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Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2022/2023 -as tanév közzétételi lista 

A felvétel lehetőségről szóló tájékoztató 

Pedagógiai program 60. oldal, https://www.thokoly.hu/assets/pedprog.pdf 

A beiratkozásra meghatározott idő 

A Kormányhivatal által meghatározott időpontban. (minden év áprilisában) 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

Hétfőtől péntekig: 7:00 órától 19:00 óráig van nyitva, gyermekfelügyelet biztosítása: 7:00 órától 17:00 

óráig 

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

időpontjai 

Éves munkaterv 54. oldalától 70. oldaláig, https://www.thokoly.hu/assets/munkaterv.pdf 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával 

2017. május 30-án intézményi tanfelügyelet (vezetői) ellenőrzés megtörtént. 2017. szeptember 26-án 

intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés megtörtént. 

Működését meghatározó dokumentumok  

Szervezeti és működési szabályzat: https://www.thokoly.hu/assets/szmsz.pdf 

Házirend: https://www.thokoly.hu/assets/hazirend.pdf 

Pedagógiai program: https://www.thokoly.hu/assets/pedprog.pdf 

Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

1   72020852797 

egyetem, történelem szakos bölcsész, szakvizsgázott pedagógus 

– gyakorlatvezető mentortanár, erkölcstan 60 óra 

2 71680129527 

egyetem, okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész, 

tanító angol műveltség terület 

3 73955461829 főiskola, általános iskolai tanító testnevelés szakkollégium 

4 76842589974 

általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom 

műveltségterület 

5 78299779297 

egyetem, általános iskolai tanító testnevelés és sport 

műveltségterület, testnevelőtanár, közoktatásvezető 

https://www.thokoly.hu/assets/pedprog.pdf
https://www.thokoly.hu/assets/munkaterv.pdf
https://www.thokoly.hu/assets/szmsz.pdf
https://www.thokoly.hu/assets/hazirend.pdf
https://www.thokoly.hu/assets/pedprog.pdf


 

2 

 

6 74055495109 anyanyelvi lektor 

7 79623693334 

egyetem, matematika – testnevelés szakos tanár, angol 

műveltség terület, szakedző, úszóedző  

8 76444914848 

főiskola, okleveles technikatanár, tanító rajz és technika-életvitel-

háztartástan műveltség terület  

9 71665573433 

főiskola, tanító ember és társadalom műveltségi terület és angol 

műveltségi terület  

10 73184401600 

egyetem, matematika-rajz szakos általános iskolai tanár, 

okleveles informatika tanár 

11 76011199855 főiskola, általános iskolai tanító, ének és angol műveltségterület 

12 71722230541 

főiskola, általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégium, 

matematika szakos tanár  

13 79058326145 

főiskola, szociálpedagógus, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott 

pedagógus (mérés-értékelés) 

14 73106813523 főiskola, matematika szakos tanár, irodalom szakos tanár 

15 78080448507 

főiskola, általános iskolai tanító ének szakkollégium és 

informatika műveltségterület, szakvizsgázott pedagógus, 

közoktatásvezető 

16 72294858673 főiskola, általános iskolai tanító angol műveltségterület 

17 72294881546 

főiskola, általános iskolai tanító informatika műveltségi terület, 

informatikus könyvtáros  

18 77181702733 általános iskolai tanító  

19 73216702763 általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi terület 

20 75055510913 

főiskola, általános iskolai tanító népművelés szakkollégium és 

magyar nyelv és irodalom műveltségterület, fejlesztőpedagógus 

21 71470685319 

főiskola, általános iskolai tanító rajz szakkollégium és angol 

műveltségterület 

22 72975669019 

matematika szakos tanár és informatikus, könyvtáros , okleveles 

általános iskolai fizika tanár 

23 75208282523 főiskola, általános iskolai tanító angol nyelv speciális kollégium 
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24 71665574145 

főiskola, általános iskolai tanító matematika és angol 

műveltségterület 

25 76327230284 

főiskola, általános iskolai tanító könyvtár szakkollégium és 

magyar nyelv és irodalom műveltség terület 

26 73072307757 

főiskola, sportszervező, sportmenedzser, MLSZ labdarúgó edző, 

MSC testnevelés szak folyamatban, okleveles középiskolai tanár 

és okleveles közösségi művelődési tanár 

27 74291095996 

főiskola, általános iskolai tantó rajz szakkollégium, 

számítástechnika szakos tanár, informatikus mérnök,  

szakvizsgázott pedagógus - közoktatásvezető 

28 77908516400 

főiskola, angol nyelvtanár, magyar-orosz szakos általános iskolai 

tanár 

29 71446462525 

főiskola, általános iskolai tanító, természetismeret szakkollégium 

és angol műveltségterület, biológia szakos tanár 

30 74449158525 

okleveles középiskolai magyar tanár és okleveles történelem 

tanár és állampolgári ismeretek tanára 

31 71730755936 

főiskola, biológia-testnevelés szakos tanár, angol 

műveltségterület  

32 71446797975 

főiskola, földrajz szakos tanár, okleveles földrajztanár, okleveles 

általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek 

tanára                             

33 7854476309 

történelem szakos középiskolai tanár, orosz nyelv és irodalom 

szakos tanár, okleveles angol tanár, és angol szakos nyelv tanár 

34 72284239018 

egyetem, általános iskolai angol nyelv oktatására képesített 

tanító, angol szakos nyelvtanár, okleveles angol nyelv és 

irodalom szakos bölcsész és tanár, okleveles történelemtanár.  

