
203277 
Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola 
2310 Szigetszentmiklós, Radnóti utca 6. 
 
 

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA 
 
 
 
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 a lent 

megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik. 

 
 
1. Intézmény adatai 
 

OM azonosító: 203277  
Intézmény neve: Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola  
Székhely címe: 2310 Szigetszentmiklós, Radnóti utca 6.  
Székhelyének megyéje: Pest  
Intézményvezető neve: Szabó Lídia  
Telefonszáma: 06 24 530 860  
E-mail címe: szabo.lidia@szigja.hu 

 
Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2017.10.27. 

 
 

 
Ellátott feladatok: 
 
-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) -

általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 

 
 
2. Fenntartó adatai 

 
Fenntartó: Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ  
Fenntartó címe: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari park 1/A.  
Fenntartó típusa: tankerületi központ  
Képviselő neve: dr. Pálos Annamária  
Telefonszáma: 06 24 554 117  
E-mail címe: annamaria.palos@kk.gov.hu 

 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 
 
001 - Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola (2310 Szigetszentmiklós, Radnóti utca 6.)  
Ellátott feladatok:  
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) 
 
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 



 

002 - Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola Telephelye (2310 Szigetszentmiklós, Csokonai utca 14.)  
Ellátott feladatok:  
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) 
 
 

 

 



4. Intézmény statisztikai adatai 
 
 
Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint 
 
2016-os statisztikai adatok alapján 
 

 Összes Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony Sikeres Sikeres Osztályt Osztályo Nem pedagógus 
 feladatel     keretében pedagógus szakmai érettségi erem, k, munkakörben 
 látási     munkakörben vizsgát vizsgát szaktant csoporto dolgozók 
 helyek     alkalmazottak   erem/cso k száma nyitólétszáma 
 száma     nyitóállománya   portszob összesen   
  

Összesen 
 

ebből 
 

Összesen ebből tett tett 
a  

Összese ebből     

összesen 
 

   leányok gyógype felnőttok  nők tanulók tanulók  n nők 
     

száma száma 
    

    dagógiai tatásban       
            

    nevelésb résztvev         

    en, ők         

    oktatásb          

    an          

    résztvev          

    ők          

Óvoda              

Általános iskola              

Szakközépiskola              

Szakiskola,              
készségfejlesztő              

iskola              

Gimnázium              

Szakgimnázium              

Fejlesztő nevelés -              
oktatás              

Összesen -6993 -6993 -6993 -6993 -4995 -6993 -6993 -2997 -1998 -6993 -6993 -6993 -6993 
(s01+s02+...+s07)              

Alapfokú              
művészetoktatás              

Kollégium              

Logopédiai ellátás              

Nevelési tanácsadás              

Szakértői bizottsági              
tevékenység              

Gyógypedagógiai              
tanácsadás, korai              

fejlesztés, oktatás és              

gondozás              

Fejlesztő nevelés              

Továbbtanulási,              
pályaválasztási              

tanácsadás              

Konduktív              
pedagógiai ellátás              

Gyógytestnevelés              

Iskolapszichológiai,              
óvodapszichológiai              

ellátás              

Kiemelten              
tehetséges              

gyermekek, tanulók              

gondozása              

Pedagógiai-szakmai              
szolgáltatások              

 
 

 



Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat 
 

2016-os statisztikai adatok alapján 

 

   tanít n szakköz   tanít    foglalkoztatott   
      épiskola            

      két éves            

      érettségi            

      re            

      felkészít            
                  

Teljes                 0 
munkaidős                  

ebből nő                 0 

Részmunkaidős                 0 

ebből nő                 0 

Óraadó                 0 

ebből nő                 0 

Összesen 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0 
(s01+s03+s05)                  

ebből nő 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0 
(s02+s04+s06)                  

 
 

 

  

 Darabsz 1-4. 5-8. Gimnázium, szakgimnázium 9-12. Szakgimnázium Alapfok Kollégi Pedagóg Fejleszt Összese 
 ám évfolyam évfolya évfolyamán, szakközépiskolában, szakképző ú umban iai ő n 
  on mon szakiskolában, készségfejlesztő évfolyamán művész  szakszol nevelés- (o01+… 
   (ált.  iskolában  középiskolai etoktatá  gálatnál oktatásb +o04+o 
   iskolába     végzettséghez sban   an 06+…+ 
              
   n,     kötött, illetve     o13) 
   gimnázi     2016 szeptember      

   umban)     1. előtti      

        szakközépiskola      

        szakképző      

        évfolyamán      

    közismereti szakmai szakmai elméleti gyakorl      
    tárgyat tanít elméleti gyakorl  ati      

       ati        

    összese ebből tárgyat tárgyat      



Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai 
 
2016-os statisztikai adatok alapján 

 

 
 
 

 

 

 

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=203277 
 

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

 

001 - Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203277&th=001 

 
002 - Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola Telephelye 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203277&th=002 

 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=203277
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203277&th=001
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203277&th=002


5. Általános adatok 

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: 
 
Magyarországon – törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt 
 
venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

 

 

A tankötelezettség kezdete: 

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé 

válik. 

 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, ezért az általános iskola 

első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást. 

 

A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének (iskolaérettség) jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. 

 
A beiratkozásra meghatározott idő: 
 
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermekeket ápriliis 1. és április 30. között, a törvény által meghatározott időszakban, kell 

beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a szabadon választott iskola első évfolyamára. 
 
Amennyiben a szabadon választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre 

emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. [20/2012. EMMI rendelet. 

