felső 

tagozat 
3225óra 

73,3 

óra/tanuló 
3290 77,3 3366 82,2 

Összesen: 5485 óra 
Átl: 57,7 

óra/tanuló 
5706 óra 

Átl: 63,1 

óra/tanuló 
6535 

Átl: 71,8 

óra/tanuló 



  

Igazolatlan hiányzás 

 2015/2016 tanév 2016/2017 tanév 2017/2018 tanév 

Osztályok Hiányzási óra Hiányzási óra Hiányzási óra 

1. osztály - 5 - 

2. osztály - - - 

3. osztály - - - 

4. osztály - - - 

Alsó tagozat - 5 - 

5. osztály - - - 

6. osztály 12 - - 

7. osztály 1 6 - 

8. osztály - 8 7 

Felső tagozat 13 14 7 

Összesen: 13 óra 19 óra 7 óra 

I.3.7. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók: 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló nincs iskolánkban. 

Hátrányos helyzetű tanulók száma: 7 fő 

 

 
2016/2017 

tanév 

2017/2018 

tanév 

Osztályok 

Hátrányos 

helyzetű 

tanuló  

(fő) 

Hátrányos 

helyzetű  

tanuló  

(fő) 

1. osztály 1 - 

2. osztály - 1 

3. osztály - 1 

4. osztály - 1 

Alsó tagozat 1 3 

5. osztály 1 1 

6. osztály - 1 

7. osztály 2 1 

8. osztály - 1 

Felső tagozat 3 4 

Összesen: 4 7 



  

I.3.8. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 

2016/2017 

tanév 

2017/2018 

tanév 

Osztály Első félév  

(fő) 

Második félév 

(fő) 

Első félév  

(fő) 

Második félév 

(fő) 

5. osztály - - - - 

6. osztály - - - 1 

7. osztály 2 1 - - 

8. osztály 3 3 1 1 

Összesen: 5 4 1 2 

 

I.3.9. Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók száma 

 2016/2017 tanév 2017/2018 tanév 

Osztályok SNI tanulók 

száma  

(fő) 

BTMN 

tanulók száma  

(fő) 

SNI tanulók 

száma  

(fő) 

BTMN 

tanulók száma  

(fő) 

1. osztály - 1 - 2 

2. osztály - 3 - 1 

3. osztály 1 4 - 3 

4. osztály 2 2 3 3 

Alsó tagozat 

összesen: 
3 10 3 9 

5. osztály 2 - 1 1 

6. osztály - 2 2 2 

7. osztály - 3 - 2 

8. osztály 2 3 - 3 

Felső tagozat 

összesen: 
4 8 3 8 

Összesen: 7 18 6 17 



  

I.3.10. Magántanulók és a tanulói jogviszonyt szüneteltetők száma 

Magántanuló és tanulói jogviszonyt szüneteltető tanuló nem volt a tanév során. 

I.3.11. Fegyelmi ügyek 

Nem volt fegyelmi ügy a 2017-2018-as tanévben. 

I.3.12. Belső mérések és azok tapasztalatai  

Szövegértés felmérés eredményei 1-8.osztályig 

         Osztály 
2017/2018-as tanév 

év végi eredménye 

1. osztály 4,77 

2. osztály 4,6 

3. osztály 3,69 

4. osztály 4,1 

5. osztály 4,11 

6. osztály 4 

7. osztály 3,7 

8. osztály 3,7 

 

I.3.13. Jövő tanévi első osztályosok száma: 8 fő 

I.3.14. Jövő tanévi kilencedik osztályosok száma: - 

 

I.4.   A középiskolai felvételi tapasztalatok, felvett tanulók száma 

I.4.1. Középiskolai továbbtanulási mutatók, érettségi tapasztalatok 

Minden 8. osztályost az első helyen megjelölt iskolába vették fel. 

 

 

Megnevezés 
Továbbtanulók 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 



  

tanév tanév tanév tanév 

száma 

(fő) 

aránya 

(%) 

száma 

(fő) 

aránya 

(%) 

száma 

(fő) 

aránya 

(%) 

száma 

(fő) 

aránya 

(%) 

Gimnázium 5 38 3 27 3 25 1 8 

Szakgimnázium 6 46 1 9 6 50 9 69 

Szakközépiskola 2 15 7 64 3 25 3 23 

Egyéb - - - - - - - - 

Nem tanul 

tovább 

- - - - - - - - 

1.helyen 

megjelölt 

intézménybe 

felvett 

11 85 11 100 12 100 13 100 

2.helyen 

megjelölt 

intézménybe 

felvett 

2 15 - - - - - - 

 

I.4.2. A középiskolákba felvételt nyert tanulók eredményeiről szóló visszajelzések 

A középiskolák kb. fele jelez vissza a tanulók eredményeiről. Az eredményekből kitűnik, hogy volt 

diákjaink a 9. évfolyamon vagy tartják eredményeiket illetve valamennyit rontanak, de a 10. 

évfolyamon általában már mindenki eléri a 8. évfolyamos átlagát illetve többen ezt túl is 

szárnyalják. 

Tervezzük a következő tanévben, hogy azoktól az oktatási intézményektől, akiktől nem kaptunk 

visszajelzést, megkeressük őket az eredmények kapcsán. 

Szeretnénk teljes képet volt diákjaink előrehaladásáról. 

I.4.3. Kiemelkedő tanulói teljesítmények (megyei és országos versenyeredmények) 

 

Országos versenyek 



  

Versenyek típusa és a 

versenyek neve 

Felkészítés és részvétel 

adatai 
A versenyen elért eredmények 

Országos Szlovák vers és 

prózamondó verseny Dabason 

Felkészítő tanár neve: 

Tóth Erika 

Szabóné Szász Katalin 

Eke Mihályné Salamon Judit 

Induló tanulók létszáma:  

6 fő 

Az országos versenyen nem volt 

kiemelt tanuló. 

Országos Katasztrófavédelem 

Tűzmegelőzési Bizottsága 

alkotói pályázat  

Felkészítő tanár neve: 

Völgyi Sándorné 

Induló tanulók létszáma:  

1 fő 

Nem ért el helyezést. 

Kárpát-medencei kortárs 

versmondó verseny 

Felkészítő tanár neve: 

Völgyi Sándorné 

Uhrin Ágota 

Gajdács Krisztina 

Induló tanulók létszáma:  

16 fő 

Bronz minősítés: 5 fő 

Ezüst minősítés: 5 fő 

Arany minősítés: 6 fő 

Kedvenc népmesém rajzpályázat  

Felkészítő tanár neve:  

Enyediné Udvardy Erzsébet 

Völgyi Sándorné 

Induló tanulók létszáma: 

22 fő 

Nem volt díjazott. 

Kalandos levelező verseny 

Felkészítő tanár neve:  

Petrovszkiné Szigeti Éva 

Gajdács Krisztina 

Induló tanulók létszáma: 

12 fő 

Nem volt díjazott. 

 

 

 

 

Megyei versenyek 

Versenyek típusa és a 

versenyek neve 

Felkészítés és részvétel 

adatai 

A versenyen elért eredmények 



  

Bendegúz Tudásbajnokság 

irodalomból Megyei Döntő 

 

Felkészítő tanár neve: 

Gajdács Krisztina 

Induló tanulók létszáma: 

2 fő 

 

1 fő 2. hely 

1 fő: 8. hely 

 

 

Család, Esélyteremtési és 

Önkéntes ház rajzpályázata 

Felkészítő tanár neve: 

Uhrin Ágota 

Völgyi Sándorné 

Induló tanulók létszáma: 

14 fő 

1 fő 3. helyezett 

Tájfutás Megyei Diákolimpia 

Felkészítő tanár: 

Laurinyecz Katalin 

Induló tanulók létszáma: 

22 fő 

   

Szlovák vers-, prózamondó és 

daléneklő verseny Szarvas 

Felkészítő tanár neve: 

Tóth Erika 

Szabóné Szász Katalin 

Eke Mihályné Salamon Judit 

Szatmáriné Balogh Erika 

Induló tanulók létszáma: 

17 fő 

 

Továbbjutottak az országos 

versenyre: 

7 fő 



  

 

Versenyek típusa és a 

versenyek neve 

Felkészítés és részvétel 

adatai 

A versenyen elért eredmények 

Arany János megyei 

versmondó verseny 

Felkészítő tanár neve: 

Tóth Erika 

Gajdács Krisztina 

Induló tanulók létszáma: 

2 fő 

Nem értek el helyezést. 

 

Kis iskolák labdarúgás megyei 

diákolimpiája  

Felkészítő tanár neve: 

Szász Csaba 

Völgyi Sándor 

Induló tanulók létszáma: 

11 fő 

III-IV. kcs. 

5. hely 

Kis iskolák diákolimpia 

atlétika 

Felkészítő tanár neve: 

Völgyi Sándorné 

Völgyi Sándor 

Induló tanulók létszáma: 

12 fő 

Leány atlétika 4. hely 

Fiú atlétika 5. hely 

1 fő egyéni 1. hely 

1 fő egyéni 2. hely 

Jókai Színház „Mézes bödön” 

pályázata 

Felkészítő tanár neve: 

Völgyi Sándorné 

Induló tanulók létszáma:  

10 fő 

 

 

A Békés Megyei Iparkamara 

megyei pályaválasztási 

versenye  

Felkészítő tanár neve: 

Szabóné Szász Katalin 

Induló tanulók létszáma:  

3 fő (1 csapat) 

7. hely 

TIT Megyei történelmi verseny 

Felkészítő tanár neve: 

Tóth Erika 

Induló tanulók létszáma:  

2 fő 

1 fő 16. hely 



  

Újkígyósi komplex anyanyelvi 

verseny 

Felkészítő tanár neve: 

Uhrin Ágota 

Gajdács Krisztina 

Völgyi Sándorné 

Induló tanulók létszáma:   

6 fő 

 

1 fő 3. hely 

1 fő 4. hely 

1 fő 10. hely 

1 fő 15. hely 

Kedvenc népmesém 

rajzpályázat 

Felkészítő tanár:  

Petrovszkiné Szigeti Éva 

Uhrin Ágota 

Völgyi Sándorné 

Enyediné Udvardy Erzsébet 

Induló tanulók létszáma:  

22 fő 

 

 

Kalandos levelezős verseny 

Felkészítő tanár:  

Petrovszkiné Szigeti Éva 

Gajdács Krisztina 

Induló tanulók létszáma:  

12 fő 

 

 

Egyházmegyei versenyek 

Versenyek típusa és a 

versenyek neve 

Felkészítés és részvétel 

adatai 

A versenyen elért eredmények 

Népdaléneklési verseny 

Szegeden 

Felkészítő tanár neve: 

Petrovszkiné Szigeti Éva 

Induló tanulók létszáma:   

3 fő 

1 fő 1. hely 

1 fő 3. hely 

Versmondó verseny a Család 

és a Házasság hete alkalmából 

Felkészítő tanár neve: 

Völgyi Sándorné 

Uhrin Ágota 

Induló tanulók létszáma:   

3  fő 

1 fő 4. hely 



  

 

Versenyek típusa és a 

versenyek neve 

Felkészítés és részvétel 

adatai 

A versenyen elért eredmények 

Rajzverseny a Szent László-év 

tiszteletére Szeged 

Felkészítő tanár neve: 

Völgyi Sándorné 

Enyediné Udvardy Erzsébet 

Induló tanulók létszáma: 

10 fő 

 

Édes Hazám Magyarország-

képzőművészeti verseny  

Felkészítő tanár:  

Enyediné Udvardy Erzsébet 

Induló tanulók létszáma:  

1 fő 

1 fő 

3. hely 

 

Tollforgató szépírási verseny 

Felkészítő tanár: 

Uhrin Ágota 

Gajdács Krisztina 

Völgyi Sándorné  

Induló tanulók létszáma:  

6 fő 

Nem volt díjazott. 

 

II. Pedagógiai munka elemzése és értékelése 

II.1. Kiemelt nevelési feladatok megvalósulása 

II.1.1. Az elmúlt tanév munkatervében és a vonatkozó intézkedési tervekben foglaltak 

megvalósulása 

A munkatervben foglaltak a tanév során megvalósultak. 

Egyes programoknál, rendezvényeknél időponti változások történtek. 

Olyan programunk is volt, ami nem volt tervezve. Pályázat segítségével Katolikus Foci Kupát 

rendeztünk 3 iskola közreműködésével. 

II.1.2. Egészséges életmódra nevelés 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési- oktatási intézményben eltöltött időben 

minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jólétét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a 

nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő 

tevékenységekben. 



  

Ebben a tanévben a Pedagógiai Programban megfogalmazott feladatokon kívül más jellegű 

egészséges életmódra nevelő programjaink, rendezvényeink is voltak: 

 Iskolatej program 

 Iskolagyümölcs program 

 Az iskolai tankertben megtermelt zöldségféléket a gyerekek fogyasztják el 

 A napköziben az ebéd utáni fogmosás rendszeressé tétele 

 A felső tagozatosoknak a rendőrség bevonásával: drog prevenciós előadás 

 A felső tagozatosoknak a rendőrség bevonásával: az internet és a facebook veszélyei 3 

alkalommal 

 Tájfutó szakkörünk tevékenysége 

 Rendszeresen van lehetősége a gyerekeknek az iskola folyosóján pingpongozni 

 A tanórai szünetek nagy részét az iskola füves udvarán töltik a gyerekek 

 Tanulóink kb. 80%-a kerékpárral érkezik az iskolába 

 Tanórák keretében mind a 8 osztálynál több alkalommal is előkerült az egészséges 

táplálkozás 

 Ismételten bekapcsolódtunk a Megye futásba 

 Kerékpár- és gyalogtúrák a környéken 

 Intenzív úszótanfolyam a tanév végén a békéscsabai Árpád-fürdőben (32fő) 

 Két kolléga a fenntartó szervezésében részt vett az „Egészségfejlesztés, egészségnevelés” 30 

órás továbbképzésen 

 Tanulmányi kirándulás keretében alternatív mozgásformák kipróbálása. 