35 73850629809 

főiskola, matematika- kémia – fizika szakos tanár, okleveles 

kémiatanár 

36 77655282175 főiskola, általános iskolai tanító, német nyelvoktató tanító 

37 73215601416 

általános iskolai tanító ember és társadalom műveltség és angol 

műveltségi terület  
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38 72723027096 

főiskola, általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégium és 

magyar nyelv és irodalom műveltségterület 

 

Nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége 

39 72782399900 

közgazdasági szakközépiskola, mérlegképes könyvelő 

államháztartási szak 

40 72418188098 gimnázium, informatikai rendszerüzemeltető 

41 72948292528 gimnázium, pedagógiai asszisztens  

42 73299631691 gimnázium  

 

Óraadók  

43 78865503731 főiskola, magyar és ének szakos általános iskolai tanár 

44 79134283359 angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 

 

 

Az országos kompetenciamérés eredményei 

 https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=i&id=031030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=i&id=031030
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A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

Megnevezés Évfolyam 2021/22. 
2022/23. 

szeptember 30.   

Évismétlők - 1 - 

Hiányzás miatt 
nem 
osztályozható 

- - - 

Tanulói 
jogviszonya 
megszűnt tanév 
közben 

1. évfolyam 1    

2. évfolyam 2 2 

3. évfolyam 1   

4. évfolyam 1   

5. évfolyam   3 

6. évfolyam 3 2 

7. évfolyam 4 1 

8. évfolyam   1 

Tanuló 
jogviszonya 
megszűnt tanév 
végén 

1. évfolyam     

2. évfolyam     

3. évfolyam     

4. évfolyam     

5. évfolyam     

6. évfolyam 11   

7. évfolyam     

8. évfolyam     

Érkezett 

1. évfolyam 1  4 

2. évfolyam     

3. évfolyam 2  4 

4. évfolyam 1 1 

5. évfolyam    2 

6. évfolyam 1  3 

7. évfolyam 1  3 

8. évfolyam     

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

Kézműves szakkör 
3D Nyomtató szakkör 
Lego Robotika szakkör 
MICROBIT-SCRATCH-KODU szakkör 
Modern tánc 
Természettudományi szakkör 
Sakkszakkör 
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A Hétvégi házi feladat és írásbeli dolgozatok szabályai 

Pedagógiai Program 79-81. oldal, https://www.thokoly.hu/assets/pedprog.pdf 

Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett 

ideje 

Pedagógiai Program 57-58. oldal, https://www.thokoly.hu/assets/pedprog.pdf 
A magántanulók egyedi elbírálásban részesülnek.  
Félévi vizsgák ideje: 2022. január.  
Év végi vizsgák ideje: 2022. júniustól augusztusig. 
 

Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma 

Osztály Képzés típusa   Képzés típusa   Összesen 

1. A 
általános iskolai nevelés-oktatás, két 
tanítási nyelvű nevelés-oktatás 32 

általános iskolai nevelés-oktatás, 
általános feltételek szerint 0 32 

1. B 
általános iskolai nevelés-oktatás, két 
tanítási nyelvű nevelés-oktatás 32 

általános iskolai nevelés-oktatás, 
általános feltételek szerint 0 32 

2. A 
általános iskolai nevelés-oktatás, két 
tanítási nyelvű nevelés-oktatás 30 

általános iskolai nevelés-oktatás, 
általános feltételek szerint 0 30 

 2. B 
általános iskolai nevelés-oktatás, két 
tanítási nyelvű nevelés-oktatás 30 

általános iskolai nevelés-oktatás, 
általános feltételek szerint 0 30 

3.A 
általános iskolai nevelés-oktatás, két 
tanítási nyelvű nevelés-oktatás 31 

általános iskolai nevelés-oktatás, 
általános feltételek szerint 0 31 

3. B 
általános iskolai nevelés-oktatás, két 
tanítási nyelvű nevelés-oktatás 27 

általános iskolai nevelés-oktatás, 
általános feltételek szerint 1 28 

3. C  
általános iskolai nevelés-oktatás, két 
tanítási nyelvű nevelés-oktatás 17 

általános iskolai nevelés-oktatás, 
általános feltételek szerint 0 17 

4. A 
általános iskolai nevelés-oktatás, két 
tanítási nyelvű nevelés-oktatás 29 

általános iskolai nevelés-oktatás, 
általános feltételek szerint 3 32 

4. B 
általános iskolai nevelés-oktatás, két 
tanítási nyelvű nevelés-oktatás 23 

általános iskolai nevelés-oktatás, 
általános feltételek szerint 9 32 

5. A 
általános iskolai nevelés-oktatás, két 
tanítási nyelvű nevelés-oktatás 24 

általános iskolai nevelés-oktatás, 
általános feltételek szerint 7 31 

5. B 
általános iskolai nevelés-oktatás, két 
tanítási nyelvű nevelés-oktatás 28 

általános iskolai nevelés-oktatás, 
általános feltételek szerint 4 32 

6. A 
általános iskolai nevelés-oktatás, két 
tanítási nyelvű nevelés-oktatás 19 

általános iskolai nevelés-oktatás, 
általános feltételek szerint 7 26 

https://www.thokoly.hu/assets/pedprog.pdf
https://www.thokoly.hu/assets/pedprog.pdf



