
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI  LISTA 

 
KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA  

OM: 035917 

 

5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L.  U. 15. 

 

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez 

(személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket 

tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 

229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 23. § kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista 

megjelentetésére.  

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve 

a helyi tanterv tantárgyaihoz 

 

 Végzettség, szakképesítés Tantárgyak 

1. 

 

főiskola, magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár 

Magyar nyelv és irodalom 

2. 

 

főiskola, biológiaföldrajz szak 

egyetem, biológia tanár 

természetismeret, biológia, 

földrajz 

3. 

 

tanár, matematika szak matematika, fizika:  

 

4. 

 

tanár, fizika, technika technika, fizika, matematika: 

5. 

 

tanár, hités erkölcstan, angol szak angol nyelv 

6. 

 

tanító, ének, matematika 

műveltségterület 

matematika, ének, napközi 

7. 

 

tanár, hitoktató hit és erkölcstan  

 

8. tanár,  földrajz, történelem szakos 

bölcsész 

történelem, földrajz  

 

9. tanító, informatika műveltségi terület, 

tehetségfejlesztő 

osztálytanító 

10. tanító, technika műveltségterület osztálytanító  

11. tanító, könyvtár spec.kollégium; 

informatika műveltségi terület 

napközi 

12. tanító, könyvtár műveltségterület, 

nyelv és beszédfejlesztő pedagógus 

osztálytanító  



13. tanító, közoktatás vezető osztálytanító 

   

   

14. tanító, ének műveltségterület, fejlesztő Osztálytanító 

 pedagógus  

   

15. tanító, ének műveltségterület osztálytanító 4.b osztály, 

  rajz: 5.b,6.b,7.b,8.b osztály 

  ének: 5.b,6.b,7.b,8.b osztály 

16. tanító, magyar, ének műveltségterület magyar nyelv és irodalom:5.a,6.a osztály 

  tánc és dráma: 5.a., 5.b., osztály 
e 
 

   

17. tanító, szakedző,  testnevelés: 5.a,6.a,7.a,8.a. osztály 

   

   

18. tanító, énekzene műveltségterület gyes 

   

   

19. tanár, informatika, technika  óraadó technika: 5.a, 6.a, 7.a, 8.a osztály,  
informatika: 

 
                                                                                     informatika: 5-8. osztály 

   

20. tanár, kémia, biológia  óraadó kémia: 7.a, 8.a osztály 

   

   

21. német nyelvvizsga  óraadó német: 1.a osztály 

   

   

22. óvónő, óvodapedagógus Alma csoport 

   

   

23. óvónő, óvodapedagógus Szivárvány csoport 

   

   

24. óvónő, óvodapedagógus napközis óvónő 

   

   

25. óvónő, óvodapedagógus napközis óvónő 

   

   

26. óvónő, óvodapedagógus Halacska csoport 

27. óvónő, óvodapedagógus napközis óvónő  

 

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai 

végzettsége és szakképzettsége 

 

 Feladatkör Végzettség Szakképzettség 

1. Gazdaságvezető 1 fő főiskola vállalati szakos közgazdász 

2. Iskolatitkár 1 fő főiskola   szociális végzettség 



3. Számviteli ügyintéző 1 

fő 

érettségi képesített könyvelő 

4. Karbantartó 1 fő szakiskola esztergályos 

5. Technikai dolgozó 1 fő érettségi vegyesbolti eladó 

6. Technikai dolgozó 1 fő szakmunkás női szabó 

7. Technikai dolgozó 1 fő 8 általános  

8. Dajka 1 fő szakiskola dajka 

9. Dajka 1fő szakiskola dajka 

10 Dajka 1 fő érettségi kisgyermekgondozó-és nevelő 

11.  Dajka szakiskola  

 

3. Az országos mérésértékelés eredményei, évenként feltüntetve 

 
Mérési 

terület 

 

É
v

fo
ly

a
m

    
 2013. 2013. 2014. 2014. 2015. 2015. 

Telep 

helyen 

Országos 

an 

Telep 

helyen 

Orszá

gosan 

Telep

helyen 

Orszá

gosan 

Matemati 

ka 

6. 1474 1497 1549 1491 1463 1497 

8. 1539 1620 1579 1617 1588 1618 

Szövegért 

és 

6. 1435 1497 1499 1481 1426 1488 

8. 1564 1555 1478 1557 1507 1597 

 

Mérési terület  

Évfolyam 

Átlageredmény 

 2015. 

Országosan Telephelyen 

Matematika 6. 1497 

(1496;1498) 

1463 

(1381;1544) 

 8. 1618 

(1617;1619) 

1588 

(1512;1663) 

Szövegértés 6. 1488 

(1487;1489) 

1426 

(1341;1519) 

 8. 1597 

(1565;1568) 

1507 

(1447;1568) 

 

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói (2015/2016.) 
 

1. osztály: - 

2. osztály: 2 

3. osztály: - 

4. osztály: - 

5. osztály: 1 

6. osztály: - 

7. osztály: - 

8. osztály:  

 

5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadikkilencedik 

évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, 

szakiskolai továbbtanulási mutatók 

 

2011/2012. tanévben 

Gimnáziumban:10 fő 

Szakközépiskolában:8 fő 

Szakiskolában: 8 fő 



2012/2013. tanévben: 

Gimnáziumban: 5 fő 

Szakközépiskolában: 7 fő 

Szakiskolában: 6 fő 

 

2013/2014. tanévben: 

Gimnáziumban: 10 fő 

Szakközépiskolában: 9fő 

Szakiskolában: 7 fő 

                           

                          2015/2016. tanévben 

                          Gimnáziumban: 12 

                          Szakgimnáziumban: 11 

                          Szakiskolában: 7 

6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés 

lehetősége 

2015/2016. I. félév 

 
 

 

 

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 
 

A részletes szabályozás megtalálható az intézmény Pedagógiai programjában. 

 

8. Iskolai tanév helyi rendje 
 

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása 

 

 Nevelési értekezlet 

 Félévi értekezlet 



 Továbbképzés 

 Gyereknap 

 Osztálykirándulás 
 

 

 
9. Iskolai osztályok/óvodai csoportok száma, illetve az egyes osztályokban a 

tanulók létszáma 

 

osztály/csoport létszám 

1.a osztály 24 fő 

1.b osztály 10 fő 

2.a osztály 20 fő 

2.b osztály 10 fő 

3.a osztály 26 fő 

3.b osztály 6 fő 

4.a osztály 22 fő 

4.b osztály 13 fő 

5.a osztály 25 fő 

5.b osztály 8 fő 

6.a osztály 27 fő 

6.b osztály 3 fő 

7.a osztály 22 fő 

7.b osztály 7 fő 

8.a osztály 15 fő 

8.b osztály 8 fő 

Alma csoport 25 fő 

Szivárvány csoport 22 fő 

Halacska csoport 10 fő 
 

 

 

 

Elérhetőségek 

 

Titkárság (Túrkeve, Kossuth út 15.) tel/fax:56/ 361-150 

Nevelői szoba (Túrkeve, Kálmán kir. u.):tel/fax: 56/ 362-281 

Óvodai intézményegység (Túrkeve, Mátyás kir. u. 3): tel: 56/361-677 

Kétpói tagintézmény (Kétpó, Almásy tér 2.): tel: 56/333-010 

Honlap címünk: www.kevirefi.hu 

E-mail: iskola@kevirefi.hu 

http://www.kevirefi.hu/
mailto:iskola@kevirefi.hu