 Katolikus focikupa megrendezése 

 Korcsolyázás 

II.1.3. Környezeti nevelés 

A teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése. A környezeti nevelés komplex 

integráló hatása az iskola tevékenységében. 

Célja: 

 Környezettudatos magatartás, környezetért felelős életvitel formálása 

 Tanítványaink környezeti erkölcsének, társadalmi, természeti felelősségének megalapozása 

 Tanítványaink alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli szokásainak, 

a személyes és a közös felelősségtudat alapjainak formálása 

 Épüljön a hagyományok védelmére 



  

Ebben a tanévben a következőképpen is hozzájárultunk a környezeti neveléshez: 

 Hulladékgyűjtés: papír és PET palack 

 Használt elem gyűjtése-gyűjtőtégely 

 Napelemek segítik a villamos energia felhasználásának csökkentését 

 Gesztenyegyűjtés 

 A felső tagozatosok iskolakerti tevékenysége 

 Tanórák keretében mind a 8 osztálynál előkerült a környezettudatos életmód 

 Az iskola folyosóin sokféle cserepes virág van elhelyezve 

 Kerékpártúrák és tanulmányi séták szervezése a környéken 

 Megemlékezés a Föld napjáról 

 Tanulmányi kirándulások 1-8. osztály 

 Tesz-Vesz Tavasz programban való részvétel 

 Múzeumlátogatások 

 Szelektív kukák elhelyezése az iskola udvarán 

 Zoopedagógiai foglalkozások 

 Látogatás nemzeti parkokban 

 

II.1.4. Mindennapos testnevelés megvalósulása 

 Tornateremmel nem rendelkezünk, ezért a testnevelés órákat a Művelődési Házban tartjuk 

 Jó idő esetén, az iskola udvarán, vagy a helyi sportpályán tartjuk meg ezeket az órákat 

 Bizonyos esetekben, amikor foglalt a Művelődési Ház egy-egy testnevelés órát az iskola 

zsibongójában tartunk meg 

 Iskolánk a testnevelés órák keretében bekapcsolódott a megyefutásba 

 Gyalogtúrák és kerékpártúrák a környéken 

 Pingpongozás  

 Néptánc szakkör 

 

II.2. Országos mérések tapasztalatai (kompetenciamérés-szövegértés, matematikai eszköztudás, 

idegen nyelvi mérés, Netfit-mérés), tervezett intézkedések 

 

Az országos kompetencia mérés eredményei 2013. 

Évfolyam Tantárgy Iskolánk eredménye Országos eredmény 



  

 

 

 

 

 

 

 

Az országos kompetencia mérés eredményei 2014. 

 

 

 

 

 

 

Az országos kompetencia mérés eredményei 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Az országos kompetencia mérés eredményei 2016. 

 

 

 

 

 

 

Egy helyen, a 8. osztályos szövegértésben maradtunk le az országos átlagtól.  

Az intézkedési tervben megfogalmaztuk tapasztalatainkat és intézkedéseinket. 

Az országos kompetencia mérés eredményei 2017. 

6. osztály Matematika 1468 1489 

6. osztály Szövegértés 1502 1497 

8. osztály Matematika 1706 1620 

8. osztály Szövegértés 1619 1555 

Évfolyam Tantárgy Iskolánk eredménye Országos eredmény 

6. osztály Matematika 1509 1491 

6. osztály Szövegértés 1463 1481 

8. osztály Matematika 1710 1617 

8. osztály Szövegértés 1643 1557 

Évfolyam Tantárgy Iskolánk 

eredménye 

Országos 

eredmény 

6. osztály Matematika 1495 1497 

6. osztály Szövegértés 1486 1488 

8. osztály Matematika 1652 1618 

8. osztály Szövegértés 1546 1567 

Évfolyam Tantárgy Iskolánk eredménye Országos eredmény 

6. osztály Matematika 1532 1486 

6. osztály Szövegértés 1511 1494 

8. osztály Matematika 1612 1597 

8. osztály Szövegértés 1551 1568 

Évfolyam Tantárgy Iskolánk eredménye Országos eredmény 

6. osztály Matematika 1595 1497 



  

 

 

 

 

 

Országos angol mérés: 

Osztályok 2014/2015 

tanév 

2015/2016 

tanév 

2016/2017 

tanév 

2017/2018 

tanév 

A 6. osztály eredménye 60% 63% 70% 53% 

A 8. osztály eredménye 62% 47% 58% 52% 

Az idegen nyelvi mérés az előző évhez képest mindkét osztálynál gyengébb eredményt mutat. 

Célunk, a következő tanévben ezen javítsunk. 

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

A köznevelési törvény 80. § (9) bekezdése alapján a 2017/2018. tanévben az országos mérés, 

értékelés keretében gondoskodnunk kellett a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálatáról. A vizsgálatot - az 1- 4. évfolyamon tanulók kivételével - 2018. január 9. és április 27. 

szerveztük meg. 

A vizsgálat alapján a tanulók erősségei: 

 ütemezett hasizom, 100%-ban az egészségzónában vannak tanulóink 

 kézi szorítóerő, 89%-ban az egészségzónában vannak tanulóink 

 helyből távolugrás, 83%-ban az egészségzónában vannak tanulóink 

 hajlékonysági teszt, 92%-ban az egészségzónában vannak tanulóink 

 testtömeg-index, 86%-ban fejlesztésre, fokozott fejlesztésre van szükség  

 ütemezett fekvőtámasz, 86%-ban az egészségzónában vannak tanulóink 

Fejlesztendő területek: 

 testzsír százalék, 27%-ban fejlesztésre, fokozott fejlesztésre van szükség 

 törzsemelés teszt, 38%-ban fejlesztésre van szükség  

 állóképességi ingafutás, fokozott fejlesztésre van szükség 

6. osztály Szövegértés 1502 1503 

8. osztály Matematika 1703 1612 

8. osztály Szövegértés 1602 1571 



  

A jövőbeni feladatunk:  

 A fejlesztendő területeken az eredmények javítása 

II.3. A hit-és erkölcstanoktatással kapcsolatos tapasztalatok 

Kétsoprony község erős katolikus gyökerekkel és hagyományokkal rendelkezik. Iskolánkban 

mindig is folyt hittan oktatás. 2008-ban intézményünk fenntartását átvette a Katolikus Egyház, 

egész pontosan a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság (SzeGeKIF), azóta a Szent István 

Katolikus Óvoda és Általános Iskola nevet viseli.  

Gyermekeinket a katolikus értékrend szerint neveljük. Iskolánkban minden hétfőn reggel az aulában 

közös imádsággal és elmélkedéssel kezdjük az előttünk álló hetet. A tanítás megkezdése előtt az Úr 

imáját, a tanítás befejeztével pedig Az angyali üdvözletet imádkozzuk a gyerekekkel. 

A tanév során minden lehetőséget igyekszünk megragadni, amely a közösségünk épülését szolgálja: 

tanulmányi kirándulások, hittan tábor, közös imádság, lelki napok, szentmise, katolikus ifjúsági 

találkozók, Tesz-Vesz-Tavasz program. Reméljük, hogy gyermekeink megtapasztalják, hogy 

milyen jó ehhez az iskolaközösséghez és egyházközösséghez tartozni, és a későbbiekben ezekből a 

pozitív élményekből tudnak majd táplálkozni.  

A tanulók hitéleti nevelésével a 2017/2018-as tanévben kiemelten foglalkoztak: 

 7. és 8. osztályban: Arany Gábor atya 

 Óvodában ill. az alsó tagozatban: Menkóné Kiss Márta 

 5. és 6. osztályban: Szabóné Szász Katalin 

 Evangélikus vallású tanulóink számára biztosítottuk az evangélikus hittan oktatását 

Szikoráné Tuska Mária evangélikus hitoktató irányításával. 

Az alsó tagozatban a gyerekek nyitottan vesznek részt a hittanórákon. Szívesen folynak be a 

feladatokba, játékokba. Ahogy növekednek, egyre több kérdésük van és kíváncsiak is a válaszra. A 

memoriterek megtanulásában, kisebb korban lelkesebbek a gyerekek.  

Felsőbb évfolyamokba lépve szorgalmuk egyre csökken. Tapasztalataink szerint a hatodik osztály 

második felétől kezdve kezdenek erősen megnyilvánulni a kamaszkori jellemvonások, a gyerekek 

jobban hangot adnak a véleményüknek, próbálgatják az önállóságukat, feszegetik a határokat. Ettől 

kezdve az órai fegyelem megtartása lényegesen több energiát igényel a pedagógus részéről. Ezeket 

az életkori sajátosságokat igyekszünk toleránsan, de azért kellő határozottsággal kezelni.  

A liturgikus nevelés családfüggő. Szomorú tény, hogy lényegesen kevesebb család jár minden 

vasárnap szentmisére, mint korábban. Tudjuk, hogy ez a jelenség nemcsak a mi településünkön 



  

tapasztalható. Célként tűztük ki, hogy egyre több tanulót vonjunk be a liturgiába. Ezért szerda 

délutánonként Gábor atya ministráns foglalkozást tartott az érdeklődő tanulóknak. 

Havonta egyszer intézményi szentmisére hívtuk a tanulókat és szüleiket, melyre sok szülő is 

ellátogatott, és mindig legalább 5-6 tanuló ministrált. Minden intézményi misén bevontunk egy-egy 

osztályt az olvasmány, szentlecke és könyörgések felolvasásába is: 

2017. augusztus 30. tanévnyitó szentmise (óvoda és iskola dolgozói) 

2017. szeptember 17.   (8. osztály) 

2017. október 8.   (7. osztály) /Böjte Csaba misézett/ 

2017. november 19.   (6. osztály) 

2017. december 17.  (5. osztály) 

2018. január 13.  (4. osztály) (Dr. Kiss Rigó László-templomtoronyszentelés) 

2018. február 18. (3. osztály) 

2018. március 25.  (2. osztály) 

2018. április 14.  (bérmálkozók és szüleik) 

2018. május 13. (elsőáldozók és szüleik) 

2018. június 24. tanévzáró szentmise (tanár nénik, diákok) 

Április 14-én Kovács Péter atya szolgáltatta ki a bérmálás szentségét azoknak a fiataloknak, akik 

erre jelentkeztek, s akik megfeleltek a kívánalmaknak, pl. már betöltötték a 13. életévüket, és 

aktívan részt vettek a bérmálásra felkészítő foglalkozásokon, amelyeket Arany Gábor atya tartott. 

Bérmálkozók létszáma: 3 fő 

Május 13-án vasárnap az intézményi szentmise keretében negyedikeseink közül heten életükben 

először részesültek az Eucharisztia szentségében.  

Első áldozóink létszáma: 7 fő 

A gyerekek felkészülését segítette: Menkóné Kiss Márta és Arany Gábor atya. Az elsőáldozási 

szentmisén az elsőáldozók és szüleik olvasták fel az olvasmányt, szentleckét és az egyetemes 

könyörgéseket. Reméljük, hogy gyermekeink hűségesen kitartanak ígéretük mellett és rendszeresen 

járulnak a szentségekhez. 

Az Egyházmegyében szervezett Katolikus Ifjúsági Találkozókra is toboroztunk gyerekeket. 

A szegedi Szent Gellért Ifjúsági Találkozóra 9 tanulónk és 1 hitoktatónk látogatott el. 

Az őszi hittanos találkozón Orosházán 19 tanulónk, egyik hitoktatónk és plébánosunk vett részt. 

A tavaszi XI. Békés Megyei Ifjúsági Találkozón Békéscsabán 6 tanulónk és két hitoktatónk vett 

részt. 



  

Az idén is bekapcsolódtunk a Tesz - Vesz Tavasz programba. Elég szép számmal vettek részt a 

programban tanulóink is. A templomot takarítottuk ki húsvét előtt. 

Felnőtt résztvevők: 7 fő 

Középiskolások: 3 fő 

Általános iskolások: 10 fő 

Összesen: 20 fő 

Hogy még inkább a templomba vonzzuk tanulóinkat, az idén július 09.-13. között községünkben 

hittanos tábort is szervezünk, melyre 42 tanuló jelentkezett. A programot az EFOP-os pályázat 

keretén belül fogjuk megvalósítani, melynek fő célja a közösségfejlesztés. 

Adventi és nagyböjti lelki napokat is szerveztünk iskolánkban. Ezeken az alkalmakon tanulóink a 

Gál Ferenc Főiskola növendékeivel, vagy a Kateketikai Iroda által küldött hitoktatókkal, ill. a 

Családpasztorációs Iroda munkatársaival dolgoztak együtt. Reméljük, hogy ezek a lelki feltöltődést 

segítő napok is tovább erősítették közösségeinket. 

