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Az iskola neve:   Szentgotthárd és Térsége Iskola   

Arany János 1-4. Évfolyamos   

Általános Iskolája 

 

Az iskola címe:   9970 Szentgotthárd, Arany János utca 2. 

Az iskola elérhetősége: Telefonszám: 06 94/ 554-174, 06-94/ 554-173 

    E-mail cím: titkarsag@sztg-arany.sulinet.hu 

Az iskola OM azonosítója:  200 627 

 

 

Az iskola nyitva tartási rendje 

 Az intézmény a tanítási napokon, hétfőtől péntekig, reggel 7 órától délután 17 óráig tart 

nyitva. Az intézmény az iskolai szünetekben, előre megadott napokon van nyitva hivatalos 

ügyintézés céljára, amelyről folyamatos tájékoztatást adunk honlapunkon. 

 

Csengetési rend 

1/  0750 - 0835 

2/  0845 – 0930 

3/ 0945 – 1030 

4/ 1045 – 1130 

5/ 1140 – 1225 

6/ 1235 – 1320 

7/ 1330 - 1415  

 

 

 

 

 

 



   

2018 – 2019 tanév  

 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap: 2018.szeptember 3. 

Utolsó nap: 2019. június 14.    

A szorgalmi időszak első féléve 2018.szeptember 3-ától 2019. január 25-áig tart. Az első 

féléves tanulmányi előrehaladásáról a tanulót, illetve gondviselőjét 2019. február 1-én 

tájékoztatjuk a félévi értesítő által.    

A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2018. október 29. - 2018. november 2. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 26. 

A szünet utáni első tanítási nap: november 5. 

Téli szünet: 2018. december 22. – 2019. január 2. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. 

A szünet utáni első tanítási nap: január 3. 

Tavaszi szünet: 2019. április 17. – 2019. április 23. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 16. 

A szünet utáni első tanítási nap: április 24. 

 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső 

időszakában: 

2018. október 23   Nemzeti ünnep 

2019. március 15.  Nemzeti ünnep 

2019. május 1.       Munka ünnepe 

2019. június 10.  Pünkösdhétfő 

 



   

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:  

2018. október 22. helyett – 2018.október 13.  

2018. november 2. helyett – 2018. november 10.   

2018. december 24. helyett – 2018. december 1.   

2018. december 31. helyett – 2018. december 15.   

 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak 

emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola 

hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések 

időpontja 

Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.)     október 5. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)  október 19. 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)  március 14. 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

 

Tanévnyitó    2018.09.03. 

Első osztályosok avatása  2018.10.01. 

Karácsonyi műsor   2018.12.21. 

Farsang    2019.02.22. 

Megemlékezés Arany Jánosról 2019.03.01. 

Tanévzáró ünnepély   2019.06.20. 

 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

2018.09.17.  szülői értekezlet  1-2. osztály 

2018.09.28.  szülői értekezlet  3-4. osztály 

2018.10.16.  fogadóóra 

2018.12.11.  fogadóóra 



   

2019.02.18.  szülői értekezlet  1-2. osztály 

2019.02.19.  szülői értekezlet  3-4. osztály 

2019.03.26.  fogadóóra 

2019.05.14.  fogadóóra 

 

Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskolában a munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek: 

 német-szlovén szavalóverseny (november 6.) 

 mesemondóverseny 2. osztályosoknak (november 28.) 

 Zrínyi matematika verseny (február) 

 „Arany” szavalóverseny (április 3.) 

 pingpong verseny (április 15.) 

 

Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó 

döntéseinek és iránymutatásai szerint az illetékes kormányhivatal által meghatározott 

időpontban történik.  

 

feladat / esemény  határidő 

Kukucskáló: 

 kötetlen beszélgetés a szülőkkel 

 játékos foglalkozás a nagycsoportos 

óvodásokkal 

 2018. dec.7. 

Szülői értekezlet   2019. márc.18. 

Kukucskáló: 

 kötetlen beszélgetés a szülőkkel 

 játékos foglalkozás a nagycsoportos 

óvodásokkal 

 2019. márc.22. 



   

feladat / esemény  határidő 

Szülői értekezlet  2019. máj.23. 

 

 

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való 

kapcsolatteremtő munka (l. éves programnaptár), valamint az iskolai honlap híradásai.    

 

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét a 2018/2019. tanév 

rendjéről szóló 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szabályozza. 

A nyolcadikos osztályfőnök tájékoztatja a tanulók szüleit a középiskolai nyílt napok 

időpontjáról, a szülőkkel való folyamatos konzultációk útján segíti a továbbtanulás 

ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 

A tanév során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő, illetve más egyéb 

foglalkozásokra. (önismeret fejlesztése, reális énkép kialakítása), valamint figyelembe 

vesszük a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságának 

továbbtanulással kapcsolatos javaslatait. 

Iskolánkban ebben a tanévben nincs pályaválasztás elött álló tanuló. 

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

 Az általános iskolákban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek: 

 A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. 

