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1. Tanév helyi rendje – 2019/2020-es tanév  

– Tanítási napok száma: 180 nap   

– Tanítási napok száma a szakiskolában: 179 nap   

– Tanítás nélküli munkanapok száma: 4 nap  

– Első tanítási nap: 2019.szeptember 2. hétfő  

– Utolsó tanítási nap a szakképzés befejező évfolyamán: 2020. május 29. péntek  

– Utolsó tanítási nap: 2020. június 15. hétfő  

– A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart.  

– Félévi bizonyítványosztás: 2020. január 31-e péntek 

– Félévi osztályozó értekezlet 2020. január 20.  

– Félévi nevelőtestületi értekezlet 2020. január 27.   

– Nyílt nap (iskola) 2020. január 21.  

o Tanulásban akadályozott tagozat: 2019. november 4-8. 

o Értelmileg akadályozott tagozat: 2019. november 18-22. 

o Szakiskola: 2019. november 25-29. 

o Fejlesztő iskola: 2019. november 11-15. 

– Beiratkozás: 2020. április (15. hét)  

– Osztályozó vizsga 2020. június 6.  

– Osztályozó értekezlet 2020. június 7.  

– Évzáró nevelőtestületi értekezlet: 2020. június 26. 

 

Szünetek  

– Őszi szünet október 28-tól október 31-ig  

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2019. november 4. (hétfő).  

– Téli szünet december 23-tól január 3-ig  

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2020. január 6. (hétfő).  

– Tavaszi szünet 2020. április 9-tól 13-ig  

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2020. április 14. (szerda).  
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Munkaszüneti napok  

– 2019. október 23  Nemzeti ünnep  

– 2019. november 1.  Mindenszentek  

– 2020. március 15.  Nemzeti ünnep  

– 2020. április 19.  Nagypéntek  

– 2020. április 22.  Húsvét  

– 2020. május 1.  Munka ünnepe  

– 2020. június10. Pünkösd  

  

Tanítás nélküli munkanapok   

– 2019. szeptember 27. (péntek) Fejlesztőiskolák Országos Találkozója 

– 2019.december 07. (szombat): Tanítás nélküli munkanap 

– 2020. január 10. (péntek): Továbbképzési nap 

– 2020. március 6. (péntek): Továbbképzési nap 

– 2020. május 14. (csütörtök): Diákönkormányzati nap 

  

Nemzeti Emléknapok  

– Október 6: Aradi vértanúk napja (osztály szinten)  

– Október 23: Megemlékezés az 56-os forradalom és szabadságharcról (intézményi ünnepség)  

– Február 25: Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (osztály szinten)  

– Március 15: 1848/49-es szabadságharc és forradalom (intézményi ünnepség)  

– Április 16: Holokauszt áldozatai (osztály szinten)  

 

Hagyományaink 

– nemzeti ünnepek köré szervezett rendezvények 

– évnyitó, évzáró, ballagás 

– adaptációs heti programok 

– mikulásvárás 

– karácsonyi játszóház és ünnepély 

– karácsonyi vásár 

– játékos sportnap 

– versmondó verseny 

– kézműves délutánok 

– egészségnap  
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Intézményünk ünnepségei, jeles napjai  

– 2019.09.02.: Tanévnyitó ünnepség   

– 2019.12.06: Mikulás  

– 2019.12.20.: Karácsonyi ünnepség intézményi  

– 2020. 02.27.: Farsang  

– 2020. 06. 15.: Tanévzáró ünnepség   

 

2. Elérhetőségek  

Név: Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.  

OOM azonosító: 038556  

Cím: 8698 Somogyvár, Kaposvári utca 4.  

Telefon/fax: +36 85 340 074 

  

Vezetőség:  

Hódy Edit Borosné Makarész 

Julianna Csilla 

Berkesné Mihály 

Mária 

Szabó Ildikó 

intézményvezető intézményegység-vezető intézményegység-

vezető 

intézményegység-

vezető 

Intézmény szintű 

átfogó irányítás, 

szervezés, ellenőrzés 

Kollégium 

Általános Iskola Szakiskola, 

Készségfejlesztő 

Iskola 

Fejlesztő Iskola,  

Utazó 

gyógypedagógiai 

hálózat 
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3. Intézményi létszám területenként  