Összességében úgy véljük, hogy egy eredményes tanévet zártunk. Igyekeztünk pozitív példaként 

szolgálni a vallásukat aktívan nem gyakorló családok szemében is. Bízunk benne, hogy a hittan 

órák bensőséges légköre, a hitoktató személyisége sok tanulót megérintett. Úgy véljük, hogy 

azáltal, hogy tanulóink egyházi iskolába járnak, tájékozottabbak az egyházi ünnepek terén, 

elfogadóbbak és toleránsabbak társaikkal, de ez leginkább azokra a tanulókra jellemző, akiknek 

családjában szeretetteljes légkör és kellő odafigyelés, pozitív példamutatás tapasztalható.  

II.4. Kiemelkedő pedagógusi tevékenységek 

A külső visszajelzések alapján is elmondható, hogy iskolánkban minden pedagógus sokszor erőn 

felül kiemelkedő munkát végez a nevelés-oktatás minden területén: 

 Iskolai és településszintű ünnepségek, megemlékezések 

 Versenyek és pályázatok 

 Szakkörök 

 Felzárkóztatás és tehetséggondozás 

 Kulturális programok szervezése településen kívül is 

 Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók felkarolása 

 Települési és iskolai hagyományok ápolása 

 Sokszínű sporttevékenységek 

 Bekapcsolódás a nyári táborok szervezésébe, lebonyolításába 

 Nemzetiségi hagyományok ápolása 

 Felkészítés szlovák nyelvvizsgára 



  

 Főiskolai hallgató szakvezetése, mentorálása 

II.5. Az iskolavezetőség belső ellenőrzésének és a pedagógiai ellenőrzéseknek a tapasztalatai 

II.5.1. Óralátogatások száma és tapasztalatai 

Az iskolavezetés (igazgató és igazgatóhelyettes) a tanévben összesen 24 órát látogatott.  

Az óralátogatások értékelési szempontjai: 

1. Óravezetés, munkaszervezés 

2. Gazdálkodás az idővel 

3. A motiváció kapcsolódása/megléte 

4. Feladattípusok és munkaformák változatossága 

5. Az egyes feladatok lebonyolítása 

6. A rögzítésre, képességek fejlesztésére alkalmazott módszerek 

7. Differenciálás megvalósulása 

8. Szemléltető eszközök használata, változatossága, előkészítettsége 

9. A kérések és utasítások megfelelése a tanulók értelmi szintjének 

10. Kommunikáció a tanulókkal 

11. A tanulók bevonása a munkába 

12. Az ellenőrzés és értékelés folyamata 

13. A váratlan helyzetek kezelése 

14. A foglalkozás hangulata, munkalégkör 

15. Kitűzött célok megvalósítása 

16. Tanulói aktivitás, érdeklődés, munkafegyelem 

A látogatott órák és foglalkozások erősségei: 

 Óravezetés, munkaszervezés 

 Feladattípusok, munkaformák változatossága 

 Differenciálás megvalósulása 

 A tanulók bevonása a munkába 

 Kommunikáció a tanulókkal 

 SNI, BTMN-es tanulók segítése, támogatása 

Fejlesztésre szoruló területek: 

 Tanulói aktivitás, érdeklődés, munkafegyelem 

 A váratlan helyzetek kezelése 



  

 Hatékonyabb gazdálkodás az idővel 

II.5.2. Bemutató tanítás (órák száma és tapasztalatai) 

Iskolánkban hagyomány, hogy nyílt órákat tartunk. Ebben a tanévben-novemberben valósult meg. 

Az előre kijelölt órákra hívjuk és várjuk a szülőket, óvónőket hogy betekinthessenek oktató-nevelő 

munkánkba. Ebben a tanévben minden pedagógus 2 órát jelölt ki látogatás céljából. Tapasztalatunk 

az, hogy az alsó tagozaton szinte minden tanulót megnéz édesapja vagy édesanyja. Ahogy haladunk 

a felsőbb évfolyamokon úgy csökken a látogatottság. A szülői visszajelzések alapján úgy látjuk, 

hogy a szülők igénylik ezt a lehetőséget, de inkább az alsó tagozaton.  

A leendő első osztályosok bemutató órán vettek részt leendő tanító nénijüknél májusban, ahol egy 

kellemes órát töltöttek el együtt. 

A kollégák is eljutottak egy-egy pedagógus társuk nyílt órájára, ami azért volt hasznos, mert volt 

lehetőségük más szemszögből látni a gyerekeket, újabb módszereket elsajátítani. 

Nyílt órák iskolánkban  

 2016/2017 tanév 2017/2018 tanév 

Osztály Nyílt órák száma Nyílt órák száma 

1. osztály 4 4 

2. osztály 4 3 

3. osztály 6 4 

4. osztály 4 4 

5. osztály 6 7 

6. osztály 7 7 

7. osztály 6 5 

8. osztály 3 4 

Összesen 40 38 

Átlag óraszám 

osztályonként 
5 óra/osztály 4,75 óra 

 

A tanév során 1 bemutató óra volt intézményünkben. 

Völgyi Sándorné leendő első osztályos tanító bemutató órát tartott az új tanév első osztályosainak 

és azok óvónőinek. 

II.5.3. Tanfelügyeleti ellenőrzésekből adódó következtetések (intézkedési terv) 

Önértékelések az iskolában:  



  

 Két pedagógus önértékelés 

 Intézményi önértékelés 

Tanfelügyeleti ellenőrzés: 

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés 2017. október 17. 

Tapasztalatok: Az ellenőrzés teljes fázisa a tervezett időpontok szerint zajlott. 

Váratlan esemény nem történt, a technikai háttér megfelelően működött. 

Az intézmény intézkedési terve határidőre elkészült. 

 

 

Szakértői értékelés az iskolában folyó pedagógiai munkáról: 

 Pedagógiai folyamatok 

Fejleszthető területek: 

A Mérési- és értékelési eredmények hangsúlyosabb beépítése a gyakorlatba. A belső és központi 

mérések eredményének felhasználása a mindennapi oktatás folyamatában. Saját szakember 

alkalmazása a mérési eredmények elemzésére, a stratégiai feladatok megfogalmazása intézményi 

szinten, ill. tantárgyanként. Mindez jelenjen meg a tanmenetekben, óratervekben, 

kompetenciaterületekre lebontva. Saját belső mérési rendszer kifejlesztése. 

Kiemelkedő területek: 

Erős közösségformálás, oktatás magas színvonala. Különös figyelem és törődés a gyerekekkel és 

egymással. Erős hivatástudat és összetartás a nevelőtestületben. Egyéni fejlesztéssel, 

differenciálással segítik tanulóik fejlődését (felzárkóztatás, versenyeztetés). 

 Személyiség- és közösségfejlesztés 

Fejleszthető területek: 

- 

Kiemelkedő területek: 

Hagyományápolás által a közösségi életre nevelés. Elfogadó, pozitív környezetek, közös célok 

elérésére nyitott, támogató szervezet jellemzi az intézményt. A munkatársak és a szülők 

elégedettsége kihangsúlyozódik. Karitatív tevékenység. 

 

 Eredmények 



  

Fejleszthető területek: 

Belső mérések kifejlesztése, elemzése, cél meghatározása. 

Kiemelkedő területek: 

A pedagógusok nevelő munkája a szülők elégedettségét szolgája. 

 Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Fejleszthető területek: 

- 

Kiemelkedő területek: 

Pedagógus és szülői összefogás, segítségnyújtás. Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget 

teremt a vezetőség. Alapvetően biztosítottak a mindennapi hatékony működéshez szükséges 

feltételek. (Intézményi bejárás tapasztalata) Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az 

információáramlás és a kommunikáció. 

 Az intézmény külső kapcsolatai 

Fejleszthető területek: 

- 

Kiemelkedő területek: 

Számos területen jó a kapcsolat, pl, fenntartóval, SZMK , önkormányzattal, kisebbségi 

önkormányzattal stb. Nyitott, és lehetőségekkel teli kapcsolatrendszer jellemzi az iskolát. A külső 

partnerekkel történő mintaszerű kapcsolattartás. 

 A pedagógiai munka feltételei 

Fejleszthető területek: 

Pályázati lehetőségek jobb kihasználása az infrastruktúra fejlesztése érdekében; pl: 

informatikaterem gépállományának korszerűsítése, bővítése, interaktív táblák számának növelése, 

tanulói tabletek, laptopok beszerzése. 

Kiemelkedő területek: 

Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremtenek, a vezetőség támogató ebben. Az intézmény 

munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést. A 

hagyományok ápolása az intézmény profilját erősíti. 

 A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 



  

 Fejleszthető területek: 

- 

 

 

 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által 

kiadott tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal. A pedagógiai program a jogszabályi és 

tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-oktatási 

feladatait, céljait. A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól 

követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a 

megvalósulást jelző eredménymutatók. 

II.5.4. Pedagógusminősítési eljárások és tapasztalatai 

Pedagógusminősítési eljárásra ebben a tanévben nem került sor. 

A 2019-es évre 2 fő pedagógus jelentkezett PED II. minősítésre. 

II.6. A nevelést-oktatást segítő munkatársak tevékenységének értékelése 

Iskolánkban 1 fő nevelést-oktatást segítő kolléga dolgozik iskolatitkári beosztásban. 

Munkáját lelkiismeretesen végzi, segítőkész, pontos. 

 

III. Az iskolai szervezet működése 

III.1. Iskolavezetőség 

Az intézmény szervezeti felépítése: 

Vezetőség:  

Igazgató  

Igazgató helyettes 

Gazdasági ügyintéző 

Vezető óvónő 

Kibővített vezetőség tagja az előbb felsoroltakon kívül a Diákönkormányzat pedagógus vezetője 

illetve az Osztályfőnöki munkaközösség vezetője. 



  

 

 

 

Megbeszélés, munkakapcsolat: 

 Igazgató Ig.helyettes Gazd.ügyintéző Vezető óvónő 

Igazgató 

X 

-hétfőn reggel heti 

munkamegbeszélés 

-napi szintű 

egyeztetés 

-hétfőn reggel heti 

munkamegbeszélés 

-napi szintű 

egyeztetés 

-hétfő délután 

munkamegbeszélés 

-alkalmankénti 

egyeztetések 

Ig.helyettes 
- X 

-folyamatos 

munkakapcsolat  

-heti egyeztetés 

- havi egyeztetés 

Gazdasági 

ügyintéző 
- - X 

-alkalmanként 

   

III.2. Nevelőtestület 

Tantestületünkre jellemző a családias hangulat, kollektivitás, segítőkészség, az új dolgok iránti 

fogékonyság, tenni akarás a gyermekekért és a megújulás. 

Mindennapos az összetartás, egymás munkájának segítése. Tudunk örülni egymás sikereinek és 

eredményeinek. 

Munkaértekezleteket rendszeresen tartunk, melyekről jegyzőkönyv készül. Ezeken, az 

értekezleteken visszatekintünk az elmúlt időszak eseményeire, eredményeire, problémáira illetve 

megbeszéljük az elkövetkezendő időszak programjait, feladatait.  

A munkaértekezletekhez szorosan kapcsolódik a hétfő reggeli közös összejövetel, melyen a 

tanulókat tájékoztatjuk az őket érintő előző hét és a következő hét történéseiről.  

Amennyiben szükséges rendkívüli értekezletet hívunk össze. 

Munkánkat a félévi és év végi tantestületi értekezleten értékeljük, melyhez a kollégák előre 

megadott szempontok alapján készítik el beszámolójukat. A tanulók magatartás és szorgalom 

jegyeit osztályozó értekezleten vitatjuk meg.  

Tantestületünknek nehézséget jelent az, hogy kis iskola révén kevesen vagyunk, ezért a 100%-os 

szakos ellátottság nem oldható meg. 

 



  

III.3. Szakmai munkaközösségek 

Iskolánkban egy munkaközösség működik. Intézményünk Osztályfőnöki munkaközössége 8 

osztályfőnökkel az éves Munkatervben megfogalmazott ütemezés szerint tevékenykedett.  

5 alkalommal tartott megbeszélést, melyen a következő időszak tervezett programjait vettük sorra, 

készítettük elő. 

Augusztus: Az ütemtervnek megfelelően a tanév kezdésekor áttekintettük az SNI-s, BTM-s 

tanulókkal kapcsolatos és gyermekvédelmi teendőket. A védőnővel, családsegítő szolgálattal 

egyeztettük az aktuális tennivalókat, javaslatot tettünk az iskola-pszichológus foglalkozásainak 

beindítására. 

A népmese hete alkalmából megszerveztük a mindennapi mesélést. 

Október során az ünnepségek megszervezésére, a műsorban szereplő gyerekek felkészítésére, 

koordinálására fordítottunk kiemelt figyelmet. Egyeztettük a szülői értekezleteken elhangzó 

információkat, megbeszéltük a szülők által megfogalmazott kérdéseket. Megszerveztük a 7. és 8. 

osztályok Pályaválasztási Vásáron való részvételét, valamint összevont szülői értekezletet tartottunk 

ebben a témakörben. A betervezett pályaorientációs napot a programok zsúfolódása miatt 

áthelyeztük a tavaszi időszakra. Az őszi nevelési értekezleten az iskola-pszichológus vezetésével az 

elfásultság, kiégés megelőzés témakörét jártuk körül.  

