
Közzétételi lista 

 

A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat 

kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 

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

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 

5. Továbbtanulási mutatók 

6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 

8. Iskolai tanév helyi rendje 

9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma 



Iskolánk elérhetőségei: 

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Levelezési cím: 8174 Balatonkenese, Bajcsy Zs. u. 10. 

Telefon/Fax: 88/481-844  

E-mail: igazgato@pilinszkyiskola.hu  

  titkar@pilinszkyiskola.hu   

Intézményvezető: Sellei Abigél 

Intézményvezető-helyettes: Álich Klára 

Fenntartó: Veszprémi Tankerületi Központ 

Veszprémi Tankerületi Központ Igazgatója: Szauer István 

Telefon/email: +3688550513; veszpremitk@kk.gov.hu   
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1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 
 

Szakképzettség Végzettség 

Tanító, matematika szakos tanár, informatika szakos középiskolai tanár, egyéni bánásmódot 

igénylő tanulók fejlesztő pedagógiája szakvizsga, közoktatási vezető szakvizsga  

Főiskola, Egyetem 

Szakvizsga, Szakértő 

Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, történelem szakos tanár Főiskola, Egyetem 

Testnevelés szakos tanár, tollaslabda edző Főiskola, edző 

Tanító Főiskola 

Tanító Főiskola 

Testnevelés és földrajz szakos tanár, kosárlabda edző Főiskola, edző 

Zongora tanár Főiskola 

Tanító Főiskola 

Tanító Főiskola 

Tanító Főiskola 

Tanító, technika szakos tanár, okleveles technikatanár, szakértő Főiskola, Egyetem 

Tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, rajz szakos tanár, 

szakvizsgázott pedagógus pedagógiai terapeuta területen, a gyermekkor mozgásfejlesztője  

Főiskola, Szakvizsga 

Angol szakos középiskolai tanár Egyetem 

Tanító, matematika szakos középiskolai tanár Főiskola, Egyetem 

Matematika és német szakos tanár Főiskola 

Kémia és biológia szakos tanár, az inkluzív nevelés okleveles tanára Főiskola, Egyetem, Szakvizsga, 

Szakértő 

Tanító, német szakos középiskolai tanár Főiskola, Egyetem 

Matematika szakos tanár, kémia szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető szakvizsga  Főiskola, Egyetem, Szakvizsga  

Zongora és szolfézs tanár Főiskola 

Tanító, ének szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus pedagógiai terapeuta területen Főiskola, Szakvizsga 

Angol szakos középiskolai tanár, nyelv- és beszédfejlesztő Egyetem 

magyar szakos tanár, rajz szakos tanár, okleveles vizuális és környezetkultúra szakos tanár Főiskola, Egyetem 

Tanító, okleveles neveléstudomány szakos bölcsész Főiskola, Egyetem 

matematika és fizika tanár, informatika szakos középiskolai tanár Főiskola, Egyetem, Szakvizsga 

Tanító, gyógytestnevelő tanár, okleveles rekreáció irányító Főiskola, Egyetem, Szakvizsga, 

Szakértő 



Furulya tanár Egyetem 

Tanító Főiskola 

 

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

Iskolai végzettség Feladatköre 

Általános iskola Technikai dolgozó 

Általános iskola Technikai dolgozó 

Középiskola  Technikai dolgozó 

Középiskola Technikai dolgozó 

Középiskola Technikai dolgozó 

 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők 
 

Iskolai végzettség Feladatköre 

Középiskola  Iskolatitkár 

Középiskola Pedagógiai asszisztens 

 

3. Az országos mérés-értékelés eredményei évenként  

 

A kompetenciamérés eredményei a https://pilinszkyiskola.hu/kompetenciameres-eredmenyei linken évenkénti felbontásban megtalálhatóak. 

