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Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben  (KIR) a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet 

24.§(4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény az alábbiakban megjelenő 

közzétételi adatokkal rendelkezik. 

 

 

Intézmény adatai: 

 

Az iskola neve:   Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium      

Arany János 1-4. Évfolyamos   

Általános Iskolája 

 

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

Az iskola elérhetősége: Telefonszám: 06 30/311-5790, 06 30/311-4780 

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

Az iskola OM azonosítója:  200 627 

 

 

Fenntartó adatai:  

Fenntartó:    Szombathelyi Tankerületi Központ 

Fenntartó címe:  9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 11. 

 

 

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. 

 

 

 



   

Térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség, a fenntartó által adható kedvezmények: 

A tanulók közétkeztetését Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja. 

 

 Térítési díjak: 

 

Háromszori étkezés (tízórai, ebéd uzsonna): 660 Ft 

Egyszeri étkezés ((ebéd):   414 Ft 

 

Napközis tanuló: 328 fő 

Összes étkező: 328 fő 

 

 

A  beiskolázási körzethez  tartozó  településekről és  a  városrészekből  bejáró gyermekek 

számára  a tanulói bérletet a Fenntartó finanszírozza. A beiskolázási körzeten kívüli diákok 

számára az iskolába utazás költségeinek a fedezése a szülő feladata (kivétel a nemzetiségi 

nyelvet tanuló gyermekek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

 



   

Első nap: 2020.szeptember 1. 

Utolsó nap: 2021. június 15.    

A szorgalmi időszak első féléve 2020.szeptember 1-étől 2021. január 22-éig tart. Az első 

féléves tanulmányi előrehaladásáról a tanulót, illetve gondviselőjét 2021. január 29-én 

tájékoztatjuk a félévi értesítő által.    

 

A szünetek időtartama 

Az őszi szünet :  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási 

nap 2020. november 2. (hétfő). 

 

A téli szünet :  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2021. január 4. (hétfő). 

 

A tavaszi szünet: 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

2021. április 7. (szerda). 

 

 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső 

időszakában: 

2021. március 15.   Nemzeti ünnep 

2021. június 1.       Pünkösd hétfő 

 

 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:  

2020.december 12. szombat, ledolgozás, áthelyezett munkanap – december 24. csütörtök 

pihenőnap 

 

 

 



   

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 6. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)  október 22. 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)  március 12. 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

 

Tanévnyitó    2020.09.01. 

Első osztályosok avatása  2020.09.22. 

Karácsonyi műsor   2020.12.18. 

Farsang    2021.02.05 

Megemlékezés Arany Jánosról 2021.03.02 

Tanévzáró ünnepély   2021.06.21. 

 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

 

2020.08.31.  szülői értekezlet  1-4. osztály 

2020.10.13.  fogadóóra   irányított 

2020.12.01.  fogadóóra   irányított 

2021.02.15.  szülői értekezlet   1-3. osztály 

2021.02.16.  szülői értekezlet   2-4. osztály 

2021.03.23.  fogadóóra   irányított 

2021.05.04.  fogadóóra   irányított 

 



   

Versenyek 

 

Az iskolában a munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek: 

 Német-szlovén szavalóverseny (november 3.) 

 mesemondó verseny 2. évfolyam (november 26.) 

 Zrínyi matematika verseny  (február) 

 „Arany” szavalóverseny (március 29.) 

 

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 felelős határidő 

Kukucskáló: 

 kötetlen beszélgetés a szülőkkel 

játékos foglalkozás a nagycsoportos 

óvodásokkal 

Schleipfnerné 

Gáspár Andrea 

leendő tanító 

nénik 

2021.január 29. 

Szülői értekezlet  

Schleipfnerné 

Gáspár Andrea 

 

2021.márc.16. 

Kukucskáló: 

 kötetlen beszélgetés a szülőkkel 

 játékos foglalkozás a nagycsoportos 

óvodásokkal 

Schleipfnerné 

Gáspár Andrea 

leendő tanító 

nénik 

2021.márc.19. 

Beiratkozás 

Schleipfnerné 

Gáspár Andrea 

 

2021.április 15-16. 

Szülői értekezlet tanítók 2021.máj.20. 



   

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

 

A továbbtanulásért felelős kolléga rendszeresen ellenőrzi a határidők pontos betartását. A 

tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segíti a továbbtanulás ügyintézését, annak 

adminisztrációs feladatait. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának 

elvei és korlátai: 

Elvek: 

Az írásbeli házi feladatok jellegüket tekintve lehetnek kutatómunkát igénylők és gyakorló 

feladatok.  