A munkaközösség megbeszélésén egyeztettük a decemberi programokat és kijelöltük a felsős 

osztályok Rorátén való részvételének időpontját. 

Decemberben a Mikulás-meglepetések, az iskola karácsonyi ünnepségének, és a községi 

ünnepségen való részvétel szervezése volt kiemelt feladatunk. Fontos feladatunk volt a bukásra álló 

tanulók esetében a fejlesztő pedagógussal történő megbeszélés után a szülők időben történő 

értesítése is. 

Januárban a félév zárása mellett a mostani és az előző nyolcadikos osztályfőnökök a 

továbbtanulással kapcsolatos papírmunkákra fordítottak kiemelt figyelmet. Az osztályozó 

értekezleten nagy figyelemmel értékeltük a tanulók első félévi munkáját. Részt vettünk a helyi 

szlovák önkormányzat rendezvényének előkészítésében is. Az első félév során minden osztályfőnök 

szervezett olyan osztályprogramot, mely alkalmat adott a közösség tagjainak a játékra, vetélkedésre, 

az osztályközösség összekovácsolására. 

Februárban a félévértékelő szülői értekezletek mellett az iskola farsangi rendezvényét is 

előkészítettük. A Szülői Munkaközösséggel megosztottuk a lebonyolítás feladatait. A felső 

tagozatos osztályok szüleit a rendőrség összevont szülői értekezleten tájékoztatta az gyerekek 

korlátlan internethasználatának veszélyeiről. Bemutatták a rossz szokások kialakulásának 

következményeit is. Korosztálynak megfelelően, hasonló témakörben 2 osztályfőnöki órán a 

tanulók is részt vettek. A munkaközösségi megbeszélte a további szervezési feladatokat. 



  

A tavaszi nevelési értekezlet előadói a Mi-Értünk Egyesülettől érkeztek, témája a konfliktuskezelés 

volt. 

Áprilisban több megemlékezés, a Föld napja alkalmából rendezett program megszervezésében 

vettünk részt. Az iskolai papírgyűjtésben minden osztály és osztályfőnöke aktív volt. A hónap 

végén első alkalommal szerveztük meg a pályaválasztási napot. Az alsó tagozatos osztályfőnökök 

szakma-bemutatófoglalkozásokat szerveztek az iskolában, majd a tanulók felkeresték a községben 

működő műhelyeket. A felső tagozatos osztályok a Kereskedelmi és Iparkamara továbbtanulási 

lehetőségeket bemutató összefoglaló előadása után nyomdai üzemlátogatásra utaztak Békéscsabára. 

Májusban legnagyobb figyelmet a szlovák szavalóverseny, az Anyák napi ünnepség 

megszervezésére és az OH mérések lebonyolítására fordítottuk. Több alkalommal kerestük meg a 

szülőket az országos mérések, az év végi tanulmányi kirándulások szervezése kapcsán. 

Megkerestük a bukásra álló tanulók szüleit, meg beszéltük a tanév sikeres zárásának feltételeit, a 

tennivalókat. Munkaközösségi megbeszélésen tekintettük át a tanév utolsó három hetének feladatait, 

az időpontokat, szétosztottuk a tennivalókat. 

Júniusban valamennyi osztályfőnök egyik legnehezebb feladata az osztály tanulmányi 

kirándulásának megszervezése, lebonyolítása volt. Mind a nyolc osztály élményekben gazdag, 

tartalmas programon vehetett részt, melybe a szülők kísérőként kapcsolódtak be. A tanévzárás 

feladatait a kialakult szokások szerint megosztva végeztük. 

A tanév során számtalan pályázatra is készültek osztályaink. Ezeket előre nem terveztük, de a 

lebonyolítás során több megbeszélés, a nevelő testület tagjainak segítsége mozdította előre a 

munkát. 

III.4. Diákönkormányzat 

A már hagyománnyá vált Diáknapot ebben a tanévben is megszerveztük és lebonyolítottuk, illetve 

ezen a napon pályázati forrásból 3 iskola részvételével Katolikus Foci Kupát is rendeztünk. 

Számos iskolai rendezvény megvalósításában nyújtottunk segítséget a Diákönkormányzat jelenlegi 

és korábbi tagjaival, iskolánk volt tanulóival. 

Összegyűjtöttük a diákok különböző észrevételeit, véleményeit és továbbítottuk az 

iskolavezetésnek. 

A költészet napja alkalmából közös versmondást és verskiállítást szerveztünk. 

 

 



  

III.5. Gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus, szabadidő-szervező 

Helyzetelemzés 

Megnevezés Iskola 

Hátrányos helyzetű gyerekek száma 8 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma -  fő 

Védelembe vett gyermekek 1  fő 

Alapellátott gyermek a családsegítő rendszerben 11 fő 

Fogadóórában gyermekvédelemmel 

kapcsolatban felkeresett szülők száma 
5 fő 

Gyermekjóléti szolgálat felé tett jelzések száma 7 fő 

Jelzőrendszeri kerekasztal, illetve szakmai 

tanácskozás 

6 

alkalom 

RGYT kedvezményben részesülők száma 14 fő 

 

Észlelt problémák jellege: 

 tanulmányi problémák 

 magatartási problémák 

 személyi higiéné 

 hátrányos szociális helyzet 

 rendezetlen családi viszonyok 

 stabil szülői háttér hiánya 

 megfelelő értékrend hiánya 

 alkohol probléma a családban 

 egészségügyi problémák 

 helytelen életvitel 

 nevelési problémák 

 internet, számítógépes játékok kontrollálatlan használata 

 egyes esetekben a gyerekek közti konfliktusok családok közti nézeteltéréssé fajulnak és 

viszont 

 

IV. Az intézmény kapcsolatrendszere 

IV.1. Fenntartó szervezet-SZEGEKIF (pedagógiai munka, bérszámfejtés, könyvelés) 

A kapcsolattartás a fenntartóval napi szintű. 

Igazgatói értekezleteken rendszeresen részt veszünk. 

A kapcsolattartás e-mailben, telefonon, postai úton történik. 



  

A felmerülő kérdésekre, kérésekre mindig kapunk választ, útmutatást és segítséget. 

Köszönjük egész éves együttműködő segítségüket! 

 IV.2. Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való együttműködés 

 Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Békéscsabai Tagintézménye 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló Intézete 

 Pedagógiai Oktatási Központ Békéscsaba 

 Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete 

A szakértői véleményekben leírtak alapján rendszeresen küldjük felülvizsgálatra azon tanulóinkat, 

akiknek adott tanévben lejár a Szakértői véleménye. Egyes esetekben nehézséget jelent, hogy 

sokszor hónapok telnek el a vizsgálati eredmények megérkezéséig. 

A szakmai szolgáltatók által szervezett továbbképzéseken, versenyeken, konferenciákon 

lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk részt venni. 

Pedagógiai munkánk színvonalának emelése érdekében a tanév során szakmai segítséget kértünk az 

Oktatási Hivatal Békéscsabai Oktatási Központjától a következő témákban: 

 Mérés és értékelés 1-8. osztályig 

Szaktanácsadó: Rideg Ildikó 

IV.3. Szülői szervezet, szülőkkel való együttműködés 

Iskolánkban működik Szülői Munkaközösség. Osztályonként három tagja van, akikből egy fő tartja 

rendszeresen a kapcsolatot az SZMK vezetőjével. Az együttműködés rendszeres. 

Intézményünkben a szülői értekezletek száma éves szinten osztályonként 2 alkalom, de amennyiben 

indokolt több alkalommal is összehívjuk a szülői közösséget. A szülői értekezletek látogatottsága 

70 - 90 % közötti.  

A szülők többsége érdeklődik gyermeke előmeneteléről, magatartásáról. Olyan irányú 

tapasztalatunk is van, hogy a szülő sem a szülői értekezleten, sem a fogadóórán nem jelenik meg, 

nem érdeklődik gyermeke felől. Az ilyen esetekben az osztályfőnök illetve a gyermek és 

ifjúságvédelmi felelős telefonon, vagy személyesen próbálja felvenni a kapcsolatot a szülői házzal.  

Családlátogatásokra indokolt esetben az ifjúságvédelmi felelőssel és a település családgondozójával 

közösen kerül sor. 

Fogadó órákat, mindkét félévben minden pedagógus megjelölt, de csak kevés szülő vette ezt 

igénybe. Ennek okát abban látjuk, hogy kistelepülésen élünk, így napi szinten találkozunk a szülők 

többségével, és gyakran megkeresnek bennünket fogadó órán  kívül ügyes-bajos dolgaikkal. 



  

A Szülői Szervezet nagyban segíti az iskolában folyó nevelő és oktató munkát illetve a szabadidős 

programok, rendezvények lebonyolítását:  

 Farsang  

 Gyereknap 

 Papírgyűjtés 

 Gesztenyegyűjtés 

 Kíséret tanulmányi kirándulásokon, versenyeken és úszótanfolyamokon 

 Reálpályázat segítése 

 Diáknap 

IV.4. Gyermekjólét- és családsegítő szolgálat 

Iskolánkban az ifjúságvédelmi feladat ellátásában az egész tantestület aktívan vesz részt.  

Ha valamelyik gyermek viselkedésében, lelki vagy egészségi állapotában változást tapasztalunk, 

megpróbáljuk kideríteni annak okát, igyekszünk segíteni, orvosolni a problémát. 

Adott esetben: 

 beszélgetünk a gyermekekkel, a szülőkkel, pedagógusaival, 

 kikérjük azon kollégák véleményét, akiknek már volt hasonló esete, 

 segítséget kérünk a gyermekjóléti szolgálattól, a jegyzőtől, gyámhatóságtól, a védőnőtől, 

illetve a háziorvostól, pszichológustól 

 a gyermeket, illetve a szülőt az intézményünkbe hetente kijáró szakpszichológushoz és a 

családsegítő által biztosított utazó pszichológushoz irányítjuk, esetlegesen mi magunk 

kérünk tőlük személyes konzultációt. 

Az iskola és a gyermekjóléti szolgálat közti kapcsolattartás intenzív és rendszeres. A felmerülő 

kérdéseinkre, gondjainkra mindig kapunk tanácsot, útmutatást. 

IV.5. Hatóságok 

 Iskolarendőrség 

 Gyámhatóság 

 Katasztrófavédelem 

 Kormányhivatal 

 Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Az iskolarendőrség rendszeresen eljön iskolánkban, megbeszéljük az eltelt időszak tapasztalatait, 

problémáit. 



  

A Katasztrófavédelem ellenőrizte az iskolai kéményeket és fűtésrendszert. Szén-monoxidérzékelők 

beszerzését írták elő, melyeket beszereztünk és felhelyezésre kerültek. 

A Gyámhatóság rendszeresen küld véleménykérőket egy-egy gyerekkel kapcsolatban, melyeket 

mindig határidőre megküldünk. 

NÉBIH megyei szervezete: „Élelmiszer-higéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi 

szemle” az iskola tálalókonyháján. A szemle alapján a minősítés eredménye 91%. Jegyzőkönyv 

készült, a felmerült hiányosságokat pótoltuk. 

IV.6. Más külső segítő szervezetek 

 A fenntartóval napi kapcsolatban vagyunk. A mindennapi munkánkhoz sok segítséget 

kapunk. 

 Arany Gábor plébános úrral illetve a hitoktatókkal napi kapcsolatban vagyunk, segítik az 

intézmény hitéleti tevékenységének szervezését. 

 Kapcsolattartás az iskolaorvossal 

 Az iskola védőnőjével rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, gyakran tart tisztasági vizsgálatot 

és osztályonként különböző témákban foglalkozásokat. A felmerülő problémákat jelezzük 

felé és ő is  tájékoztat minket egy-egy tanulót illetően. 

 Rendszeres kapcsolatban vagyunk a Művelődési Ház vezetőjével, mivel nagyobb horderejű 

programjaink lebonyolítása a Művelődési Házban történik, vannak közös szervezésű 

programjaink, illetve testnevelés óráink is itt vannak. 

 A helyi Idősek Klubjával is kapcsolatban állunk, mivel tanulóink gyakran adnak műsort az 

általuk szervezett programokon. 

 Az Iskola Alapítványának kuratóriumi tagjai sokféle módon segítik munkánkat, sok 

mindenben számíthatunk rájuk. 

 A hagyományőrző tevékenységben sokféle módon segíti munkánkat a Horenka 

Hagyományőrző Egyesület. 

 Napi kapcsolatban vagyunk a helyi Könyvtárral és Családsegítő Szolgálattal. 

 A SZEGEPI továbbképzésekkel, versenyek  szervezésével  és koordináló szakmai 

tevékenységével segíti munkánkat. 

 A középiskolások közösségi szolgálata kapcsán több középfokú intézménnyel vagyunk 

kapcsolatban, melyek diákjai segítik szabadidős tevékenységeinket. 

 A helyi Önkormányzat és a helyi Szlovák Önkormányzat sokféle területen támogatja, segíti 

intézményünk működését. 



  

 Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot az iskola rendőrével és a polgárőrséggel. 

 

V. Szervezési feladatok 

V.1. A tanítás nélküli munkanapok felhasználása, változás a munkatervhez képest 

Mind a hat tanítás nélküli munkanapot a tervezetnek megfelelően használtunk fel.  