 Az első-második évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a 

tanítási szünetek idejére nem kapnak házi feladatot. 

 A 3-4. évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási 

szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl nem 

kapnak írásbeli házi feladatot. 

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

érdemjegy adható vagy kerüljön bejegyzés az ellenőrzőbe. 



   

 Nyári szünetben a következő évfolyamra előírt kötelező olvasmány elolvastatható. 

Iskolai dolgozatok szabályai 

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

időpontját legkésőbb az előző szakórán köteles a tanulókkal közölni. 

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

 Egy tanítási nap maximum két témazáró dolgozat irattatható 

 

Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje 

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi 

ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (augusztus utolsó hete) 

 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó értekezlet előtti héten) 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Tanulócsoportok 

 

  
Tanulócsoport 

megnevezése 

Képzési típus - tanult idegen 

nyelv 

Tanulói 

létszám 

1. 1. a osztály 
 normál tagozat - nemzetiségi német, 

német 22 

2. 1. b osztály normál tagozat-angol 23 

3. 1. c osztály  normál tagozat-német 22 

4. 2. a osztály normál tagozat - nemzetiségi német  21 

5. 2. b osztály 
normál tagozat-nemzetiségi német-

német  21 

6. 2. c osztály 
 normál tagozat-német-angol-

nemzetiségi szlovén 21 

7. 2. d osztály   normál tagozat-német – angol 16 

8. 3. a osztály normál tagozat - nemzetiségi német  22 

9. 3. b osztály 
normál tagozat-nemzetiségi német - 

német 19 

10. 3. c osztály normál tagozat-emelt német - német  20 

11. 3. d osztály 
normál tagozat-emelt német - 

német   18 

12. 4. a osztály 
 normál tagozat - nemzetiségi német-

angol 15 

13. 4. b osztály  normál tagozat-német-emelt német 24 

14. 4. c osztály normál tagozat-emelt német - német  23 

15. 4. d osztály 
normál tagozat-emelt német - 

német - angol  24 

16. 
Eltérő tantervű tagozat - 

alsó   6 

17. 
Eltérő tantervű tagozat - 

felső  német 6 

 

Létszám összesen: 323 

 

 

 

 

 

 



   

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége 

  Végzettség: Szakképesítés: Tantárgyakat tanít: 

1. főiskola általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel, 

matematika 

környezetismeret 

rajz 

testnevelés 

technika 

2. főiskola   

magyar 

ének 

testnevelés 

  

4. főiskola 
általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen, 

szociálpedagógus,fejlesztő pedagógus, szakvizsga 

magyar 

matek 

környezet 

testnevelés 

technika 

5. főiskola   

ének 

rajz 

  

  

6. főiskola általános iskolai tanító, német nyelvi műveltségterület 

magyar 

matek 

testnevelés 

német  

ének 

 

  

7. főiskola általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel, 

technika 

rajz 

környezetismeret  

 

8. főiskola 
német szakos nyelvtanár, általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi 

területen 

magyar 

matek 

nemzetiségi német 

népismeret 

9. főiskola 
általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzésseel.általános iskolai 

tanító könyvtár szakkollégiumi képz. 

rajz 

testnevelés 

technika 

 

10. főiskola általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel, 

magyar 

rajz 

testnevelés 

  



   

11. főiskola 
általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel, általános 

iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel, 

matek 

környezet 

technika 

ének 

testnevelés 

12. főiskola általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel, 

matek 

ének 

testnevelés 

magyar 

 

13. főiskola általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel, 

magyar 

erkölcstan 

testnevelés 

ének  

  

14. főiskola általános iskolai tanító, 

matek 

környezet 

rajz 

technika 

informatika 

  

15. főiskola általános iskolai tanító, német nyelvi műveltségterület 

matek 

környezet 

ének 

rajz 

testnevelés 

német 

technika 

16. főiskola   

magyar 

  

  

17. főiskola   

testnevelés  

  

 

  

  

18. főiskola 
általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi képzéssel, általános 

iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel, 

matek 

környezet 

rajz 

ének 

testnevelés 

 

 



   

19. főiskola általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel, 

magyar 

technika 

ének 

  

  

20. főiskola általános iskolai tanítói népművelés szakkolégium képesítéssel 

magyar 

matek 

környezet 

rajz 

technika 

testnevelés 

ének 

21. főiskola általános iskolai tanító pedagógia szakkollégiumi képzéssel, 

testnevelés  

 

  

22. főiskola általános iskolai tanító orosz speciális kollégiummal  

magyar 

környezet 

rajz 

testnevelés 

  

  

23. főiskola általános iskolai tanító, fejlesztőpedagógus tanító, szakvizsgázottt ped. 

matek 

technika 

  

24. főiskola 
Általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel, általános 

iskolai tanító pedagógia szakkollégiumi képzéssel, 

magyar 

matek 

környezet 

ének 

rajz 

technika 

testnevelés 

 

25. egyetem biológia,földrajz,népművelő tanár 

természetismeret 

Földrajz 

technika 

26. főiskola 
általános iskolai tanító német nyelvi szakkollégiumi képzéssel, magyar nyelv 

