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A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 
 

Sorszám Végzettségek Egyéb továbbképzések 

 

1. 
testnevelés szakos tanár  

  

2. 

német szakos nyelvtanár   

    

    

    

3. 

rajz szakos tanár Felkészítés az alapfokú művészetoktatás 

feladataira 

tehetségfejlesztési szakértő. Intézményértékelés és minőségbiztosítás 

a gyakorlatban 

pedagógiatanár Négy lépcső a digitális 

kultúrában(számítógépes továbbképzés 

rajztanároknak) 

népi játék és fazekasoktató 
Sakkpedagógus 

4. 

okleveles német nyelv és 

irodalom szakos bölcsész és 

tanár 

TELC vizsgáztató-képzés a német mint 

idegen nyelv tanárainak 

  

közép és emelt szintű érettségi 

vizsgáztató középiskolai pedagógusok 

képzése 

  

Kommunikatív nyelvi kompetenciák 

fejlesztése a német mint idegen nyelv 

oktatásban 

  
Tantermi csomag használata 

  

Német nyelvtanároknak szervezett 

módszertani konferencia 

5. 

földrajz szakos középiskolai 

tanár 

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 

vezető 

    

    

    

6. 

földrajz szakos középiskolai 

tanár  A Waldorf- pedagóia alapjai 

a biológiatanár szakképzettség 

legújabb elméleti és gyakorlati 

ismeretei 

 
    

    

7. 

angol nyelv és irodalom szakos 

tanár Népi Játszóházi Foglalkozásvezető 

kézműves szakember (népi 

kézművesség)   
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népi játék és kismesterségek 

oktatója   

    

8. 

művészeti rajz szakos 

középiskolai tanár   

művészettörténet szakos 

középiskolai tanár   

    

    

9. 

okleveles történelem szakos 

bölcsész és középiskolai tanár   

    

    

    

10. 

matematika-fizika szakos tanár  

  

  

    

11. 

matematika szakos tanár   

matematika szakos általános 

iskolai tanár   

számítástechnika szakos 

általános iskolai tanár   

    

12. 

fizika szakos tanár 

Interaktív tábla használata a pedagógiai 

gyakorlatban 

bányamérnök   

rendszerinformatikus   

    

13. 

német nyelv és irodalom szakos 

tanár Szótárismeret és szótárhasználat 

társadalomtudományi és 

gazdasági szakfordító és tolmács 

(német) Módszertani továbbképzés 

  

Az országos mérési-értékelési rendszer 

eredményeinek helyi feldolgozása, 

hasznosítása 

  Erkölcstan 

  Egész nap az iskolában 

  Iskolai projektekről másképp! 

  

Felkészítő továbbképzés a Tiéd a szó-

tár! országos nyelvi versenyre 

  

Tehetséges gyerekek azonosítása és 

gondozása a nevelés oktatás 

folyamatában 
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  Szótárismeret , szótárhasználat 

14. 

történelem szakos általános 

iskolai tanár 

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 

vezető 

oligofrénpedagógia szakos tanár 

Felkészítés érettségi vizsgaelnöki 

feladatok ellátására 

történelem szakos középiskolai 

tanár Minőségirányítási alapismeretek 

általános iskolai tanító 

Jó módszerek a néphagyomány 

átadásában 

    

15. 

angol nyelv és irodalom szakos 

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

 

Név Végzettség 

Iskolatitkár 

Érettségi 

Hulladékgazdálkodási technológus 

Pedagógiai és családsegítő munkatárs 

 

Feladatköre: 
 

- fogadja és rendszerezi a naponta érkező postai küldeményeket  

- bonyolítja a kimenő postai küldeményeket  

- hivatalos levelezést folytat, vezeti az iktatást  

- vezeti a posta feladókönyvet  

- információkat szerez be és továbbít  

- telefonbeszélgetéseket folytat 

- szakszerűen vezeti és tárolja az irattári anyagokat  

- fogadja a vendégeket  

- jó látható helyen kifüggeszti munkaidejének, fogadóóráinak rendjét  

- ellátja a belépő és kilépő dolgozókkal kapcsolatos teendőket  

- nyilvántartás vezet a ki- és belépőkről, valamint a létszámról  

- elvégzi az utazási igazolványokkal, valamint a diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek lebonyolítását  

- figyelemmel kíséri a feladataival kapcsolatos jogszabályokat  

- ellátja az intézmény gépelési feladatait  

- kisebb levelezéseket önállóan lebonyolít  

- adatszolgáltatást készít a tankerület számára 

- kiadja a diákigazolványokat, a bizonyítványokat és az iskolalátogatási igazolásokat 

- érvényesíti, nyilvántartja, bevonja a diákigazolványokat 

- előkészíti, egyezteti a tanulói statisztikákat 

- útbaigazítást ad a tanulóknak, szülőknek, a tanárok munkáját segíti 

- az igazgató és a helyettesek irányításával egyéb adminisztrációs feladatokat is ellát, vezeti az ülések jegyzőkönyveit 
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Az országos mérés-értékelés évenkénti eredménye 

 