V.2. Iskolai ünnepélyek, rendezvények, ezek értékelése 

A munkatervben szereplő ünnepélyek, rendezvények színvonalasan megvalósultak. Ezeken a 

programokon, rendezvényeken tanulóink többnyire fegyelmezetten viselkedtek, rendkívüli esemény 

egyetlen esetben sem történt. Ünnepélyeinket, rendezvényeinket jelenlétükkel a szülők is 

megtisztelték, de örülnénk annak, ha a látogatottság a szülők részéről emelkedne az elkövetkezendő 

tanévekben. 

Egy-egy rendezvényünket a képviselőtestület tagjai is megtisztelték. 

 

 

VI.  Pályázatok - Azok eredményessége 

EFOP 4.1.5-16 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése - még nincs eredmény. 

EFOP-1.3.7-17-00038 A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek 

közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével- A helyi plébánia és a Guzsalyas Alapítvány közös 

pályázata az iskola bevonásával. 

VII.  Továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel 

A továbbképzés címe 

Az érintett 

pedagógusok 

száma 

A képzés finanszírozása 

(intézmény/önköltséges/

vegyes) 

Téma: Agresszió és konfliktuskezelés 

Előadó: MI-ÉRTÜNK Egyesület 

Tavaszi nevelési értekezlet keretében 

12 fő Intézményi finanszírozás 

Téma: „Helyzet van”- drog, alkohol, 

dohányzás- prevenciós előadás 

Előadó: Zacher Gábor 

1 fő Ingyenes képzés 

Meixner Ildikó : Játékház c. 

olvasókönyvcsaládjának alkalmazására 

felkészítő tanfolyam 60 óra( folyamatban) 

1 fő 
Önköltséges/Intézményi 

finanszírozás 



  

Téma: Közös értékünk a gyermek 

Szervező: Békés Megyei Kormányhivatal 
1 fő Konferencia 

Téma: Az egészségfejlesztés, 

szervezetfejlesztés pedagógus továbbképzés 

30 óra (Katolikus fenntartású köznevelési 

szervezetek vezetői számára) 

1 fő Ingyenes képzés 

Téma: Az egészségfejlesztés, 

egészségnevelés pedagógus továbbképzés 30 

óra (folyamatban) 

1 fő Ingyenes képzés 

Téma: Pedagógusok felkészítése a 

minősítésre- 10 óra 
3 fő Ingyenes képzés 

Téma: Őszi nevelési értekezlet:  

Előadó: Nyíri Sándor 
12 fő Intézményi finanszírozás 

Téma: Testteo a hitoktatásban 

Évi rendes őszi továbbképzés hitoktatóknak 

Előadó: dr. Csépányi Gábor 
2 fő Ingyenes képzés 

Továbbképzés hitoktatóknak 

Téma: "A katekézis katekumenális jellege a 

liturgikus esztendő folyamatában" 

1 fő Ingyenes képzés 

Katekéták tavaszi lelkigyakorlata 

Téma:"Hétköznapjainkban folyamatosan 

kapcsolódunk….” 

Előadók: Keszeli Ilona, Gellén-Kunos 

Margit, Tajti Péter 

1 fő Ingyenes képzés 

Téma: Kiégési jelek és folyamatok 

Előadó: Dr. Magyar Balázs pszichiáter 2 fő Ingyenes képzés 

III. Mentor-katekéta konferencia 

Téma: A kísérő spiritualitása 1 fő Ingyenes képzés 

Nyári lelkigyakorlat hitoktatóknak 

Téma: A csendből forrásozó élet 

Előadó: Balcsák Szilárd atya 

 

1 fő Ingyenes képzés 

Téma: Harmóniában magunkkal és 

egymással 

Előadó: Bucskóné Lehota Ágota 

5 fő Ingyenes képzés 



  

 

A továbbképzés címe 

Az érintett 

pedagógusok 

száma 

A képzés finanszírozása 

(intézmény/önköltséges/

vegyes) 

Téma: SMART tábla használata, gyakorlati  

képzés 

Előadó: Komár Zsolt 

1 fő Ingyenes képzés 

Téma: Pedagógus expó  1 fő 
Önköltséges/intézményi 

finanszírozás 

Szakmai továbbképzés – Fogalmazástanítás 3 fő  Ingyenes képzés 

Szakmai konferencia 

A Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ 

Őszi Pedagógiai Napjainak 

nyitókonferenciája 

 

3 fő Ingyenes képzés 

Békés megyei POK 

Hálózati Tanulás Műhely 

Szakmai műhely az alábbi témákban: 

1. Esélyegyenlőség-elvű oktatásszervezés 

2. Az egyéni fejlesztési terv elkészítését 

segítő felmérő rendszer ismertetése, átadása 

 

2 fő Ingyenes képzés 

 

 

 

VIII. Egyéb, az intézmény működésével kapcsolatos, fontos történések, események 

Kiemelt feladatok a 2018-2019-es tanévben: 

 A minősítésben résztvevő kollégáink segítése 

 A dokumentáció naprakészsége és pontossága 

 Tanulóink neveltségi szintjének emelése és a fegyelem erősítése 

 A szülők felé értékelvárásaink tudatosítása és erősítése 

 

Szeged, 2018. június 26.        Szpisjak Lászlóné 

        igazgató 



  

Székhely: 5674 Kétsoprony, Dózsa György u. 18-20 

Adószám:  18393787-2-04 

OM azonosító :201262 

Telefon : 06-66-246-077 

Elektronikus elérhetőség:  

iskigaz@gmail.com 

Kapcsolattartás:  

adatvédelmi tisztviselő:  

Personal Secret Safe Bt.  

Bobay Orsolya 

szegekifadatvedelem@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

Adatvédelmi és Adatkezelési 

Szabályzat  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

2018. szeptember 1.  

Oktatási intézményre vonatkozó speciális adatkezelési szabályzat  

 

 

I./ 

Alkalmazott jogszabályok: 

– 2011. évi CXI törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

– 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

–  2012. évi egyes törvény a munka törvénykönyvéről  

-  2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről sor 

– 20/2012 /09.31/ EMMI rendeled a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

   intézmények név használatáról  

- 229/2012/VIII. 28/ Korm. rendelet a köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  

– az Európai Parlament és Tanács 216/679. rendelete az adott 

 

Előzmény. 

2016. május 4-én közzétették az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679  végleges szövegét. 

 

Az európai parlamenti tanács fenti rendelete fokozott védelmet biztosít a személyeknek a személyes 

adataik kezelése vonatkozásában. 

 

Különös figyelmet fordít  kiskorúak személyes adatai védelmére. 

A gyermekek személyes adatai a rendelet kivonata szerint: „három év alatti gyermekek semmilyen 

körülmények között nem jogosultak maguk hozzájárulást adni személyes adatai információs  

társadalommal összefüggő szolgáltatások körében történő kezeléséhez. A 16 év fölötti gyermekek 

önállóan jogosultak ilyen hozzájárulást adni  

 

A tagállamok maguk jogosultak meghatározni az ilyen jellegű hozzájárulása szükséges életkort  az 

előbbiekben rögzítette korlátozásokkal, azaz ezen életkor fel lehet 16 évnél alacsonyabb is, de 

semmilyen esetben nem rögzíthető 13 éves kor alatt. 

 

Az előbbiek szerint korhatár alatti gyermekek S esetén szülő hozzájárulása szükséges ez szabály 

kizárólag az információs társadalom az összefüggő szolgáltatásokra terjed ki az általános nemzeti 

cselekvő-képességű szabályok és az irányadóak az egyéb adatkezelési tevékenységek területén 

adandó hozzájárulásra”  

 

A kiskorúak személyes adatai védelme és a speciális, fentiekben részletezett jogszabályok 

indokolják az intézményünkre vonatkozó Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat jelen 

okiratba foglal specifikációját. 

 

Intézményünk elkötelezett az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok betartására és betartatására. 

 

 

 



  

II. 

Adatkezelés személyi és tárgyi hatálya: 
 

Személyi hatály: az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az intézmény minden dolgozójára, aki 

az adatkezelésben és továbbításban közreműködik. 

 

 

 

 

 

Tárgyi hatálya kiterjed  

- védelmet igénylő adatok teljes körére  

- intézmény tulajdonában álló számítástechnikai berendezésekre és nyilvántartási rendszerre  

- A számítástechnikai adatfeldolgozó folyamatokban szereplő összes dokumentációra 

 rendszer és  felhasználó programokra, 

- adathordozók tárolására is felhasználására. 

 

 

III./ 

Jelen szabályzat célja. 
Adatvédelmi alapfogalmakat az adatvédelmi szabályzat tartalmazza. 

Jelen szabályzat az Adatvédelmi és az adatkezelési szabályzat kiegészítése az oktatási 

intézményben folyó speciális igénynek megfelelően. 

 

IV./ 

Felelősségi szabályok. 

 
 

Az iskola minden alkalmazottja köteles 

- az adatvédelmi szabályokat betartani, 

- a tudomására jutott adatok rendeltetés szerinti felhasználásáért  felelősséget vállalni, 

- köteles vigyázni arra, hogy az adatok illetéktelen személyek birtokába nem jussanak. 

 

Fenti kötelezettségért nevezetteket felelősség terheli. 

 

A munkaviszonnyal összefüggő adatok Kezelésért az iskolában felelősséggel tartozik  

-  az intézmény vezetője  

-  Személyzeti feladatellátását ellátó vezető ügyintéző, irat kezelő  

-  Az érintett munkavállaló saját adatai közlése tárgyában.  

 

Az intézményvezető joga és felelőssége  

Az adatvédelmi szabályzat és mellékletei kiadása  

A szabályzatban foglaltak ellenőrzése  és működtetése  

A jogszabályok és helyi szabályozások-,  követelmények közzététele. 

 

A személyzeti feladatokat ellátó személy felelős  

- megfelelő iratokra, adathordozóra nyolc napon belül rá vezessék a munkavállaló személyes 

   adatait 

-  a dolgozó által igazoltan szolgáltatott adatokat, ill. azok helyesbítését 8 munkanapon belül 

   rögzítsék  

- a munkáltató döntése alapján az adatkezelést haladéktalanul ellássák.  



  

 

 

                                                                          V./ 

Titoktartási kötelezettség 

 

 
A pedagógust és az oktató munkát közvetlenül segítő munkavállalót titoktartási kötelezettség terheli 

a tanulóval és családjával kapcsolatos adat-, tény-  információ vonatkozásában. A titoktartási 

kötelezettség alól tanuló a szülővel szembeni a tanuló és a szülő másokkal történő közlés 

tekintetében írásbeli felmentést adhat  

 

 

 

Nem követ el a pedagógus titoktartási kötelezettségének megszegését ha szülőt az adott konkrét 

információ átadása nélkül tájékoztatja, feltéve hogy ezzel a tanulót nem hozza hátrányos helyzetbe  

 

A szülőnek joga van megismerni gyermekek fejlődésével, tanulmányából magatartásával és 

szorgalmával összefüggő információkat  

 

Nem tartozik a bizalmas információ körébe  

- a házirendet megsértő magatartás és az ezzel kapcsolatos eljárásban keletkezett információk - 

- esetleges fegyelmi eljárás során keletkezett iratok információk tények  

 

A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vesznek a nevelő testületi ülésén, ill. 

feladatuk ellátása során tudomásukra jut. 

A titoktartási kötelezettség nem évül el a foglalkoztatási jogviszony változás a megszűnése után is 

határidő nélkül fennmarad  

 

VI./ 

Az iskolában kezelt adatok nyilvántartási módja:  

 
- papír alapú nyilvántartás  

- számítógépes elektronikus nyilvántartás  

- intézmény honlapján elhelyezett (elektronikus információ hordozók)  

 

A kezelt adatok köre az iskolában:  

 

Az iskolában csak azokat a személyes és különleges adatokat lehet kezelni amelyekre a magasabb 

jogszabályok előírásait lehetőséget biztosítanak, kivételes esetben ez alól az iskola igazgatója 

felmentést adhat, de ebben az esetben az érintettel közölni kell az adatszolgáltatás önkéntes anonim 

módját ilyen különleges eset pl. a tudományos kutatás.  

 

A nyilvántartást az intézményvezető utasítását követően az erre megbízott munkavállaló (Pl. 

iskolatitkár vezeti ) 

 

A tanulói nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papíralapon készül, majd a 

továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. 

 

A számítógépen vezetett tanulói nyilvántartás folyamatos és pontos vezetése során biztosítani kell, 

hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. 

Az elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányának tárolását biztosítani 



  

kell. 

 

A tanuló és szülő a tanuló adataiban bekövetkező változásokról nyolc napon belül köteles 

tájékoztatni az iskolát.  

 

A tanuló személyes adatainak kezelése az alábbiak szerint történhet:  

- pedagógiai célból,  

- pedagógiai célú rehabilitációs célú feladat ellátása érdekében,  

- szabálysértési eljárás kapcsán,  

- egészségügyi feladatok ellátása céljából,  

- gyermek és ifjúság védelmi feladatok ellátása céljából,  

- büntethetőség és felelősségre vonás mértékének megállapítására céljából - célnak megfelelően -.  

 

 

 

 

Az alkalmazottak személyes adatainak kezelése  

- a  foglalkoztatással összefüggően,  

 

 

- juttatások kedvezmények biztosításával,  

- kötelezettségek megállapításával és teljesítésével,  

- állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével,  

- nemzetbiztonsági okokból, 

- meghatározott célnak megfelelő mértékben is célhoz kötötten. 