22. § (2)] 
 
A beiratkozásra kijelölt napon csak azoknak a tanulóknak a felvételéről tud dönteni az iskola, akik az iskola körzetében laknak, 

mivel csak 5 nap múlva ismeri meg azoknak a „körzetes” tanulóknak a számát, akik másik iskolába jelentkeztek és felvételüket 

elutasította az adott iskola, ezért kötelesek beiratkozni a kötelező felvételt biztosító iskolába. A szabad iskolaválasztás és a 

jogorvoslati eljárások a miatt a tanulók felvétele illetve beiratkozás időszaka napokra, hetekre elhúzódhat. 
 
Tanév közbeni felvétel és magasabb évfolyamba történő jelentkezés különbözeti vizsgához köthető. 

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 
 
35 osztály 
 
159 csoport 

 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban 

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a 

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is: 
 
n.a 

  



 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai: 
 
n.a 

 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, 

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 

megállapításai: 

 
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 
 
Tanítási napokon: 6:30-17:00 

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: 

 

http://szigja.hu/wp-content/uploads/2017/10/Iskola-munkaterv.pdf 

 

2017. szeptember 1. péntek - tanévnyitó ünnepély 

Helye: Radnóti utca 

 

2017. október 1. vasárnap - zenei világnap 

Megemlékezés okt. 2-án, hétfőn 
 
Helye: Radnóti út rádió – Csokonai út udvar 

 

2017. október 6. péntek - az aradi vértanúkra emlékezünk 

Helye: Radnóti út rádió, Csokonai út rádió 

 

A koszorúzáson részt vesznek a 6. évfolyamos tanulók. 

 

2017. október 23. hétfő - a köztársaság ünnepe 
 
2017. október 20-án - megemlékezés a forradalom évfordulójáról 

Helye: Radnóti út tornaterem, Csokonai út aula 

 

2017.október 23. 11 óra Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából koszorúzás és ünnepi műsor. 

Helye: Gyergyószentmiklós tér, Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
 
A koszorúzáson részt vesznek a hetedik évfolyamos tanulók. 

 

2017. november 13. hétfő - a magyar nyelv napja 

Helye: Radnóti út rádió, Csokonai út rádió 

 

2018. január 22. hétfő - a magyar kultúra napja 

Helye: Radnóti út rádió, Csokonai út rádió 

 

2018. március 15. csütörtök - az 1848-as szabadságharc ünnepe 

2018. március 14-én - megemlékezés 
 
Helye: Radnóti út tornaterem, Csokonai út aula 

 

2018.március 15. Ünnepi megemlékezés Helyszín: 

Városi Temető, Polgármesteri Hivatal A 

koszorúzáson részt vesz az ötödik évfolyam. 



 

2018. március 16. péntek - a magyar zászló napja 
 
2018. március 19. megemlékezés 
 
Helye: Radnóti út rádió, Csokonai út rádió 
 

2018. április 11. szerda - József Attila születésnapja, a költészet napja 

Helye: Iskola épülete előtti tér 
 
Pelsőczi László meghívása, irodalmi óra – városi vetélkedő 
 
2018. május 29. hétfő - a magyar hősök emlékünnepe 

Helye: Radnóti út rádió, Csokonai út osztálykeret 

 

2018. június 4. hétfő - a nemzeti összetartozás napja - megemlékezés 

Helye: Radnóti út rádió, Csokonai út osztálykeret 
 
Öt ország – egy nemzet: városi ünnepség (irodalom) 
 

2018.június 4. Ünnepi megemlékezés a Trianoni Békeszerződés aláírásának évfordulója alkalmából (Országzászló emlékmű, 

Összetartozás Park) 
 
A koszorúzáson részt vesz a nyolcadik évfolyam. 

 

2018. június 15. péntek 11:00 – ballagás 

 

2018.június 21. csütörtök 17:00 Tanévzáró ünnepély 
 
Helye: Radnóti úti épület udvara 
 

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával: 
 
na 
 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 

 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei: 
 
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=203277 

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: 
 
évfolyamismétlő: 7 fő 

 

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei: 
 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS 
 
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203277 

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: 
 
pedagógiai program: 2.11 

 

http://szigja.hu/wp-content/uploads/2017/10/pedprogram.pdf 

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: 
 
http://szigja.hu/wp-content/uploads/2017/10/pedprogram.pdf 

 

pedagógiai program: 2.10 

 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=203277
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203277
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203277


Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:  
 
http://szigja.hu/wp-content/uploads/2017/10/pedprogram.pdf 

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: 
 
35 osztály 905 tanuló 

 

1.a 27 
 
1.b 29 
 
1.c 28 
 
1.e 27 
 
1.g 28 
 
2.a 26 
 
2.b 25 
 
2.c 25 
 
2.e 24 
 
2.f 20 
 
2.g 25 
 
2.h 24 
 
3.a 27 
 
3.b 27 
 
3.c 26 
 
3.e 26 

3.f 26 
 
3.g 26 
 
4.a 26 
 
4.b 28 
 
4.c 28 
 
4.g 26 
 
4.h 26 
 
5.a 24 
 
5.c 30 
 
5.f 30 
 
6.a 26 
 
6.c 27 
 
6.f 24 
 
7.a 14 
 
7.d 26 
 
7.f 27 
 
8.b 25 
 
8.c 20 
 
8.d 17 
 

  



7. Működését meghatározó dokumentumok 

 

Szervezeti és működési kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203277-0 
szabályzat:  
Házirend: kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203277-0  
Pedagógiai program: kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203277-0 

 
 
 

8. Alkalmazottak végzettsége 
 

Pedagógusok: 
 főiskolai: 70 fő 
 egyetemi: 14 fő 
Nevelő-oktató munkát segítők: 
 középfokú: 5 fő 
 főiskolai: 1 fő 

egyetemi: - 

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma: 
 

2017. október 27. 

 
 