Intézményi létszám területenként 

Pedagógus: 40 fő 

NOKS 16 fő 

Működtetés 22 fő 

Pedagógus létszám végzettség szerint 

Gyógypedagógus: 31 fő 

Általános iskolai tanár: 1 fő 

Tanító 4 fő 

Pedagógus képesítéssel rendelkező 

egyéb felsőfokú végzettségű 
3 fő 

Pedagógus képesítéssel nem 

rendelkező egyéb felsőfokú 

végzettségű 

1 fő 

Magasabb vezetői létszám:  4 fő 

intézményvezető 1 fő 

intézményegység-vezető 3 fő 

Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők száma: 18 fő 

Gyógypedagógiai asszisztens 16 fő 

Iskolatitkár 1 fő 

Rendszergazda 1 fő 
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Működtetés: 22 fő 

Takarító 6 fő 

Portás 2 fő 

Ügyviteli dolgozó 1 fő 

Műszaki dolgozó 4 fő 

Parkgondozó 4 fő 

Kertész 3 fő 

Éjjeli őr 2 fő 

 

 

4. A 2019/2020-es tanév osztály/csoportvezetői asszisztensei  

Tanulásban akadályozottak tagozata 

Osztály  Osztályfőnök  Gyógypedagógiai asszisztens  

1. o. Mihály Margit Hauszkneckt Tímea 

2-3. o. Igali Edina Dékány Klaudia 

4. o. Gyurákovics Ildikó Projcsné Nyakas Szilvia,  

Mózer Marianna 

5. o. Horváthné Csima Tímea Darabánné Horváth Eszter 

6. o. Kovács Kinga Klára Rádicsné Torma Ildikó 

7. o. Horváth-Jakabfi Anita Murai Sándor 

8. a. o. Szamos Noémi Horváth Tamás 

8. b. o. Horváth Zsuzsanna Fazekas András 
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Értelmileg akadályozottak tagozata 

Osztály  Osztályfőnök  Asszisztens  

3-5. o. Kisné Kovács Mária Hajduné Móring Márta 

6-8. o. Stikel Ferenc Slezákné Berdó Ágnes 

  

Készségfejlesztő iskola  

Osztály  Osztályfőnök  Gyógypedagógiai asszisztens  

9-10. o.(közismereti évfolyamok) Sarok Szilvia Kissné Bradics Szilvia 

11-12. o.(gyakorlati évfolyamok) Földes Edina 

 
Szentpáli Miklós 

  

Fejlesztő iskola 

Csoport Csoportvezető gyógypedagógus  Gyógypedagógiai asszisztens  

Maci csoport  Cséplő Lívia  Balogh Réka 

Nyuszi csoport Kálmánné Gubián Anett  Bencze Józsefné 

  

Szakiskola  

Osztály  Osztályfőnök  Gyógypedagógiai asszisztens  

9.E. (előkészítő évfolyam) Fazekas Krisztián Szenyéri Attiláné 

9.o.( szakképző évfolyam) Böröcz János Balatinc István 

10.o.( szakképző évfolyam) Mileticsné Valkó Gabriella 

 

 Kollégium  

Csoport  Gyermekfelügyelő Gyógypedagógiai asszisztens 

1.  Berkes Zoltán 

Horváth Tamás 

Jakabfi Lászlóné 

Proity Zoltán 

Projcsné Nyakas Szilvia 

Rádicsné Torma Ildikó 
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5. Tanulói létszámadatok  

 
Osztály/csoport létszámok 2019/2020 

 (2019.10.01. létszám alapján)  

Tanulásban akadályozottak tagozata 64 fő  

Osztály/ Csoport létszám 

1. o. 6 fő 

2-3. o. 8 fő 

4. o. 8 fő 

5. o. 7 fő 

6. o. 10 fő 

7. o. 8 fő 

8. a. o. 7 fő 

8. b. o. 8 fő 

Értelmileg akadályozottak tagozata 13 fő 

3-5. o. 6 fő 

6-8. o. 7 fő 

Készségfejlesztő Iskola 15 fő 

9-10. o. (közismereti évfolyamok) 6 fő 

11-12. o. (gyakorlati évfolyamok) 9 fő 

Szakiskola 33 fő 

9.E. (előkészítő évfolyam) 11 fő 

9. o..(szakképző évfolyam) 12 fő 

10. o..(szakképző évfolyam) 10 fő 

Fejlesztő iskola 7 fő 

Maci csoport 3 fő 

Nyuszi csoport 4 fő 
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6. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei  

Nem releváns, az intézmény sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató intézmény, nincs 

országos mérés-értékelés.  