 

 

VII./ 

Adatkezelő jogkör gyakorlása:  
 

Az iskola adatkezelői tevékenységéért az igazgató felelős.  

Az Igazgató adatkezelési jogkör gyakorlásával az iskola egyéb dolgozóit is megbízhatja, írásban- 

szerződéssel. A megbízásnak jelen adatkezelési szabályzat minden rendelkezésérnek betartásáról 

gondoskodni kell. 

 

 

VIII./ 

Adatok továbbítása: 
 

Adatok továbbítására az igazgató és meghatalmazás keretei között az általa megbízott jogosul, ill. 

jelen szabályzatban meghatalmazott személy, ill. alkalmazott jogosult. 

 

Az alkalmazottak adatait továbbíthatják a munkaköri leírásokban szereplő feladatokkal 

kapcsolatosan az Igazgató, ill. az általa megbízott személy. 

 

A tanulók adatait továbbíthatják: 

- fenntartó 

- bíróság 

- rendőrség 

- ügyészségi 

- önkormányzat  ill. államigazgatási szerv 



  

- nemzetbiztonsági szolgálat részére az Igazgató, ill. által megbízott személy. 

 

 

Sajátos nevelési igényre, beilleszkedési-,  tanulási-,  magatartási nehézségre vonatkozó adatokat 

pedagógiai szakszolgálat intézményeinek továbbíthatja 

- Igazgató, ill. általa megbízott személy, 

- igazgatóhelyettes 

- osztályfonók, 

- iskolatitkár.  

 

A tanuló magatartása szorgalma és tanulmányi munka értékelésével kapcsolatos adatokat az érintett 

osztály,  a nevelőtestületen belül,  illetve a szülőnek, képesség vizsgáló bizottságnak, iskola váltás 

esetén az új iskolának, ellenőrzés esetén a szakmai ellenőrzést végzőnek továbbíthatja 

- az igazgató, ill.  az általa megbízott személy 

- az igazgató-helyettes, 

- az osztályfőnök 

- iskolatitkár. 

 

 

Család védelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek és ifjúságvédelemmel  

 

 

foglalkozó szervezetnek-, intézménynek a gyermek tanuló veszélyeztetettségének feltárása 

megszüntetése céljából adatot továbbíthat  

- az igazgató, ill. az általa megbízott személy 

- igazgató-helyettes, 

- az osztályfőnök, 

- gyermekvédelmi felelős.  

 

 

A tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, intézményhez történő 

felvétele a kapcsolatosan az érintett intézményhez adatot továbbíthatja  

- az igazgató, ill.  az általa megbízott személy 

- igazgató-helyettes 

- az osztályfőnök 

- iskolatitkár. 

 

Az egészségügyi, iskola egészségügyi feladatot ellátó intézmények a tanuló egészségügyi 

állapotának megállapítása céljából adatot továbbíthat  

- az igazgató, ill. az általa megbízott személy, 

- igazgató-helyettes.  

 

 

A diákigazolvány jogszabályban meghatározott kezelője részére a diákigazolvány  kiállításához 

szükséges valamennyi adatot továbbíthat 

-  az iskola igazgató, ill. az általa megbízott személy 

-  iskolatitkár. 

 

 

 

 

 



  

IX./ 

Kötelező adat szolgáltatás 
 

A jogszabályi előírások szerint az iskola köteles adatot szolgáltatni a közoktatási információs 

rendszerben (KIR.) felelőse az igazgató.  

 

A jogszabályban előírt különös közzétételi kötelezettségének az iskola internetes honlapján évente 

eleget tesz. 

 

Az itt közölt adatok statisztikai célokat szolgálnak, illetve tájékoztatják az érdeklődőket az 

intézmény eredményéről. 

 

 

X./ 

Adatok nyilvántartása  

 
 

Tanulói nyilvántartás  
- Név  

- Születési hely és idő  

- Azonosítási szám mérési azonosító  - Anyja neve  - Lakóhelye (tartózkodási helye ) - Szülő 

elérhetősége  - Állampolgársága  - Taj száma  - Diákigazolvány száma  

 

 

A tanulók személyes adatait osztályonkénti csoportba az alábbi nyilvántartásban kell őrizni  

– Összetett tanulói nyilvántartás (felelős: iskolatitkár)  

– Törzslap ((felelős: igazgató, igazgató-helyettes osztályfonók, oktatási referens) 

– Bizonyítvány (felelős: igazgató, igazgató-helyettes, osztályfonók) 

– Beírási napló  (felelős: oktatási referens, iskolatitkár) 

– Gyakorlati napló (felelős: gyakorlati oktatásvezető  

– Osztálynapló (felelős: igazgató, igazgató-helyettes, osztályfonók, pedagógusok) 

– Csoport naplók (felelős: igazgató, igazgató-helyettes,  egyéb pedagógus, ill. nevelő) 

– Diákigazolványok nyilvántartása (felelős: iskolatitkár)  

– Mérési azonosítót nyilvántartása (felelős: igazgató, igazgató-helyeset) 

 

 

A tanulóknak a jogszabályban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli 

szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. Kezeléséért 

felelős: az iskolatitkár.  

 

Alkalmazotti nyilvántartás : 

- név  

- születési adatok  

- oktatós oktatási azonosító szám  

- végzettségre is szakképzettségre vonatkozó adatok  

- munkahelyi cím és OM azonosító  

 

Személyi anyag iratai  

- alapnyilvántartás adatnyilvántartó lapja  

- önéletrajz  

- erkölcsi bizonyítvány  

- végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatai  



  

- minősítés, értékelés iratai  

- kinevezésben sorolás át sorolás  

- vezetői megbízás és ezek módosulása  

- hatályos fegyelmi ügyek iratai  

- alkalmazott jogviszony megszűnésének iratai  

- áthelyezésről rendelkező igazolás másolta. 

 

Személyi anyag iratait a gazdasági ügyintéző, ill. az ezzel megbízott személy kezeli. 

 

 

XI./ 

Adatbiztonság célja és betekintés rendje  
 

 

Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy 

törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 

 

Az adatkezelő és az  adatfeldolgozó köteles  

- gondoskodni az adatok biztonságáról 

- biztonsági intézkedéseket minden esetben megvalósítani és 

- betartani a vonatkozó eljárási jogszabályokat és eljárási szabályokat . 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:  

 

 

 

 

 

- felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes  

- pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek  

- tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen 

  azonosítani.  

 

XII./ 

Biztonsági szabályok  

 
 

Fizikai biztonság rendje: 

 

A fizikai biztonság szabályozásakor figyelmet kell fordítani:  

-  adat hordozóeszközök helyiségeit a biztonsági előírásoknak megfelelően kell kialakítani és  

   fokozottan kell védeni az illetéktelen behatolás, ill. vagy természeti csapás ellen  

-  személyek belépése csak hivatalos feladataikkal összeegyeztethetően történhet  

-  számítástechnikai eszközök hozzáférési kulcsait (jelszó) szolgálati titoknak minősül  

-  biztosítani kell hogy a számítástechnikai eszközök biztonsági dokumentációját csak      

    arra felhatalmazott személyek érjék el  

 

 

Jelszó használata: a számítástechnikai eszközökhöz való hozzáférés jogosultságát, ennek 

biztosítását adatkezelőként különböző azonosító jelszóval kell lehetővé tenni. 

 

A jelszót úgy kell kialakítani, hogy saját jelszavát az adatkezelőn kívül csak a vezetője ismerhesse 

meg. 



  

 

A személyi nyilvántartás adatkezelőinek névsorát – hozzáférési jogosultságát biztosító egyénenkénti 

azonosító jelszavakkal együtt – kell nyilvántartani és tárolni amennyiben a hozzáférés jelszóval 

biztosított.  

 

Az azonosító jelszavakról készült szolgálati „titkos kezeléssel „ ellátott nyilvántartási 

dokumentációt az irodában páncélszekrényben kell tartani  

 

 

XIII./ 

Adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak tanulok és szülők jogai és érvényesítésük 

rendje  

 
 

Az érintettek tájékoztatása, kérelemre az érintett adatainak módosítására  

-  az adatkezelés által érintett személlyel az adatfelvétel előtt közölni kell hogy az adott szolgáltatás 

   önkéntes vagy kötelező  

-  az alkalmazott, a tanuló vagy a gondviselője tájékoztatást kérhet a személyes adatainak 

   kezeléséről, valamint kérheti a személyi adatainak helyesbítését, ill. kijavítását  

-  az érintett alkalmazott, tanuló, ill. gondviselője kérésére az intézmény vezetője tájékoztatást ad az  

     - intézmény által kezelt, illetőleg 

     - az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól 

     - az adatkezelés céljáról-, jogalapjáról-, időtartamáról-, az adatfeldolgozó nevéről-,, címéről-, 

     - adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá arról hogy 

     - kik és milyen célból kapják meg adatokat, 

 

 

 

 

 

Az intézmény vezetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban-,  közérthető 

formában köteles megadni a tájékoztatást. 

 

 

XIV./ 

Az érintett személyek tiltakozási joga 
 

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen  

Amennyiben a tiltakozás indokolt az adatkezelő köteles az adatkezelés – beleértve a további adatok 

felvételét és adattovábbítását -  megszüntetni és az adatokat zárolni.  

 

Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 

30 napon belül – az adatvédelmi törvény szerinti bírósághoz fordulhat. 

Segítséget kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől, ill. az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. 

 

Az iskola Adatkezelési és adatvédelmi szabályzata, ill. annak jelen pontosítása az SZMSZ 

mellékletét képezik.  

 

Hozzáférési lehetőség az iskola weblapján (internetes honlapján) illetve az iskola könyvtárában 

papír alapon elérhető. 



  

 

 

 

XV. 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok felhasználásához és kezeléséhez 

 
Az intézmény honlapján elhelyezett fénykép videó hanganyag 16 éves kor alatti tanulót érintően 

csak a szülő beleegyezésével, 16 éves kor felett pedig a tanuló beleegyezésével történhet.  

 

 

 

XVI./ 

Zárórendelkezések  

 
 

A szabályzat elfogadása és jóváhagyása  

  

 

Jelen szabályzat az intézmény Szervezeti és működési szabályzatának, annak mellékletét képező 

általános Adatvédelmi és kezelési Szabályzat mellékletét képezi.  

Jelen  szabályzatot az intézmény alkalmazottai, a gyermekek, tanulók, szüleik megtekinthetik az 

iskola honlapján, illetve papíralapon az iskola könyvtárában. 

 

Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, valamennyi pedagógusára és 

munkavállalóira nézve kötelező. 

 

Kétsoprony, 2018. szeptember 1. 

 

                                                                                                

    _______________________ 

                                                                                                                   Igazgató 

 

 



  

Tájékoztató adatkezelésről 

Adatvédelmi Szabályzatunk alapján 



  

Tájékoztató adatkezelésről 
                                                   /Adatvédelmi Szabályzatunk alapján/ 

 

 

Név:  Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 

Székhely: 5674 Kétsoprony, Dózsa György u. 18-20 

Adószám:  18393787-2-04 

OM azonosító :201262 

Telefon : 06-66-246-077 

Elektronikus elérhetőség: iskigaz@gmail.com 

Kapcsolattartás:  

adatvédelmi tisztviselő: Personal Secret Safe Bt.  

                                       Bobay Orsolya  

                                       szegekifadatvedelem@gmail.com  

 

Adatfeldolgozás: az adatfeldolgozók tekintetében az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adunk 

felvilágosítást 

 

Külföldi adattovábbítás: nincs 

 

Alkalmazott jogszabályok: 

– 2011. évi CXI. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

–  2012. évi egyes törvény a munka törvénykönyvéről  

-  2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről sor 

– 20/2012 /09.31/ EMMI rendeled a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

   intézmények név használatáról  

- 229/2012/VIII. 28/ Korm. rendelet a köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  

– az Európai Parlament és Tanács 216/679 rendelete az adott 

 

 

Adatkezelőként tiszteletben tartjuk mindazon személyek magánszféráját, akik személyes adatot 

adnak át és elkötelezettek vagyunk ezek védelmében. 

 

Adatkezelési szabályzatunk egyaránt vonatkozik iskolánk tanulóira-,  ill. törvényes képviselőire,     

oktatásban résztvevő ill azt segítő munkavállalóinkra, weblap látogatóinkra, fogyasztókra, 

forgalmazókra, szállítókra (és lehetséges szállítókra), illetőleg mindezek munkavállalóira 

 

Adatvédelmi szabályzatunkról történő tájékoztatás  az alábbiakat tartalmazza 

 

I./  Általunk gyűjtött, érintettek azonosító adatai típusait, 

 

II./ Adatkezelési célok felsorolását 

 

III./ Azon jogalapokat, amelyek során  ezen kezelések történnek 

 

IV. Adattovábbítás: Mind azok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek és a tárolásuk  

      módjára vonatkozó tájékoztatás. 

 

V.  Az Ön jogairól történő tájékoztatás 

 

 



  

VI. Tájékoztatás biztonsági intézkedéseinkről 

 

VII. Jogorvoslati tájékoztatás 

 

 

I./ Adatgyűjtés  
Bizonyos adatokat közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a 

közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés jogalapját. Hivatalosan tudomásunkra jutott adat 

jogalapja pedig jogszabályi kötelezettségünk teljesítése. 

