
 
 

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:   028334 
Intézmény neve:   Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola 
Székhely címe:   5931 Nagyszénás, Táncsics Mihály utca 24/1. 
Székhelyének megyéje:  Békés 
Intézményvezető neve:  Závogyán Judit 
Telefonszáma:   68-681-301 
E-mail címe:   czaban.altisk.nszenas@gmail.com  
Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2019.11.14. 
 

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

2. Fenntartó adatai 
Fenntartó:   Békéscsabai Tankerületi Központ 
Fenntartó címe:  5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. 
Fenntartó típusa:  tankerületi központ 
Képviselő neve:  Bánki András 
Telefonszáma:  +36 (66) 795-215 
E-mail címe:  andras.banki@kk.gov.hu 
 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
008 – Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola székhelyintézménye (5931 Nagyszénás, 
Táncsics Mihály utca 24/1.) 
Ellátott feladatok: 
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 
 
002 - Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola telephelye (5931 Nagyszénás, Hősök útja 6.) 
Ellátott feladatok: 
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) 
 
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 
www.nszenas-iskola/dukomentumok/Házirend/V.Egyéb rendelkezések 17. oldal 
 
 
A beiratkozásra meghatározott idő 
www.nszenas-iskola/dukomentumok/Házirend/V.Egyéb rendelkezések 17. oldal 
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A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 
1. évfolyam - 2 osztály 
2. évfolyam - 1 osztály 
3. évfolyam - 2 osztály 
4. évfolyam - 2 osztály 
5. évfolyam - 2 osztály 
6. évfolyam - 1 osztály 
7. évfolyam - 2 osztály 
8. évfolyam - 2 osztály 
 
Napközis csoportok száma: 4 csoport 
 
Köznevelési feladatot ellátó intézmény-egységenként 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 
www.nszenas-iskola/Dokumentumok/Házirend/5. Ingyenes vagy kedvezményes ellátások 13-14. 
oldal 
 
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 
megállapításai és időpontjai 
Az intézményre nézve nem releváns. 
 
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 
Tanítási időben 06:00 - 18:00 óráig tart nyitva. 
 
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 
események időpontjai 
www.nszenas-iskola/dokumentumok/Iskolai munkaterv/4. A 2019/2020. tanév időrendi 
ütemezése az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet A 
2019/2020. tanév rendjéről alapján/20. oldal 
 
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogszabályok megtartásával 
Az intézményre nézve nem releváns. 
 
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 
www.nszenas-iskola.hu/dokumentumok/iskolai lemorzsolódás 
 
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 
www.nszenas-iskola/dokumentumok/Házirend/I.5 fejezet/6-7. oldal 
 
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 
Hétvégi házi feladatok: www.nszenas-iskola/dokumentumok/Pedagógiai program/59-60. oldal 
Iskolai dolgozatok szabályai: www.nszenas-iskola/dokumentumok/Pedagógiai program/52 - 55. 
oldal 
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 
alatti vizsgák tervezett ideje 
www.nszenas-iskola/dokumentumok/Pedagógiai program/A tanulmányok alatti vizsgák 
szabályai 36 - 42. oldal 



 
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 
Iskolai osztályok száma: 14 osztály. 
Osztálylétszámok: 
1. a: 16 fő 
1. b: 17 fő 
2. o.: 24 fő 
3. a: 15 fő 
3. b: 15 fő 
4. a: 14 fő 
4. b: 14 fő 
5. a: 18 fő 
5. b: 19 fő 
6. o.: 19 fő 
7. a: 16 fő 
7. b: 14 fő 
8. a: 16 fő 
8. b: 14 fő 
Összesen 231 fő. 
 
Az országos mérés-értékelés eredményei 
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=028334 
 
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 2019. 

 Alsó tagozat Felső tagozat 

Iskolaelhagyó (fő) 0 1 

Évfolyamismétlő (fő) 0 0 
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Tanítók 

Végzettség Szakképzettség Beosztás 
főiskola Általános iskolai tanító könyvtár és orosz speciális 

kollégiummal 
tanító 

főiskola Általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi 
területen, szakvizsgázott pedagógus 

tanító 

főiskola   Általános iskolai tanító tanító 

főiskola Általános iskolai tanító rajz speciális kollégiummal tanító 

főiskola Általános iskolai tanító, segédkönyvtáros tanító 

főiskola Általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom 
műveltségi területen 

tanító 

főiskola Általános iskolai tanító informatikai műveltségi területen tanító 

főiskola Általános iskolai tanító technika speciális kollégiummal, 
szakvizsgázott pedagógus 

tanító 

főiskola Általános iskolai tanító angol műveltségi területen, 

szakvizsgázott pedagógus 

tanító 

főiskola Általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi 
területen 

tanító 

főiskola Általános iskolai tanító tanító 

főiskola Általános iskolai tanító tanító 

főiskola Általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom 
műveltségi területen, szakvizsgázott pedagógus 

tanító 

főiskola nevelőtanár, gyermek- és ifjúságvédelem pedagógiája tanító 

főiskola Általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi 
területen 

tanító 

 
Tanárok 

Végzettség Szakképzettség Beosztás 
főiskola Testnevelés szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus tanár 

főiskola Fizika szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus tanár 

főiskola Mérnök-informatikus tanár tanár 

főiskola Technika szakos tanár, vizuális kultúra és 
környezetkultúra tanár, rajz szakos tanár, szakvizsgázott 
pedagógus 

tanár 

főiskola Biológia szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott 
pedagógus 

tanár 

főiskola Német szakos    nyelvtanár, történelem tanár, erkölcstan-
etika szakos pedagógus 

tanár 

főiskola Matematika szakos tanár tanár 

főiskola Testnevelés szakos tanár tanár 

főiskola Történelem szakos tanár, magyar nyelv és irodalom 
szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus 

tanár 

főiskola Testnevelés szakos tanár tanár 

főiskola Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott 

pedagógus 

tanár 

főiskola Angol nyelv és irodalom szakos tanár tanár 

főiskola Matematika szakos tanár tanár 

főiskola Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem 

tanár, szakvizsgázott pedagógus 

tanár 

főiskola Testnevelés szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus tanár 

főiskola Földrajz szakos tanár tanár 



 
 

 

 
 

 
 
 

főiskola Biológia-földrajz szakos tanár tanár 

főiskola Kémia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus tanár 

főiskola Általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom, ének-
zene műveltségi területen 

tanár 

 
Gyógypedagógus 

Végzettség Szakképzettség Beosztás 

főiskola Gyógypedagógus logopédia szakirányon logopédus 

főiskola Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája 
szakos tanár 

DSZIT terapeuta 

főiskola Gyógypedagógiai tanár gyógypedagógus 

Nevelést-oktatást segítő munkatársak 

Végzettség Szakképzettség Beosztás 

szakközépiskola Ügyviteli titkár titkár 

szakközépiskola Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető rendszergazda 
főiskola Gyógypedagógia asszisztens pedagógiai 

asszisztens 
szakközépiskola Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő gyermek- és 

ifjúságvédelmi 
felügyelő 

szakközépiskola Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő gyermek- és 
ifjúságvédelmi 
felügyelő 


