
Általános közzétételi lista: 

2021. szeptember 01. 
 

1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató, a beiratkozásra meghatározott idő, a 

fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 

 

Az iskolába való felvétel minden év áprilisában történik az előre meghatározott időpontban. A 

fenntartó által a 2021/2022-as tanévre engedélyezett osztályok száma: 8. 

A leendő elsősök számára a beíratás időpontja:  

2022. április 21-én 9.30 – 13.00 óra között 

Helye: Srí Prahláda Általános Iskola és Óvoda 

8699 Somogyvámos, Fő u. 38. (igazgatói szoba) 

ügyintéző: Madarász Gáborné 

Szükséges dokumentumok (amiket hozzanak magukkal!): 

• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat, vagy 

személyi igazolvány, vagy útlevél) 

• a gyermek lakcímkártyája 

• a gyermek TAJ száma 

• a gyermekorvostól: a gyermek oltási könyvéről másolat vagy igazolás a kötelező 

védőoltásokról 

• okmányirodai igazolás (NEK adatlap) a diákigazolvány igényléséről (amennyiben 

igénylik a diákigazolványt, ez nem kötelező) 

• csatolt adatlap kitöltése 

 

2. Intézmény nyitvatartási rendje, az éves munkaterv alapján a tervezett rendezvények, 

események időpontjai: 

 

Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7.00-től délután 16.00 óráig tartanak 

nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő 

időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.  

 

 

 

 



ünnepek, rendezvények, programok időpont felelős 
Tanévnyitó rendezvény 08.29. ig. 
Aradi vértanúk napja 10.06. ofők 
1956-os forradalom 10.23. ofők 
Kartika hónap okt-nov. Csonkáné 
Rámacandra Vijayotsava 10.15. ofők 
Sríla Prabhupáda Maraton könyvosztás (december) 3+1 alkalom Maurer 
Félévzáró ünnepség 01.28. ofők 
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 02.25. ofők 
Víz világnapja 03.22. ofők 
1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe 03.15. ofők 
Európa nap-Öreglak 03. Mauer 
Ráma Navami 04.10 ofők 
Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja 04.16. ofők 
Föld napja 04.22.  ofők 
Nrisimha caturdasi, Vyása puja fesztivál 05.15. ig 
osztálykirándulások 05. ofők 
Madarak és Fák napja 05.10. ofők 
Anyáink napja 05. ofők 
Nemzeti összetartozás napja 06.04. ofők 

 

 

3. Az intézményben tanító pedagógusok végzettsége: 

 

 megnevezés végzettség besorolás 

1. iskolai pedagógus középiskolai 

történelemtanár, tanító - 

magyar műveltségterület, 

közoktatási vezető 

pedagógus I. 

2. iskolai pedagógus tanító - természetismeret 

műveltségterület, 

vaisnava teológus, 

villamosmérnök 

pedagógus I. 

3. iskolai pedagógus középiskolai matematika-

fizika szakos tanár, 

vaisnava teológus 

pedagógus I. 

4. iskolai pedagógus magyar nyelv és 

irodalom tanár, tanító, 

vaisnava teológus 

pedagógus I. 



5. iskolai pedagógus középiskolai földrajz-

természettan tanár 

pedagógus I. 

6. iskolai pedagógus Kémia-biológia szakos 

tanár 

óraadó 

7.  iskolai pedagógus Testnevelés szakos tanár óraadó 

8. iskolai pedagógus Angol nyelvszakos tanár óraadó 

9. iskolai pedagógus Technika szakos tanár óraadó 

 iskolai pedagógus egyházzenész - 

10. óvodai pedagógus Óvónő pedagógus I. 

11. óvodai pedagógus Óvónő pedagógus I. 