 

Előfordulhat olyan eset is, hogy más Önre vonatkozó adatokat harmadik személyektől is kaphatunk 

pl. az Ön munkáltatójától, intézményeinktől stb. ill. nyilvános weblapok útján. 

 

A./  

Az Önre, ill. tanulói viszonyban lévő kiskorúra vonatkozó adat:  

 

–  név 

 

–  munkaköre, ill. tanulói státusz 

 

–  cég neve és e-mail címe, 

 

–  telefonszáma 

 

–  ügyfélkapu információ 

 

–  az ön neme 

 

– születési ideje 

 

–  mind azok az adatok amelyeket levelezés útján bocsát a rendelkezésünkre 

 

–  amennyiben belép a székhelyünkre telephelyünkre és ott  kamera felvétel működik  

   a kamerával felvett adatok 

 

 

B./  

Adat weblapjainkat látogatókról és applikációinkról 

 

1./ amennyiben weblapunkat látogatja az ön IB címe 

 

2./ az Ön felhasználó neve 

 

3./ életkora 

 

4./ az Ön magatartása, viselkedése  a weblapunkon, applikációnk szoftverében 

 

5./ Fizetési adatok 

 

7./ Korábban adott információk 

 

 



  

 

C./ 

Adatok az általunk nyújtott szolgáltatáshoz 

 

1./  Adatok az általunk nyújtott oktatói-, nevelői tevékenységünk maradéktalan  

      teljesítéséhez. 
 

2./  Amennyiben személyre szabott szolgáltatásról van szó mind azon adatok     

     amelyeket ebből a célból megadnak részünkre 

 

3./  kapcsolati-, ill.   tájékoztatási  adat 

 

D./   

Adatok amelyek azokhoz a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak amelyeket mi  

veszünk igénybe Öntől 

 

1./ az ön weblapja 

 

2./ az ön fényképe, kapcsolattartási adatai 

 

3./ önéletrajz, pályázat pályázati adat és feljegyzés 

 

4./ szállítói átvilágítás adatai 

 

5./ kapcsolattartási adatok (telefonszám postai cím levél cím e-mail  

     cím) 

 

6./ azonosításhoz szükséges adat és cím 

 

7./ fizetési adatok költség elszámolások Bankszámla számok 

 

 

 

Különleges adatok: nem kezelünk 

 

 

II./ Adatkezelésünk az alábbi célokból szükséges 

 

– Jogszabályi kötelezettségünk teljesítése, 

 

– Folyamatos szolgáltatás nyújtása 

 

– Minőségbiztosítás 

 

 

III./ Jogalapok a személyes adatainak felhasználásához 

 

 

A személyes adatok használati jogi kerete 

 

– A személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy szerződésből származó kötelezettségeket 

teljesíteni tudjuk. 



  

 

– A személyes adatának használata jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. 

 

 
 

- Személyes adatai kezelése szerződéses jogviszonyból fakad. 

 

 

A jövőben személyes adatainak más módon történő használatának feltétele az ön 

hozzájárulásától függ 

 

Cookie-k (sütik) használata: egyes mobil applikációink és egyes oldalak a weblapjaikon sütiket 

használnak. A sütik is adott fájlok amelyeket böngészője telepít akkor, amikor meglátogatja a 

weblapunkat vagy használja mobil applikációnkat. A cookie-t (sütiket) azért használjuk, hogy testre 

szabhassuk a jövőben az Ön számára weblapjainkat és alkalmazásunkat oly módon, hogy megértjük 

az Ön preferenciáit vagy megjegyezzük böngészési szokásait 

 

Amennyiben weblapjainkon sütiket használunk ön ezeket a sütiket bármikor letilthatja. Ezt olyan 

módon teheti meg hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót amely a süti beállításokat tudja 

tiltani. 

Ugyanakkor tájékoztatjuk arról hogy amennyiben az összes sütit letiltja a böngészőjében 

előfordulhat, hogy nem lesz képes a weblapjaink egyes részeit látogatni vagy egyes funkcióinkat 

nem tudja majd használni. 

 

 

IV. / Személyes adat továbbítása 

 

1. 

A személyes adatának tárolása szerződéses jogalapon kerül sor akkor a szerződés jellegétől függően 

az adat megőrzés időtartama attól a céltól függ amely az adat használatát a szerződéses viszony 

meghatározza. 

 

2. 

A jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez illetőleg jog védelmi célból 

szükséges az adott jogszabály rendelkezésének megfelelően. 

 

Amennyiben a jogszabályi kötelezettségünk alapján továbbítjuk az adatot akkor az adott jogszabály 

keretei figyelembevételével történik a továbbítás. 

 

V. / Az Ön jogai 

 

Személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak  

– adatai tárolását ellenőrizheti  

– tárult adatairól tájékoztatást kérhet 

– a szerződéses feladatunk-, vagy jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez  

   nem szükséges adatokat törölheti 

– tárolt adataihoz hozzáférés biztosítása  

– amennyiben egy adat elavult vagy helytelen annak a kiigazítása 

– Ön személyes adatainak direkt marketing célra való fel használatának a  

   megtiltása 

 

 



  

 

– személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadásának  

  engedése, vagy tiltása (kivéve ha jogszabály vagy szerződésünk teljesítése  miatt ez szüksége.) 

 

Minden fenti vonatkozásban érkező kérést írásban kérjük eljuttatni, melyre 30 napon belül választ 

adunk. 

 

 

VI./  Információ biztonság  

 

Elkötelezettek védjük a személyes adatokat. 

Mindent megteszünk jogellenes használat, jogellenes továbbítás megakadályozása érdekében. 

Mindent szükséges intézkedést bevezettünk a  személyes adatok bizalmasságának megőrzése 

érdekében. Kialakítottuk  a megfelelő technika és személyi  és folyamat szervezési  intézkedéseket. 

 

Szervezeti intézkedések magukban foglalják az akták elzárását. 

 

Informatikai rendszereinkben történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozását. pl. a 

hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást-, jelszó védelmet-, megfelelő védelmet biztosító szoftverek 

alkalmazását. 

 

A személyes adatai interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Minden erőfeszítésünk ellenére 

az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. 

Ezért tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy weblapunkon keresztül történő adattovábbítás 

biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, az elektronikusan történő továbbítás az Ön 

saját felelősségére történhet. Kötelezzük magunkat, hogy mindent megteszünk, hogy rendszerünk 

biztonságos legyen. 

 

 

Azokban az esetekben amikor mi adunk Ön számára egy jelszót, vagy választott egyet, Ön a felelős 

azért hogy a jelszó biztonságát megőrizze, ill. azt ne adja senkinek tovább. 

 

VII. / Jogorvoslati tájékoztatás. 

 

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) 

Adatkezelésünkkel kapcsolatosan felmerülő problémával fordulhat közvetlenül a fenti hatósághoz, 

vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz. 

 

Kétsoprony, 2018. május 25.  

 

 

                                                                                               ____________________________ 

                                                                                                            igazgató  

  

 

Közzétéve: elektronikusan 

 

 



  

 

ADATVÉDELMI INCIDENS NYILVÁNTARTÁSI LAP 
 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola  
5674 Kétsoprony, Dózsa György u.18-20 

 

 

ADATVÉDELMI INCIDENS NYILVÁNTARTÁSI LAP 

 

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 33. cikk 

(5) bekezdése szerint az adatkezelő számára kötelező az adatvédelmi incidensek nyilvántartása oly 

módon, hogy feltünteti az ahhoz kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett 

intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk 

követelményeinek való megfelelést. 

Jelen nyilvántartást Szeged Csanád Egyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága  SzegEkif (a 

továbbiakban: Adatkezelő), mint Fenntartó  a hivatkozott 29.  cikk szerinti Adatvédelmi 

Munkacsoport - 2018.05. 25. napján - az alábbiakban határozta meg az adatvédelmi incidens 

nyilvántartási lap tartamát: 

I./  

INCIDENS SORSZÁMA 

 

II./ 

INCIDENS TIPUSA 

( 3 csoportja van az incidenseknek: 

  -bizalmassági incidens   (pl. személyes adat jogellenes nyilvánosságra hozatala) 

-  sérthetetlenségi incidens   (pl. személyes adat jogellenes módosítása) 

 -  elérhetőségi incidens   (pl. jogosulatlan hozzáférés személyes adathoz, illetve jogellenes megsemmisítés) 

  

                  

 III./ 

 ELVESZETT ADATOK FORMÁJA 
  -elektronikus 
   -papír alapú. 
 Ha az érintett adatok száma nem határozható meg pontosan, egy hozzávetőleges 

 
 

 

 IV. 

 INCIDENSSEL ÉRINTETT: 
 (az adatvédelmi incidens kockázatának megfogalmazása) 

  

V. 

ÉRINTETTEK, AKIKNEK SZEMÉLYES ADATAIT ÉRINTI AZ INCIDENS 

 

 

VI./ 

KOCKÁZATELEMZÉS! INCIDENS HATÁSAI 

 
 Néhány mondatban le kell írni, hogy milyen kockázatokkal jár az adatvédelmi incidens. 



  

 

 

VII./ 

ÉRTESITÉS 
( Lehetőségek: 
 a) nem történt 
 b) felügyeleti hatóságot 
c) érintettet) 
 

 

 

 

VIII./ 
INCIDENS ORVOSLÁSÁRA TETT, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK 
 

 

IX./ 
INTÉZKEDÉSEK? HATÁRIDŐK? RÉSZTVEVŐ FELSOROLÁSA 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

MUNKAVISZONYON ALAPULÓ ADATKEZELÉSI 

TÁJÉKOZTATÓ  



  

 

 

MUNKAVISZONYON ALAPULÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
  

 

  

Jelen tájékoztató a  Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola tevékenységének belső 

szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 

RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.   

 

 

Adatkezelő megnevezése 

Név: Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 

Székhely: 5674 Kétsoprony, Dózsa György u. 18-20 

Adószám: 18393787-2-04 

OM azonosító :201262 

Telefon : 06-66-246-077 

Elektronikus elérhetőség: iskigaz@gmail.com 

      

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK   

 

 

Az érintett személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági 

szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és 

feltételeit.  Az Adatkezelő az adatokat  

- megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, 

megváltoztatás, sérülés,  jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférés ellen. 

- a személyes adatokat  bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a személyes 

adatok kezelésére vonatkozóan  titoktartási kötelezettséget ír elő, 

-  a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza. 

-  a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és 

kimenő kommunikáció  ellenőrzéséről, 

- biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök (számítógép, laptop, pendrive, mobiltelefon), 

valamint az iratok megfelelő fizikai védelmét, 

-  a folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők 

férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér, munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat 

biztonságosan elzárva kell tartani.   

 

 

 

 

 

 



  

 

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK  
  

Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás 

-  A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan 

munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, 

fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek 

és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik. 

-A Szervezet munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) 

jogcímén közalkalmazotti jogviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a 

munkavállaló adatait az Adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint.  

- Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka 

Törvénykönyvében vagy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jog, vagy 

kötelezettség teljesítése céljából kezel.   

- A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Szervezet 

munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói, és az illetményszámfejtő.   

- A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 50 év. 

- Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka 

törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul.  

  

 

Eltartottak (gyermekek) adataival kapcsolatos adatkezelés  

 

A munkáltató a munkavállaló gyermekeinek adatai az adókedvezmény érvényesítése miatt kezeli. A 

gyermek adatait a szülő adataitól függetlenül tárolandó, kezelendő.  

  

A Szervezet munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) 

jogcímén alkalmazotti jogviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a 

munkavállaló gyermekeinek az adatait:  

  

A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Szervezet 

munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói és az illetményszámfejtő Magyar 

Államkincstár.   

  

Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés: 

 

A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet 

munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban 

meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt 

részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat 

milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. 

Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a 

jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is 

 

 A munkaalkalmasságra irányuló vizsgálatokat a munkáltató mind a munkaviszony létesítése előtt, 

mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kéri a munkavállalóktól.  

A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges 

feltételek.  

 

 

Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke 

 



  

A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakörbetöltése.   

 

 A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a vizsgált 

munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az 

információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen 

feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a 

munkáltató nem ismerheti meg.  

 

A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 50 év.   

  

 

Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok   

 

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, 

lakcím, képesítési adatok, előző munkahelyek, szakmai gyakorlati helyek, fénykép, telefonszám, e-

mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van). 

 

 A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal 

munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az 

adott állásra.  

 

 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Szervezetnél munkáltatói jogok 

gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.    

 

 A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem 

választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, 

pályázatát visszavonta.   

 

A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg 

a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja 

elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a 

jelentkezőktől.  

 

 A pályázatokon online felületen vagy e-mailben jelentkezőket a hirdetésben tájékoztatni kell, hogy 

a jelentkezés elküldésével hozzájárul az adatkezeléshez. A pályázatban feltüntetendő az alábbi 

szöveg: ”pályázóként hozzájárulok adataim kezeléséhez a pályázati eljárás lezárásig.”  

  

 

E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés  

 

Ha a Szervezet e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és fiókot a 

munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a 

munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében 

levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel. 

 

A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes leveleket  

nem tárolhat.  

A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e 

szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.  

 



  

Kizárólag nagyméretű videó-file-k küldése esetén engedélyezhető „gmail.com” fiók, oly módon, 

hogy arról a címzettet és az Intézményvezetőt is előre tájékoztatni kell.  