AZ elmúlt évek kompetencia méréseinek eredményei az alábbi linkre kattintva elérhetőek 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200963&th=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200963&th=1
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A tanulók le-és kimaradásával, évfolyamismétlésével 
kapcsolatos adatok 
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Az érettségi vizsgák átlageredményei évenkénti bontásban 

 

 
Érettségi átlagok 

2013-2018 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Angol 

nyelv 

Német 

nyelv 

Matematika Történelem 

2013 3,87 3,88 3,8 2,94 4,35 

2014 3,86 4 3,75 2,7 3,905 

2015 4,22 3,66 3,8 2,52 4,27 

2016 4,58 3,95 4,1 3,27 3,94 

2017 4,33 4,18 4,07 2,8 3,9 

2018 4,8 4,5 4 3,2 4 
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A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai  
 

A házi feladat kijelölése során meghatározandó az órai tananyaghoz kapcsolódó téma, a 

felhasználható segédeszközök (tankönyv, feladatgyűjtemény, munkafüzet, órai jegyzetek 

,Internet, stb.) az elkészítés határideje , formája terjedelme. A tanulót informálni kell az 

ellenőrzés és értékelés formájáról, módjáról. A házi feladat rendszeres ellenőrzése a 

pedagógusok feladata. 

Vizsgaszabályzat 
A vizsgák követelményeit a Helyi tanterv tartalmazza, a vizsgák időpontját az iskolai 

Munkaterv rögzíti. 

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók 
létszáma 
 

  

9.Ny 28 fő 

9. 30 fő 

10. 19 fő 

11. 27 fő 

12. 19 fő 

 

 

 

Tanév helyi rendje, tanév rendje 2018/2019-es tanév 
 

A tanév helyi rendje az alábbi linkre kattintva megtalálható: 

 

 

http://www.abaigimnazium.hu/20172018-as-tanev/eves-programunk/ 
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A beiratkozásra meghatározott idő a fenntartó által 
engedélyezett osztályok 
 

Az iskolai felvételi tájékoztató honlapunkon az alábbi linkre kattintva elérhető: 

 

http://www.abaigimnazium.hu/felveteli/felveteli-tudnivalok/ 

A fenntartó által engedélyezett osztályok: 

 

 

http://www.abaigimnazium.hu/felveteli/felveteli-tudnivalok/
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A pedagógiai –szakmai ellenőrzés megállapításai 
 

Intézményi ellenőrzés 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
1 .A mérési eredmények nyilvántartása, elemző vizsgálata. 2. A belső önértékelés (intézményi, 

pedagógus) folyamatosságának biztosítása. 3. A pedagógiai folyamatok megvalósításának 

ellenőrzése, annak írásban történő dokumentálása. 

Kiemelkedő területek: 
1. Az éves tervezőmunkában megjelennek a fő célok, az intézmény egyedi jellegzetességei, 

mint a környezetépítés, életiskola program, a magyar hagyományok ápolása. 2. A belső 

(pedagógus- szülő-diák) és külső (külföldi testvériskolai) kapcsolatrendszer fenntartása. 
 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
_____ 

Kiemelkedő területek: 
1. A szülők részt vesznek a közösségfejlesztésben. 2. Az intézmény számos lehetőséget 

biztosít a tehetségeknek, az egyéniség kibontakozásának. 3. Az intézmény az ismeretek 

alkalmazására, az alkotó tevékenységre helyezi a hangsúlyt. 4. Gyermekközpontú nevelés, az 

egyéni igényekhez igazodó oktató-nevelő tevékenység. 
 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
1. A mérési eredmények nyilvántartása, elemzése, az adatok visszacsatolása a nevelő-oktató 

munka tervezése és megújítása során. 

Kiemelkedő területek: 
1. Az életiskola programmal megvalósított személyiségfejlesztés. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
_____ 

Kiemelkedő területek: 
1. A nevelőtestület együttműködése. 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
1. Külső partnerek tájékoztatása, a honlap frissítése, naprakészségének biztosítása. 

Kiemelkedő területek: 
1. Az intézmény részvétele a helyi közéletben. 2. A külföldi testvériskolai kapcsolatrendszer 

működtetése. 
 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
1. Az egészséges életmódra nevelés személyi és tárgyi feltételei. 2. Az IKT - eszköztár 

bővítése. 

Kiemelkedő területek: 
1. A pedagógusok kezdeményező szerepe a fejlesztésben. 2. Az intézmény hagyományápoló 

és hagyományokat teremtő tevékenysége. 
 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
_____ 

Kiemelkedő területek: 
1. A pedagógiai programban megfogalmazott stratégiai céloknak való megfelelés. 
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Térítési díjak 
 

1. Menza 

A menzát Aba Város Önkormányzata működteti. A térítési díj fizetésére 

jelenleg a menzán van lehetőség. 

 

2. Tankönyv 

A tankönyvek térítési díja évente változik; a normatív kedvezményeket a jogszabály szerint 

adjuk, a jogszabály által elrendelt időben tájékoztató levelet küldünk 

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával 
összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a 
köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános 
megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések 
felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek 
nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 
nyilvános megállapításai 
 

A témában jelenleg nincs megállapítható adat. 

 

 


