
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2020/2021. 

A 2020/2021. tanév rendje 

 Első tanítási nap:  2020. szeptember 1. (kedd) 

 Utolsó tanítási nap:  2021. június 15. (kedd) 

 Tanítási napok száma: 179 nap 

A tanév első féléve 2020. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a tanulókat, illetve a 

kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

 

Tanítási szünetek 

 Az őszi szünet 2020. október 23-tól november 1-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök). 

A szünet utáni első tanítási nap 2020. november 02. (hétfő). 

 A téli szünet 2020. december 19-től 2021. január 3-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek). 

A szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). 

 A tavaszi szünet 2021. április 1-től 2021. április 6-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda). 

A szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda). 

 

Munkanap áthelyezések 

 2020. december 12. (szombat) munkanap – 2020. december 24. (kedd) pihenőnap 

 

Iskolai témahetek 

 a „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1-5. 

 a fenntarthatósági témahét 2021. április 19-23. 

 a digitális témahét 2021. március 22-26. 

 

Mérések 

 Országos kompetenciamérés 2021. május 26-án, a 6. és 8. évfolyamon (szövegértésből és 

matematikából) 

 Idegen nyelvi mérés 2021. május 19-én, a 6. és 8. évfolyamon (angol nyelvből) 

 A fizikai állapot és edzettség mérésére 2021. január 11. és április 23. között kerül sor. 



 

Tanítás nélküli munkanapok 

 2021. február 1.            Félévi értekezlet 

 2021. március 12.         Feladattal lekötött munkanap 

 2021. április    Pályaorientációs nap 

 2021. május    Tantestületi kirándulás (KEHOP pályázat) 

 2021. május 21.   Feladattal lekötött munkanap 

 2021. június 14.   Garay-nap (DÖK)     

A nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események tervezett időpontja, a tanév 

helyi rendje 

A 2020/2021. tanév eseményei 

Programok Időpont 

Tanévnyitó ünnepély 2020. augusztus 31. 

Első tanítási nap 2020. szeptember 1. 

Őszi kirándulás (alsó tagozat) 2020. szeptember 04. 

Őszi kirándulás (felső tagozat) 2020. szeptember 30. 

Népmese napja (alsó tagozat) 2020. szeptember 30. 

Zene világnapja 2020. október 1. 

Nevelőtestületi értekezlet 2020. október 14. 

Beiskolázási program – Virtuális séta a Garay termeiben 

(honlap – közösségi oldal)  
2020. október 20. 

Bázisintézményi online program – „Tervezett 

szenzomotoros tréning TSMT az alsó tagozaton” jó 

gyakorlat bemutatása (honlap) 

2020. október 21. 

Megemlékezés 1956. október 23-ról (filmnézés) 2020. október 22. 

Beiskolázási program – Online tájékoztató képzéseinkről 

(honlap – közösségi oldal)  
2020. október 28. 

Halloween party (osztályszintű) 2020. október 22. 

Pályaválasztási online tájékoztató (honlap) 2020. november 4. 

Beiskolázási program – Online nyílt nap a leendő elsős 

tanító nénik óráin (honlap – közösségi oldal) 
2020. november 15. 

Márton - napi alkotói pályázat online díjátadója 2020. november 23. 



 

Beiskolázási online program – Kincses sziget 2020. december 5. 

Nevelőtestületi értekezlet 2020. december 9. 

Karácsonyi megemlékezés (osztályszinten) 2020. december 20. 

  

Beiskolázási online program művészeti képzéseinkről 2021. január 5. 

Első félév vége 2021. január 22. 

Félévi értekezlet 2021. február 1. 

Szülői értekezlet 2021. február 8 - 12. 

Szülői Szervezet választmányi megbeszélés 2021. február 10. 

Beiskolázási online program - Hangolódó 2021. február 15. 

Farsang – alsó, felső 2021. február 19. 