  

 

 A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés   

  

 

A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a személyes 

célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja 

 

A munkaköri feladatként a Szervezet nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a 

Szervezet, a regisztráció során a szervezetre utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben a 

személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok 

törlését köteles kezdeményezni a Szervezet.  

 

 A munkavállaló munkahelyi internet-használatát a munkáltató ellenőrizheti.  

  

 

Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés  

  

A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a mobiltelefon csak 

munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató valamennyi kimenő hívás 

hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat ellenőrizheti. 

 

 A céges mobiltelefon használója a készülék átvételével hozzájárul ahhoz, hogy a beépített 

helymeghatározó rendszerből kinyerhető adatokkal azonosítható válik a tartózkodási helye.  

  

Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés: külön szabályzatban   

  

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

  

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekre 

-  Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és 

-  Általános adatkezelési tájékoztató megállapítása vonatkoznak. 

  

A tájékoztató megállapítására és módosítására az Szervezet vezetője jogosult.   

  

  

  

Kétsoprony, 2018. szeptember 1.  

  

  

                                                                       ______________________________ 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                            Igazgató 

 

 



  

 

ADATVÉDELMI INCIDENS NYILVÁNTARTÁSI LAP 
 

 

 

 

 

  



  

 

Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola  
5674 Kétsoprony, Dózsa György u.18-20 

 

 

ADATVÉDELMI INCIDENS NYILVÁNTARTÁSI LAP 

 

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 33. cikk 

(5) bekezdése szerint az adatkezelő számára kötelező az adatvédelmi incidensek nyilvántartása oly 

módon, hogy feltünteti az ahhoz kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett 

intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk 

követelményeinek való megfelelést. 

Jelen nyilvántartást Szeged Csanád Egyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága  SzegEkif (a 

továbbiakban: Adatkezelő), mint Fenntartó  a hivatkozott 29.  cikk szerinti Adatvédelmi 

Munkacsoport - 2018.05. 25. napján - az alábbiakban határozta meg az adatvédelmi incidens 

nyilvántartási lap tartamát: 

I./  

INCIDENS SORSZÁMA 

 

II./ 

INCIDENS TIPUSA 

( 3 csoportja van az incidenseknek: 

  -bizalmassági incidens   (pl. személyes adat jogellenes nyilvánosságra hozatala) 

-  sérthetetlenségi incidens   (pl. személyes adat jogellenes módosítása) 

 -  elérhetőségi incidens   (pl. jogosulatlan hozzáférés személyes adathoz, illetve jogellenes megsemmisítés) 

  

                  

 III./ 

 ELVESZETT ADATOK FORMÁJA 
  -elektronikus 
   -papír alapú. 
 Ha az érintett adatok száma nem határozható meg pontosan, egy hozzávetőleges 

 
 

 

 IV. 

 INCIDENSSEL ÉRINTETT: 
 (az adatvédelmi incidens kockázatának megfogalmazása) 

  

V. 

ÉRINTETTEK, AKIKNEK SZEMÉLYES ADATAIT ÉRINTI AZ INCIDENS 

 

 

VI./ 

KOCKÁZATELEMZÉS! INCIDENS HATÁSAI 

 
 Néhány mondatban le kell írni, hogy milyen kockázatokkal jár az adatvédelmi incidens. 



  

 

 

VII./ 

ÉRTESITÉS 
( Lehetőségek: 
 a) nem történt 
 b) felügyeleti hatóságot 
c) érintettet) 
 

 

 

 

VIII./ 
INCIDENS ORVOSLÁSÁRA TETT, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK 
 

 

IX./ 
INTÉZKEDÉSEK? HATÁRIDŐK? RÉSZTVEVŐ FELSOROLÁSA 
  

 

  

 

 

 



  

Tájékoztató adatkezelésről 

Adatvédelmi Szabályzatunk alapján 



  

Tájékoztató adatkezelésről 
                                                   /Adatvédelmi Szabályzatunk alapján/ 

 

 

Név:  Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 

Székhely: 5674 Kétsoprony, Dózsa György u. 18-20 

Adószám:  18393787-2-04 

OM azonosító :201262 

Telefon : 06-66-246-077 

Elektronikus elérhetőség: iskigaz@gmail.com 

Kapcsolattartás:  

adatvédelmi tisztviselő: Personal Secret Safe Bt.  

                                       Bobay Orsolya  

                                       szegekifadatvedelem@gmail.com  

 

Adatfeldolgozás: az adatfeldolgozók tekintetében az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adunk 

felvilágosítást 

 

Külföldi adattovábbítás: nincs 

 

Alkalmazott jogszabályok: 

– 2011. évi CXI. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

–  2012. évi egyes törvény a munka törvénykönyvéről  

-  2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről sor 

– 20/2012 /09.31/ EMMI rendeled a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

   intézmények név használatáról  

- 229/2012/VIII. 28/ Korm. rendelet a köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  

– az Európai Parlament és Tanács 216/679 rendelete az adott 

 

 

Adatkezelőként tiszteletben tartjuk mindazon személyek magánszféráját, akik személyes adatot 

adnak át és elkötelezettek vagyunk ezek védelmében. 

 

Adatkezelési szabályzatunk egyaránt vonatkozik iskolánk tanulóira-,  ill. törvényes képviselőire,     

oktatásban résztvevő ill azt segítő munkavállalóinkra, weblap látogatóinkra, fogyasztókra, 

forgalmazókra, szállítókra (és lehetséges szállítókra), illetőleg mindezek munkavállalóira 

 

Adatvédelmi szabályzatunkról történő tájékoztatás  az alábbiakat tartalmazza 

 

I./  Általunk gyűjtött, érintettek azonosító adatai típusait, 

 

II./ Adatkezelési célok felsorolását 

 

III./ Azon jogalapokat, amelyek során  ezen kezelések történnek 

 

IV. Adattovábbítás: Mind azok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek és a tárolásuk  

      módjára vonatkozó tájékoztatás. 

 

V.  Az Ön jogairól történő tájékoztatás 

 

 



  

VI. Tájékoztatás biztonsági intézkedéseinkről 

 

VII. Jogorvoslati tájékoztatás 

 

 

I./ Adatgyűjtés  
Bizonyos adatokat közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a 

közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés jogalapját. Hivatalosan tudomásunkra jutott adat 

jogalapja pedig jogszabályi kötelezettségünk teljesítése. 

 

Előfordulhat olyan eset is, hogy más Önre vonatkozó adatokat harmadik személyektől is kaphatunk 

pl. az Ön munkáltatójától, intézményeinktől stb. ill. nyilvános weblapok útján. 

 

A./  

Az Önre, ill. tanulói viszonyban lévő kiskorúra vonatkozó adat:  

 

–  név 

 

–  munkaköre, ill. tanulói státusz 

 

–  cég neve és e-mail címe, 

 

–  telefonszáma 

 

–  ügyfélkapu információ 

 

–  az ön neme 

 

– születési ideje 

 

–  mind azok az adatok amelyeket levelezés útján bocsát a rendelkezésünkre 

 

–  amennyiben belép a székhelyünkre telephelyünkre és ott  kamera felvétel működik  

   a kamerával felvett adatok 

 

 

B./  

Adat weblapjainkat látogatókról és applikációinkról 

 

1./ amennyiben weblapunkat látogatja az ön IB címe 

 

2./ az Ön felhasználó neve 

 

3./ életkora 

 

4./ az Ön magatartása, viselkedése  a weblapunkon, applikációnk szoftverében 

 

5./ Fizetési adatok 

 

7./ Korábban adott információk 

 

 



  

 

C./ 

Adatok az általunk nyújtott szolgáltatáshoz 

 

1./  Adatok az általunk nyújtott oktatói-, nevelői tevékenységünk maradéktalan  

      teljesítéséhez. 
 

2./  Amennyiben személyre szabott szolgáltatásról van szó mind azon adatok     

     amelyeket ebből a célból megadnak részünkre 

 

3./  kapcsolati-, ill.   tájékoztatási  adat 

 

D./   

Adatok amelyek azokhoz a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak amelyeket mi  

veszünk igénybe Öntől 

 

1./ az ön weblapja 

 

2./ az ön fényképe, kapcsolattartási adatai 

 

3./ önéletrajz, pályázat pályázati adat és feljegyzés 

 

4./ szállítói átvilágítás adatai 

 

5./ kapcsolattartási adatok (telefonszám postai cím levél cím e-mail  

     cím) 

 

6./ azonosításhoz szükséges adat és cím 

 

7./ fizetési adatok költség elszámolások Bankszámla számok 

 

 

 

Különleges adatok: nem kezelünk 

 

 

II./ Adatkezelésünk az alábbi célokból szükséges 

 

– Jogszabályi kötelezettségünk teljesítése, 

 

– Folyamatos szolgáltatás nyújtása 

 

– Minőségbiztosítás 

 

 

III./ Jogalapok a személyes adatainak felhasználásához 

 

 

A személyes adatok használati jogi kerete 

 

– A személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy szerződésből származó kötelezettségeket 

teljesíteni tudjuk. 



  

 

– A személyes adatának használata jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. 

 

 
 

- Személyes adatai kezelése szerződéses jogviszonyból fakad. 

 

 

A jövőben személyes adatainak más módon történő használatának feltétele az ön 

hozzájárulásától függ 

 

Cookie-k (sütik) használata: egyes mobil applikációink és egyes oldalak a weblapjaikon sütiket 

használnak. A sütik is adott fájlok amelyeket böngészője telepít akkor, amikor meglátogatja a 

weblapunkat vagy használja mobil applikációnkat. A cookie-t (sütiket) azért használjuk, hogy testre 

szabhassuk a jövőben az Ön számára weblapjainkat és alkalmazásunkat oly módon, hogy megértjük 

az Ön preferenciáit vagy megjegyezzük böngészési szokásait 

 

Amennyiben weblapjainkon sütiket használunk ön ezeket a sütiket bármikor letilthatja. Ezt olyan 

módon teheti meg hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót amely a süti beállításokat tudja 

tiltani. 

Ugyanakkor tájékoztatjuk arról hogy amennyiben az összes sütit letiltja a böngészőjében 

előfordulhat, hogy nem lesz képes a weblapjaink egyes részeit látogatni vagy egyes funkcióinkat 

nem tudja majd használni. 

 

 

IV. / Személyes adat továbbítása 

 

1. 

A személyes adatának tárolása szerződéses jogalapon kerül sor akkor a szerződés jellegétől függően 

az adat megőrzés időtartama attól a céltól függ amely az adat használatát a szerződéses viszony 

meghatározza. 

 

2. 

A jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez illetőleg jog védelmi célból 

szükséges az adott jogszabály rendelkezésének megfelelően. 

 

Amennyiben a jogszabályi kötelezettségünk alapján továbbítjuk az adatot akkor az adott jogszabály 

keretei figyelembevételével történik a továbbítás. 

 

V. / Az Ön jogai 

 

Személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak  

– adatai tárolását ellenőrizheti  

– tárult adatairól tájékoztatást kérhet 

– a szerződéses feladatunk-, vagy jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez  

   nem szükséges adatokat törölheti 

– tárolt adataihoz hozzáférés biztosítása  

– amennyiben egy adat elavult vagy helytelen annak a kiigazítása 

– Ön személyes adatainak direkt marketing célra való fel használatának a  

   megtiltása 

 

 



  

 

– személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadásának  

  engedése, vagy tiltása (kivéve ha jogszabály vagy szerződésünk teljesítése  miatt ez szüksége.) 

 

Minden fenti vonatkozásban érkező kérést írásban kérjük eljuttatni, melyre 30 napon belül választ 

adunk. 

 

 

VI./  Információ biztonság  

 

Elkötelezettek védjük a személyes adatokat. 

Mindent megteszünk jogellenes használat, jogellenes továbbítás megakadályozása érdekében. 

Mindent szükséges intézkedést bevezettünk a  személyes adatok bizalmasságának megőrzése 

érdekében. Kialakítottuk  a megfelelő technika és személyi  és folyamat szervezési  intézkedéseket. 

 

Szervezeti intézkedések magukban foglalják az akták elzárását. 

 

Informatikai rendszereinkben történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozását. pl. a 

hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást-, jelszó védelmet-, megfelelő védelmet biztosító szoftverek 

alkalmazását. 

 

A személyes adatai interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Minden erőfeszítésünk ellenére 

az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. 

Ezért tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy weblapunkon keresztül történő adattovábbítás 

biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, az elektronikusan történő továbbítás az Ön 

saját felelősségére történhet. Kötelezzük magunkat, hogy mindent megteszünk, hogy rendszerünk 

biztonságos legyen. 

 

 

Azokban az esetekben amikor mi adunk Ön számára egy jelszót, vagy választott egyet, Ön a felelős 

azért hogy a jelszó biztonságát megőrizze, ill. azt ne adja senkinek tovább. 

 

VII. / Jogorvoslati tájékoztatás. 

 

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) 

Adatkezelésünkkel kapcsolatosan felmerülő problémával fordulhat közvetlenül a fenti hatósághoz, 

vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz. 

 

Kétsoprony, 2018. május 25.  

 

 

                                                                                               ____________________________ 

                                                                                                            igazgató  

  

 

Közzétéve: elektronikusan 

 

 

 

 