  

7. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok  

Tanév: 2018/2019 

Évfolyamismétlés: 0 fő 

 

8. Az iskolai beszámoltatás az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

A Pedagógiai Program 88. oldalától található. 

  

9. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti 
vizsgák tervezett ideje  

Vizsgakövetelmények: megtalálhatóak az intézmény Helyi Tantervében  

Osztályozó vizsgák: 2020. június 11-15 között  

A szülőket írásban tájékoztatjuk a vizsga pontos idejéről és helyéről.  

  

10. Felvételi tájékoztató 

10.1. Tájékoztató az intézmény felvételi lehetőségeiről  

Intézményünkbe kizárólag a szakértői bizottságok szakértői véleménye és intézménykijelölése 

után vehető fel a tanuló. Tankötelezettség teljesítése 23 éves korig meghosszabbítható az 

intézményvezető határozata alapján.  

• Általános iskola 1-8 évfolyamig  

o tanulásban akadályozottak tagozata  

o értelmükben akadályozottak tagozata  

• Fejlesztő nevelés, oktatás súlyos, halmozottan sérült tanulók részére  

• Középiskola:  

o Készségfejlesztő iskola 9-12. évfolyam (értelmileg akadályozott tanulók részére ) 

o Szakiskola 9.E. előkészítő évfolyam, 9-10. szakképző évfolyam (tanulásban 

akadályozott tanulók részére) 
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10.2. Tájékoztatás a készségfejlesztő iskola felvételi rendjéről  

2017. szeptember 1-től a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről készségfejlesztő 

iskolai nevelésoktatást beiktatta a 2016. évi LXXX. törvény 18§(1). Hatályos 2016.IX.01.  

A készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás 13/B.§ szerinti ellátása 2017. szeptember 1-től 

kötelező!   

 

Intézménybe kerülés feltételei:  

13/B. §57 (1) A készségfejlesztő iskola a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére 

biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű 

betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását, továbbá a szakképzésben részt venni nem 

tudó enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára nyújt a munkába álláshoz és az életkezdéshez 

szükséges ismereteket.   

 

Kizárólag intézményünk kijelölésével a sajátos nevelési igényt, az értelmi fogyatékosság 

mértékét megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján.  

53/2016.(XII.29) EMMI rendelet egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  

„(3) Enyhe értelmi fogyatékos tanuló készségfejlesztő iskolába akkor vehető fel, ha a 

szakiskola előkészítő kilencedik évfolyamát sikertelenül teljesítette.”   

A készségfejlesztő iskolának négy évfolyama van, amelyből   

a) kettő közismereti képzést folytató évfolyam (a továbbiakban elméleti évfolyam 9-10. 

évfolyamokon)  

b) kettő, az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű 

betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam 

(a továbbiakban: gyakorlati évfolyam 11-12. évfolyamokon).   

(3) A közismereti oktatás a készségfejlesztő iskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez 

igazodó közismereti kerettanterv alapján folyik.  

A készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamainak képzése a készségfejlesztő kerettantervek 

szerint meghatározott.   

(4) A készségfejlesztő iskola sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő 

kerettantervek szerinti oktatással megismételhetők.   

 

Gyakorlati képzéseink 2019. szeptember 1-től:  

Konyhai kisegítő – háztartástan és életvitel modul 

A készségfejlesztő kerettantervek sikeres elvégzése rész-szakképzettséget, illetve 

szakképzettséget nem tanúsít.  
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A készségfejlesztő iskola sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő 

kerettantervek szerinti oktatással megismételhetők.   

A készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamai egyéni tanrenddel nem végezhetők el.  

A gyakorlati, 11-12- évfolyamokon heti 20 óra gyakorlati képzés van.  

  

10.3. Tájékoztatás a Szakiskola felvételi rendjéről 

Az iskolába jelentkezés rendjéről, szabályairól a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 13. fejezete 

rendelkezik. A szakiskolába a felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői 

bizottság szakvéleménye alapján történhet. 

 

10.4. Beiratkozásra meghatározott idő  

Intézményünk alkalmazkodva a Szakértői Bizottság működéséhez, a vizsgálatok elvégzésének 

időszakához, beiratkozását a többségi iskolák időpontjától eltérő időben tartja.  
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