 

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 

 

 

Évfolyam Évismétlők száma 

5. évfolyam 1 fő 

 

 

 

 

 

 

https://pilinszkyiskola.hu/kompetenciameres-eredmenyei


5. Továbbtanulási mutatók 
 

Tanév 
 

Végzős tanulók 

száma (fő) 

Ebből nem 

tanult tovább (fő) 
 

Ebből továbbtanult (fő) 

Gimnázium Középiskola Szakiskola 

2007/2008 33 fő - 10 fő 18 fő 5  fő 

2008/2009 26 fő - 2 fő 13 fő 11 fő 

2009/2010 29 fő - 11 fő 5 fő 13 fő 

2010/2011 35 fő - 12 fő 17 fő 6 fő 

2011/2012 19 fő - 6 fő 10 fő 3 fő 

2012/2013 21 fő - 18 fő 3 fő 

2013/2014 32 fő - 13 fő 12 fő 7 fő 

2014/2015 19 fő 1 fő 7 fő 11 fő 1 fő (HÍD program) 

2015/2016 27 fő - 14 fő 10 fő 3 fő 

2016/2017 24 fő - 14 fő 7 fő 3 fő 

2017/2018 39 fő - 18 fő 12 fő 9 fő 

2018/2019 23 fő - 7 fő 13 fő 3 fő 

 

 

 

 

 



6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 
 

Szakkör (térítésmentes) 

Tollaslabda 

Foci 

Kosárlabda 

Informatika 

Ügyes kezek 

 

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 
 

Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra. Azonban a készségek kialakításának és a gyakorlat megszerzésének a lehetősége 

nem korlátozódhat csak a tanórára. A fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó munkával lehet elérni, mely elképzelhetetlen az 

otthoni gyakorlás nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a rendszeres házi feladat. 

 

A házi feladat lehet: 

- szóbeli vagy 

- írásbeli munka, vagy 

- egyszerre mindkettő. 

A házi feladatok célja, hogy a tanulók: 

- elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat, 

- megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és 

- segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését. 

 

A szaktanár adhat fel úgynevezett szorgalmi, alkotó és kreatív házi feladatot is. 

 

A házi feladat ellenőrzése: 

- A szóbeli házi feladatok ellenőrzése legtöbbször szóbeli feleletek formájában történik. 

- Az otthoni írásbeli munkákat minden esetben ellenőrizni kell. 
 

Az otthoni feladatok jellege függ a tantárgy sajátosságától. 

 

 



Házi feladatok lehetnek: 

- feladatgyűjteményből adott feladatok, 

- tankönyvi kérdésekre adandó válaszok, 

- vázlatkészítés, 

- leíró vagy elemző munkák, 

- házi dolgozatok, 

- gyűjtő- vagy kutatómunka, illetve 

- számítógépes feladat. 

 

Hétvégére, pihenő napokra lehetőség szerint nem adunk házi feladatot! 
 

8. Iskolai tanév helyi rendje 
 

Az iskola munkaterve a https://pilinszkyiskola.hu/sites/default/files/20%20MB/pilinszky_munkaterv_2019-2020._alairt.pdf linken olvasható, 

melyben olvashatóak a tanévre tervezett programok.  

 

9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma SNI-s tanulókkal 
 

Osztályok Létszám 

1. 21 fő 

2.a 15 fő 

2.b 17 fő 

3. 25 fő 

4. 21 fő 

5. 20 fő 

6. 30 fő 

7.a 16 fő 

7.b 21 fő 

8.a 15 fő 

8.b 16 fő 

 

 

https://pilinszkyiskola.hu/sites/default/files/20%20MB/pilinszky_munkaterv_2019-2020._alairt.pdf


10. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai: 

 

Nincs tudomásunk ilyen nyilvános megállapításokról. 

 

11. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program: 

 

Az iskola aktuális Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje és Pedagógiai Programja megtalálható a 

https://pilinszkyiskola.hu/dokumentumok-altalanos-iskola linken. 

https://pilinszkyiskola.hu/dokumentumok-altalanos-iskola