és irodalom szakos általános iskolai tanár, 

magyar 

német 

testnevelés 

népismeret 

 

 

 



   

27. főiskola 
szociálpedagógus, általános iskolai tanító informatika műveltségi területen, 

általános iskolai tanító, 

matek 

környezet 

ének 

rajz 

technika 

  

28. főiskola általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel, 

matek 

erkölcstan 

testnevelés 

környezet 

technika 

rajz 

játékra nevelés 

29. főiskola általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi képzéssel, 

magyar 

ének 

testnevelés  

 

  

30. főiskola általános iskolai tanító, 

magyar 

matek 

környezet 

technika 

életvitel 

 

  

31. főiskola 
orosz nyelv és irodalom szakos tanár, szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom 

szakos tanár, 

szlovén 

testnevelés 

  

32. főiskola 
általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi 

területen,szakvizsgázott fejlsztő pedagógus 

környezetismeret 

matek 

társadalomismeret 

rajz 

  

  

33. főiskola 
tanulásban  akadályozottak pedagógiája  gyógypedagógiai tanár,történelem , 

rajz szakos tanár,szakvizsgázott mentortanár 

magyar 

matek 

történelem 

osztályfőnöki 

rajz 

  

  

 



   

34. főiskola   

magyar 

  

  

35. főiskola általános iskolai tanító, fejlesztőpedagógus tanító, szakvizsgázottt ped. 

  

  

  

36. főiskola német nyelv és irodalom szakos tanár, olasz szakos nyelvtanár, 

nemzetiségi német 

népismeret 

német 

37. főiskola 
német szakos nyelvtanár, általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi 

képzéssel, 

nemzetiségi német 

rajz 

népismeret 

német 

38. főiskola 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár,  német nyelvtanár, népművelő, 

szakvizsgázott pedagógus 

  

  

  

39. főiskola okleveles könyvtárostanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár, 

  

  

  

40. főiskola általános iskolai tanító 

technika 

környezet 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Nevelő-oktató munkát segítők 

 

 4 fő Végzettség, szakképzetség 

Iskolatitkár 1 fő felsőfokú végzettség 

Pedagógiai asszisztens 1 fő felsőfokú végzettség 

Pedagógiai asszisztens 1 fő főiskolai diploma 

Gyógypedagógiai asszisztens 1 fő felsőfokú végzettség 

   

 

Technikai alkalmazottak száma 

 

 4 fő Végzettség, szakképzetség 

Takarító 1 fő Szakközépiskolai végzettség 

Takarító 1 fő Szakmunkás végzettség 

Takarító 1 fő 8 osztály 

Karbantartó 1 fő Szakmunkás végzettség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Tanórán kívüli foglalkozások 

 

Sportfoglalkozás Évfolyam Időpont Tanár

 1-2. Hétfő: 13:30-14:15 (7.óra) Gerebics Gergő

 3-4. Hétfő: 13:30-14:15 (7.óra) Dancsecsné Bálint Zsuzsanna

4. Hétfő: 13:30-14:25 (7.óra) Dancsecs Borbála

 1-2. Szerda: 13:30-14:25 (7.óra) Dancsecs Borbála

3. Csütörtök: 13:30-14:25 (7.óra) Vassné Juhász Enikő

 3-4. Kedd: 13:30-14:25 (7.óra) Kiss Eszter

 1-2. Péntek: 13:30-14:25 (7.óra) Kiss Eszter

Kezdő csop. (3-4.évf.) Szerda: 14:30-15:30 (8.óra) Gerebics Gergő

Haladó csop. (3-4.évf.) Csütörtök: 14:30-15:30 (8.óra) Gerebics Gergő

 1-2. Szerda: 13:30-14:25 (7.óra) Gerebics Gergő

 1-2. Csütörtök: 13:30-14:25 (7.óra) Gerebics Gergő

 3-4. Hétfő: 14:30-15:30 (8.óra) Gerebics Gergő

 3-4. Kedd: 14:30-15:30 (8.óra) Gerebics Gergő

Atlétika

Gyermekjóga

Foci

Iskolán belüli sportfoglalkozás

Kézilabda

Asztalitenisz

 

 

 

Szakkör Évfolyam Időpont Tanár

Rajz 2. Kedd: 13:25-14:10 (7.óra) Jandrasitsné Kutasi Alexandra

Kedd:12:35-13:20 (6.óra)

Csütörtök: 12:35-13:20 (6.óra)

Informatika 4. Kedd: 13:25-14:10 (7.óra) Hegedűs György

Szlovén  1-4. Kedd:12:35-13:20 (6.óra) Antal Ildikó

 2-4. Kedd: 13:25-14:10 (7.óra) Kissné Unger Anita

 2-4. Csütörtök:13:25-14:10(7.óra) Kissné Unger Anita
Babaápolás

Iskolán belüli szakkör

Énekkar  3-4. Horváthné Kovács Adrienn

 