12. oktató-nevelő munkát 

közvetlenül segítő 

dajka - 

13. oktató-nevelő munkát 

közvetlenül segítő 

pedagógiai asszisztens, 

Montessori pedagógus 

- 

14. oktató-nevelő munkát 

közvetlenül segítő 

pedagógiai asszisztens - 

15. oktató-nevelő munkát 

közvetlenül segítő 

pedagógiai asszisztens - 

16. oktató-nevelő munkát 

közvetlenül segítő 

pedagógiai asszisztens - 

17. oktató-nevelő munkát 

közvetlenül segítő 

gyógypedagógiai 

asszisztens 

- 

18. iskolatitkár - - 

19. szabadidőszervező -  

20. szabadidőszervező -  

21. szabadidőszervező -  

22. szabadidőszervező - - 

23. fejlesztőpedagógus gyógypedagógus, TAP óraadó 

24. fejlesztőpedagógus gyógypedagógus, TAP óraadó 

25. takarító - - 

 

 

4. Az intézmény gyermeklétszáma: 

 



Iskola 
Tanulók létszáma: 49 fő 
Tanulócsoportok száma: 8 osztály (1.-8. évfolyamok) 
 

Óvoda:  

Gyermekek száma: 5 
Csoportok száma: 2 

 

5. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei: 

A(z) 2016, 8. évf. 201308-001 csoport eredményei: 

Az adatfelvétel A csoport Matematika-eredménye eloszlásának 
főbb jellemzői 

Neve Időpontja Min. / 5-
ös perc. 

25-ös 
perc. 

Átlag 
(konf. int.) 

75-ös 
perc. 

Max. / 
95-ös 
perc. 

2016 2016. 05. 25. 1837 1837 1757 
(1713,1837) 1837 1837 

2014 2014. 05. 28. 1560 1560 1484 
(1444,1560) 1560 1560 

A(z) 2016, 8. évf. 201308-001 csoport eredményei: 

Az adatfelvétel A csoport Szövegértés-eredménye 
eloszlásának főbb jellemzői 

Neve Időpontja 
Min. / 
5-ös 
perc. 

25-ös 
perc. 

Átlag 
(konf. int.) 

75-ös 
perc. 

Max. / 
95-ös 
perc. 

2016 2016. 05. 
25. 1943 1943 1815 

(1719,1943) 1943 1943 

2014 2014. 05. 
28. 1659 1659 1627 

(1571,1659) 1659 1659 

 

A COVID-pandémia miatt az előző évek felmérései elmaradtak intézményünkben. 

 

 

6. Egyéb: 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli 
rendszeres foglalkozások működnek:  

1. napközi 
2. egyéb tanórán kívüli foglalkozások  

o szakkörök (ügyes kezek, zene, kert, szent helyek, slóka, angol) 
o diáksportkör (ping-pong, futball, indiai tánc) 
o felzárkóztató foglalkozások  
o tehetségfejlesztő foglalkozások  
o varna-képzés (pályaorientáció) 

 
Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai: 
Intézményünkben nem adunk házi feladatot, az írásbeli gyakorlás a tanórákon, illetve gyakorló 
órákon történik. A dolgozatokra való felkészülést önállóan végzik a tanulók. A heti dolgozatok 
maximális számát a házirend tartalmazza. 



 
Az osztályozó vizsgák követelményei: 
Az egyes tantárgyakból való vizsgáztatásnál az alábbiakat vesszük figyelembe: 

- Az adott évfolyam helyi tantervben meghatározott követelményei alapján állítjuk össze 
a vizsgafeladatokat 

- A vizsgán szaktanárok is részt vesznek 
- Írásbeli és szóbeli vizsgáztatást alkalmazunk 

 
 
A 2021/22-es tanévben az osztályozóvizsgák időpontjai: 

• Félévi osztályozó vizsgák:. 2022. január 10-14. 
• Tanév végi osztályozó vizsgák: 2022. május 30.-június 03. 
• Továbbtanulás: A 2020/21-es tanévben egy végzős diákunk volt, aki gimnáziumban 

folytatja tanulmányait. 
 
Évfolyamismétlés: 
Intézményünkben egy évfolyamot ismétlő tanuló volt.  
 
 