Bázisintézményi online program – Rendteremtés (honlap) 2021. március 

Megemlékezés 1848. március 15-ről 2021. március 11. 

Nevelőtestületi értekezlet / Fogadóóra 2021. március 17. 

Beiskolázási program – Tavaszváró  2021. március 23. 

Pályaorientációs nap 2021. április 

Bázisintézményi program – G8 Komplex Tehetségműhely 

működtetése (Tavaszi Szakmai Napok) 

2021. április  

Beiratkozás a leendő elsősöknek 2021. április 15-16. 

Föld napi kerékpártúra 2021. április 23-24. 

Német nemzetiségi kirándulás 2021. április 26. 

Határtalanul – kirándulás 2021. május  

Nevelőtestületi értekezlet / Fogadóóra 2021. május 19. 

Idegen nyelvi mérés – 6., 8. évfolyam 2021. május 19. 

Kompetenciamérés – 6., 8. évfolyam 2021. május 26. 

Osztálykirándulások 2021. május vége – június eleje 

Nemzeti összetartozás napja (osztályszinten) 2021. június 4. 

Ballagás 2021. június 13. 

Garay nap 2021. június 15. 

Utolsó tanítási nap 2021. június 15. 

Tanévzáró ünnepély 2021. június 24. 

 

 



 

Iskola nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje 

Az intézmény a szorgalmi időszakban: 

Tanítási napokon:  700 – 2200 óráig tart nyitva. 

            700 – 1700 óráig nevelői ügyeletet biztosítunk. 

Szünidőben: nyáron 600 – 1400 óráig tart nyitva, ha nincs napközi, illetve tábor. 

   700 – 1700 óráig nevelői ügyeletet biztosítunk napközi, illetve tábor esetén. 

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt eseti kérelmek alapján. 

Az intézmény a szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva, melyről a látogatókat tájékoztatjuk a 

honlapon. Minden tanulónak a tanítás kezdete előtt 15 perccel korábban kell megérkeznie az intézménybe, 

tehát 730-ig. A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérése, az osztályfőnöke – 

távollét esetén az intézményvezető-helyettes vagy intézményvezető – engedélyével hagyhatja el az iskola 

épületét. Intézményünkben portai szolgálat működik.  

 

Egyéb foglalkozások igénybevételének rendje 

Az intézmény a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint - tanórán 

kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola a tanévkezdetekor hirdeti meg. A 

tanulók érdeklődésüknek megfelelően választhatnak a kínálatból. A jelentkezés önkéntes, de felvétel esetén a 

foglalkozásokon való megjelenés kötelező. A pedagógus felzárkóztató céllal a gyermek fejlődése érdekében 

egyes foglalkozásokat kötelezővé tehet, amelyet szükség szerint egyeztet a szülővel. 

Intézményünkben az alábbi foglalkozások működnek rendszeresen: 

 napközi 

 tanulószoba 

 szakkörök 

 sportfoglalkozások 

 felzárkóztató foglalkozások 

 tehetséggondozó foglalkozások 

 

Hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai 

Hétvégére többlet házi feladat nem adható. 

Egy tanítási napon maximum 2 témazáró dolgozat iratható. A témazáró dolgozat időpontját és témakörét a 

pedagógus egy héttel előre köteles bejelenteni. 

A dolgozatokat a megírástól számított 2 héten belül köteles kijavítani és kiosztani. 

 



 

 

Az étkezések térítési díja, kedvezmények, jogosultsági és igénylési feltételek 

Térítési díj, tandíj fizetési kötelezettség 

Iskolánkban térítési díjat kell fizetni: 

 Az igénybe vett étkezésért kivéve, ha a jogszabály szerint ingyenes étkezésre jogosult a 

tanuló. 