A feladat nagysága legyen arányban az elkészítésére szabott idővel.  

A tanulók képességeikhez igazodva a házi feladatokat mennyiségileg és minőségileg is 

differenciálni kell.  

A kötelező otthoni feladatok mellett mindig ki kell jelölni olyanokat is, amelyek közül a tanuló 

saját belátása és igénye szerint választhat. 

Korlátok: 

A házi feladat egy átlagos képességű tanuló szabadidejéből a tanév átlagában tantárgyanként 

napi 20 percet vehet igénybe. Ez a megszorítás az érettségi vizsgára készülő diákokra nem 

vonatkoztatható. 

A hétvégére, valamint a tanévközi szünetekre előírt feladatok mennyisége nem haladhatja meg 

a hét közbeni otthoni leckék mértékét. A nyári szünetre a kötelező olvasmányokon kívül nem 

kapnak a tanulók házi feladatot. 

 

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)     



   

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói a 2019/20-as tanévben 

A 2019/20-as tanévben iskolánkból 3 tanuló távozott, az iskolába 3 tanuló érkezett. 

 

2020/21-es tanévre a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

 

Osztályok száma:  16 

Napközis csoportok száma:  15 

 

  
Tanulócsoport 

megnevezése 

Képzési típus - tanult idegen 

nyelv 

Tanulói 

létszám 

1. 1.a osztály normál tagozat - nemzetiségi német  25 

2. 1.b osztály 
normál tagozat ( német nyelv)- 

nemzetiségi szlovén 27 

3. 1.c osztály normál tagozat (német nyelv) 24 

4. 2. a osztály normál tagozat - nemzetiségi német  25 

5. 2. b osztály 
normál tagozat ( angol nyelv) - 

nemzetiségi német  27 

6. 2. c osztály 
normál tagozat ( német nyelv)- 

nemzetiségi szlovén  25 

7. 2. d osztály normál tagozat ( német nyelv) 26 

8. 3. a osztály 
 normál tagozat  (német nyelv)- 

nemzetiségi német 22 

9. 3. b osztály normál tagozat (angol nyelv) 23 

10. 3. c osztály  normál tagozat (német nyelv) 23 

11. 4. a osztály normál tagozat ( nemzetiségi német ) 21 

12. 4. b osztály 
normál tagozat ( német nyelv)-

nemzetiségi német  20 

13. 4. c osztály 
 normál tagozat (német, angol nyelv)-

nemzetiségi szlovén 21 

14. 4. d osztály   normál tagozat (német , angol nyelv) 17 

15. 
Eltérő tantervű tagozat - 

alsó   7 

16. 
Eltérő tantervű tagozat - 

felső  német 3 

 Létszám összesen: 336 

 

 

 



   

Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

 
Pedagógusok száma 

(fő) 

Pedagógusok száma iskolai végzettség 

szerint 

Főiskola (fő) Egyetem (fő) 

Tanító 25 25  
Általános iskolai tanár 4 3 1 

Tanító, fejlesztő 

pedagógus 
5 5  

Könyvtáros 1 1  
Gyógypedagógus 2 2  

 

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 Szakmunkás végzettség 

Takarító 1 fő Szakmunkás végzettség 

Takarító 1 fő Szakmunkás végzettség 

Karbantartó 1 fő Szakmunkás végzettség 

 

 

 

 

 

 



   

Tanórán kívüli foglalkozások 

  

  

Sportfoglalkozás Évfolyam Időpont Tanár Jelölés (X)

 1-2. Hétfő: 13:30-14:15 (7.óra) Dancsecsné Bálint Zsuzsanna

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

Gyermekjóga  1-4. Hétfő: 13:30-14:25 (7.óra) Dancsecs Borbála

Kézilabda  1-4. Kedd: 13:30-14:25 (7.óra) Kiss Eszter

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

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

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

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

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

Atlétika

Foci

Iskolán belüli sportfoglalkozás

Kérjük a Focinál csak egy időpontot jelöljön!

 

 

Szakkör Évfolyam Időpont Tanár Jelölés (X)

Rajz  1-2. Hétfő: 13:30-14:15 (7.óra) Jandrasitsné Kutasi Alexandra

Kedd:12:35-13:20 (6.óra)

Csütörtök: 12:35-13:20 (6.óra)

Informatika 4. Csütörtök: 13:30-14:15 (7.óra) Hegedűs György

Iskolán belüli szakkör

Énekkar  3-4. Horváthné Kovács Adrienn

 

 

 


