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Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére
a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete szerint

Cigánd Város ÁMK

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv 
tantárgyfelosztásához

Cigánd - gesztor intézmény
30 fő főiskolai végzettségű pedagógus ebből 1 fő egyetemi végzettségű is.
15 fő tanító: 9 osztálytanító, 2 fő tanulószobás, 4 fő felsőben tanít (műveltségi területnek 
megfelelő)
13 fő tanár: 2 fő magyar, 2 fő matek, 1 fő fizika, 2 fő kémia, 2 fő informatika, 2 fő német, 1 fő 
angol, 2 fő biológia, 1 fő földrajz, 1 fő történelem, 1 fő technika, 1 fő ének, 1 fő rajz, 3 fő 
testnevelés
2 fő tanító - tanár: 1 fő magyar, 1 fő földrajz

Révleányvár tagintézmény:
4 fő főiskolai végzettségű
1 fő tanító: osztálytanító
2 fő tanító - tanár: osztálytanító, tartósan táppénzen van
1 fő tanár: tanulószobai csoportvezető

Zemplénagárd tagintézmény:
3 fő főiskolai végzettségű
2 fő tanító: osztálytanító
1 fő tanár: napköziotthonos csoport vezető

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 
szakképzettsége

Cigánd - gesztor intézmény
1 fő iskolatitkár
iskolai végzettsége: érettségi, középfokú szoftverüzemeltető

Révleányvár tagintézmény:
1 fő hivatalsegéd
iskolai végzettsége 8 általános
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3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

6. évfolyam 2003 2004 2008

matematika 499 451 520

szövegértés 436 427 530

8. évfolyam 2004 2006 2007 2008

matematika 431 470 506 447

szövegértés 376 428 520 414

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Évismétlési mutatók:
2004/2005 9 fő
2005/2006 6 fő
2006/2007 1 fő
2007/2008 2 fő

5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért 
eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

nincs adat

6. Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve

nincs adat

7. Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei

nincs adat

8. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

Szakkörök: informatika, hagyományőrző, énekkar, sportkörök (labdarúgás, kézilabda, 
atlétika, torna, röplabda)

A szakkörök szülői hozzájárulással működnek.

9. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégére írásbeli házi feladat nincs. Egy nap két nagydolgozatnál többet nem lehet íratni.
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10. Iskolai tanév helyi rendje

Szeptember 1-jétől - augusztus 31-ig,
szorgalmi idő: szeptember 1 – június 18-ig

11. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Cigánd - gesztor intézmény:
20 osztály

1a 27 fő, 1b 24 fő, 2a 23 fő, 2b 21 fő, 3a 20 fő, 3b 19 fő, 3c 19 fő, 4a 15 fő, 4b 17 fő, 5a 23 fő, 
5b 21 fő, 5c 23 fő, 6a 25 fő, 6b 27 fő, 6c 30 fő, 7a 30 fő, 7b 31 fő, 8a 24 fő, 8b 22 fő, 8c 24 fő

Révleányvár tagintézmény:
2 osztály összevont

1.-2. osztály 10 fő, 3.-4. osztály 14 fő

Zemplénagárd tagintézmény:
2 osztály összevont

1.-3. osztály 22 fő, 2.-4. osztály 21 fő

Cigánd, 2009. szeptember

Bodnár Balázs sk
igazgató