 

Az iskolai étkezési díjak 2019.06.01-től 

 Teljes áras/nap 50%-os kedvezmény 

Napközis étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 590 Ft 296 Ft 

Menzai étkezés (ebéd) 385 Ft 193 Ft 

Napközis étkezés diétás (tízórai, ebéd, 

uzsonna) 

665 Ft 333 Ft 

Menzai étkezés diétás (ebéd) 440 Ft 220 Ft 

 

Kedvezmények: 

100%-os kedvezménnyel étkezhet, ha 

 a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

 a gyermek nevelésbe vett vagy utógondozásban részesül. 

 

50%-os kedvezménnyel étkezhet, ha 

 a gyermek tartósan beteg, 

 a gyermek családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek. 

 

A kedvezményeket a gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez leadott nyilatkozattal 

kérvényezni, és a jogosultságot igazolni kell.  

Az étkezés lemondása betegség esetén a gondviselő felelőssége. 

 

 

 

 

 



 

 

A 2019. évi Országos Kompetenciamérés eredményei 

 

Tantárgy  Évfolyam Telephely Országos 
Megyeszékhelyi 

ált. iskolák 

Megyeszékhelyi 

nagy ált. iskolák 

Matematika 
6. 1413 1495 1519 1532 

8. 1556 1624 1642 1661 

Szövegértés 
6. 1450 1499 1532 1547 

8. 1593 1608 1631 1648 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 

 

Vizsgák fajtája Vizsga ideje 

Félévi osztályozó vizsga 2021. január 18-21. 

Történelem vizsga – 8. évfolyam 2021. május 31 - június 1. 

Idegen nyelvi vizsga – 8. évfolyam 2021. május 20. 

Év végi osztályozó vizsgák  2021. június 7 – 10. 

Javítóvizsgák 2021. augusztus 25. 

 

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató, a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által 

engedélyezett osztályok, csoportok száma 

 

Az általános iskolai beíratásokra (papír alapú ill. elektronikus) április közepén kerül sor.  

Tankötelessé váló gyermekét – amennyiben megfelel az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi 

feltételeknek – a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a 

választott iskola első évfolyamára beíratni.  

Az elektronikus beiratkozáshoz további segítséget nyújt iskolánk a honlapján: 

http://garay.garayami.hu/index.php/leendo-elsosoknek/beiratas 

 

 

http://garay.garayami.hu/index.php/leendo-elsosoknek/beiratas


 

 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 

 

1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

 tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában) 

 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén: 

o regisztrációs nyilatkozat (határozatlan ideig érvényes), vagy 

o tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel), vagy 

o állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a 

feltételek vizsgálata nélkül megújít; részére határozatlan ideig érvényes). 

2. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet: 

 óvodai szakvélemény 

 nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény 

 sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye. 

3. nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására 

4. nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről 

 

A felvételről első fokon az intézményvezető dönt, elutasítás esetén a Szekszárdi Tankerületi Központ 

igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.  

Iskolánkban a tanköteles gyermekek, a fenntartó által engedélyezett kettő osztályba, három tanterv szerint 

oktató csoportba írathatók be: 

 - német nemzetiségi nyelvoktató, 

 - angol-digitális kultúra, és 

 - általános tantervű osztályainkba. 

 

Az első évfolyamba történő jelentkezés (beiratkozás) időpontját a Tolna Megyei Kormányhivatal 

közleményben határozza meg. Az erről szóló plakátokat megjelentetjük honlapunkon; www.garayami.hu. 

 

Magasabb évfolyamra a tanulói jogviszony átvétel útján jöhet létre. A szülő (törvényes képviselő) 

kérelmére, ha a szükséges feltételek fennállnak, az intézményvezető befogadó nyilatkozatot állít ki. Nem 

utasítható el felvétele a beiskolázási körzetből érkező tanulónak. Amennyiben a férőhelyek száma lehetővé 

http://www.garayami.hu/


 

teszi, a beiskolázási körzeten kívüli tanuló is felvehető. Ebben az esetben az intézményvezető írásban értesíti 

a tankerületi igazgatót a felvételi szándékról. 

A tanulók felvételének, átvételének szabályait a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(Nkt.), valamint végrehajtási rendelete, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Vhr.) tartalmazza. A Nkt. 50.§ 

(8) bekezdése értelmében a Tolna Megyei Kormányhivatal iskolánk beiskolázási körzetének Szekszárd város 

közigazgatási területét jelölte ki. (http://garay.garayami.hu/index.php/leendo-elsosoknek/felveteli-korzet) 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

A 2019/2020-as 

tanév végén 

Sikeres 

javítóvizsgát tett 
Évet ismétel 

1. évfolyam - - 

2. évfolyam - - 

3. évfolyam - - 

4. évfolyam - - 

5. évfolyam - - 

6. évfolyam 1 - 

7. évfolyam - - 

8. évfolyam - - 

Összesen: 1 - 

 

Az intézmény lemorzsolódási mutatói 

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

továbbiakban: Korm.rendelet) 2016. november 19-ével hatályba lépő módosítása az iskolai lemorzsolódás 

megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésének országos szintű 

bevezetéséről rendelkezett. A támogató rendszerben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. 

& 37. pontjában meghatározott, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozóan történik statisztikai 

adatgyűjtés. 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye 

közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményhez képest legalább 1,1 mértékű romlást 

mutat. Intézményünkben ez utóbbi tanuló nincs. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóink egyikének az 

átlageredménye sem éri el a közepes szintet.   

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma a 2019/2020-as tanév végén: 15 fő (7,3%). 

http://garay.garayami.hu/index.php/leendo-elsosoknek/felveteli-korzet


 

Az intézményben a 2018/2019. tanév eredményeihez viszonyítva csökkent a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók száma.  

Iskolánk az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként aktívan együttműködik a Kaposvári Pedagógiai 

Oktatási Központtal, jó gyakorlatainak megosztásával részt vesz a megye lemorzsolódással érintett 

intézményei számára nyújtott támogató szolgáltatásokban. 

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

 

Osztály Létszám 

1. a 28 

1.b 30 

 2.a 21 

2.b 18 

3.a 24 

3.b 23 

4.a 26 

4.b 28 

Alsó tagozat: 198 

5.a 23 

5.b 23 

5.c 17 

6.a 32 

6.b 32 

7.a 21 

7.b 24 

8.a 18 

8.b 31 

 
Felső tagozat: 221 

Összesen: 419 

 

 

 

 



 

 

A pedagógusok szakképzettsége – általános iskola  

Név Végzettség, szakképesítés 

Pekari Bernadett szakértő; mesterpedagógus;  

szakvizsgázott pedagógus - közoktatási vezető; bölcsész – 

kommunikáció; 

tanár – pedagógia - magyar nyelv és irodalom; drámapedagógus;  

gyermekszínjátszó-rendező 

néptáncpedagógus; 

tanító - ének-zene szakkollégium 

Baloghné Mayer Zsuzsanna mesterpedagógus; 

szakvizsgázott pedagógus - közoktatási vezető;  

tanár – matematika, technika 

Retkes Anett közoktatási vezető;  

szakvizsgázott pedagógus - tehetségfejlesztő; 

drámapedagógia; 

tanító - francia nyelv; 

MBA szakirányú menedzser – DESS 

Bali Ervinné tanító – magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 

Biró Katalin Csilla szakvizsgázott pedagógus - közoktatási vezető; 

tanár – biológia, földrajz 

Bodroginé Czvenk Klára tanító – testnevelés szakkollégium 

Borbély Erika tanító – magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 

Bordán Anna tanár – testnevelés és sport; 

kézilabda edző 

Borsiczkyné Kaponya Kitti tanító – vizuális nevelés szakkollégium; 

gyógypedagógus – tanulásban akadályozottak pedagógiája szak 

Böröcz Anita tanító – ember és társadalom szakkollégium 

Dobainé Schuckert Anita tanár – kémia, biológia 

Dr. Karsainé Karáth Imelda tanító - német nemzetiségi  

tanító – orosz nyelv, népművelés szakkollégium 

Dr. Varga Ildikó szakvizsgázott pedagógus - mentorpedagógus; 

tanító – angol nyelv; 

jogász 

Dr. Vittayné Kovács Ildikó tanár – ének-zene 

Dr. Töttősné Schubert Judit Julianna tanító – könyvtár szakkollégium 

Endrődi Noémi tanító – angol műveltségi terület 

Farkas Gyuláné tanár – biológia, technika 

Farkas Sándor tanár – biológia, mezőgazdasági szak 



 

Fehér Balázs tanár – rajz - vizuális kommunikáció; 

vendéglátó technikus 

Gerőfi Péter Zoltán tanár - történelem 

Halmainé Dorogi Klára tanító – népművelés szakkollégium 

Hammer Mária tanár – testnevelés és sport, biológia; 

gyógytestnevelő; 

atlétika sportedző 

Hefner Edit tanító - magyar nyelv és irodalom műveltségterület; 

drámapedagógus; 

gyermek- és diákszínjátszó rendező 

Hegedüs Emőke tanár – magyar nyelv és irodalom 

tanító 

Waldorf-pedagógus osztálytanító 

Horváth Péter tanár – testnevelés és sport; 

tanító – testnevelés szakkollégium; 

sportági szakedző - labdarúgás 

Ihos Katalin tanító – vizuális nevelés; 

Izer Emese tanító – magyar nyelv és irodalom műveltségterület 

Izsákné Holczer Rózsa tanár – fizika, matematika 

Kaiser Erzsébet tanár – német nyelv; 

tanító – német nemzetiségi  

Kapots Ildikó tanár – rajz, matematika 

vizuális nevelőtanár 

Keserű Krisztina tanár – angol nyelv; 

tanító – ének-zene, angol nyelv szakkollégium; 

Kissné Bernáth Szilvia tanító – nyelvi, irodalmi és kommunikációs szakterület 

Kovács Viktor tanár – történelem, pedagógia 

Környeiné Németh Beáta Enikő tanító – könyvtár szakkollégium 

László Judit mesterpedagógus;  

bölcsész – pedagógia; 

tanár – pedagógia; 

tanító – pedagógia, ének-zene szakkollégium 

Nagyné Györe Erzsébet tanár – német nyelv 

tanító – német nyelv 

Nárai Klaudia tanár - testnevelés és sport; 

tanító – gyógytestnevelés, testnevelés és sport 

Pappné Topor Klára tanár – matematika; közoktatási menedzser 

Pecze Istvánné Horváth Patrícia Mária 

 

tanító – ének-zene, pedagógia szakkollégium 



 

Péri Györgyi 

 

tanár - magyar nyelv és irodalom; 

tanító – magyar szakkollégium 

Posztós Éva szakvizsgázott pedagógus – fejlesztési (differenciáló) szakirány; 

bölcsész – neveléstudomány; 

komplex rehabilitációs mentor; 

tanító – pedagógia, testnevelés szakkollégium 

Sárközi Krisztina tanító – magyar szakkollégium 

Teleki Gáborné tanító – ének-zene, pedagógia, informatika szakkollégium 

Tóth Kitti tanító - magyar szakkollégium 

Varga Veronika tanár – angol nyelv és irodalom  

Vargáné Polai Teréz tanár – matematika, orosz nyelv 

 

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége 

Iskolatitkár középfokú végzettséggel: 1 fő 

Ügyviteli ügyintéző középfokú végzettséggel: 1 fő 

Rendszergazda felsőfokú végzettséggel: 1 fő 

Pedagógiai asszisztens felsőfokú végzettséggel: 1 fő 

 

Technikai dolgozók 

Takarító: 5 fő 

Karbantartó: 1 fő 


