

 
 

 

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 az alábbiakban megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik 

1. Intézmény adatai 

OM azonosító: 037496 

Intézmény neve: Lenti Arany János Általános Iskola  

Székhely címe: 8960 Lenti, Gyöngyvirág utca 2.  

Székhelyének megyéje: Zala  

Intézményvezető neve: Tóth Sándorné 

Telefonszáma: 92/553-040 

E-mail címe: suliarany@lenti.hu   

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2021.11.09. 

Ellátott feladatok: 

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) 

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 

2. Fenntartó adatai 

Fenntartó: Zalaegerszegi Tankerületi Központ  

Fenntartó címe: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38.  

Fenntartó típusa: tankerületi központ  

Képviselő neve: Kajári Attila tankerületi igazgató 

Telefonszáma: 0630/398-0294  

E-mail címe: attila.kajari@klik.gov.hu 
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3. Az intézmény működő feladatellátási helyei  

 
001 - Lenti Arany János Általános Iskola  (8960 Lenti, Gyöngyvirág utca 2.) 

Ellátott feladatok:  

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)  

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 

 

 

4. Intézmény statisztikai adatai - Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint 

a01t01               
összesítő 

táblázat az 

ellátott feladat 

szerint 

 

Összesen 

feladatellátási 

helyek száma 

Gyermekek, tanulók nyitó létszáma 

Fő munkaviszony 

keretében 

pedagógus 

munkakörben 

alkalmazottak 

nyitóállománya 

Sikeres 

szakmai 

vizsgák 

Sikeres 

érettségi 

vizsgák 
Osztályt

erem, 

szaktant

erem/ 

csoports

zoba 

összese

n 

Osztályok/ 

csoportok 

száma 

összesen 

Nem pedagógus 

munkakörben 

dolgozók 

nyitólétszáma 

  

Összesen 

ebből 

Összesen 
ebből 

nők 
tett tanulók száma Összesen 

ebb

ől 

nők 

  

leányok 

gyógypedagógiai 

nevelésben 

oktatásban 

résztvevők 

felnőttoktatásban 

résztvevők 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Általános 

Iskola 2 1 314 157 24   37 32     28 16 10 8 

összesen 

(s01+s02+…+s

07) 8 
1 314 157 24   37 32     28 16 10 8 

 

 

 

a01t06                   
pedagógusok 
nyitóállománya 
munkaidő szerint, 
oktatási szintenként 
- ősszeítő táblázat 

 

Óvodában 

foglalkoztatott 

 1-

4 

évf

oly

am

on 

 5-

8. 

évf

oly

am

on 

Gimnázium 9-12. évfolyamán, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, készségfejlesztő 

iskolában, illetve szakgimnázium 

nem szakképző évfolyamán 
Szakgimnázium 

szakképző 

évfolyamán 
Kollégiu

mban 
  

Fejlesztő 

nevelés- 

oktatás- 

ban 

Össz

esen 

(o01

+…+ 

o04+

o06 

+…+

o13) 

Részmunkaidősből 

a teljes munkaidő 

 

közismert 

tárgyat tanít 

szakmai 

elméleti 

szakmai 

gyakorlati 

10 

%-a 

alatti 

10-50 

%-a 

közötti 

50 

%-a 

fele

tti 

 

összesen   

tárgyat tárgyat 
munkaidőben 

foglalkoztatott 

  
 

tanít foglalkoztatott   

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 

Teljes 

munkaidős 
1    17 20                   37       

ebből nő 2    15 17                   32       

Részmunkaidős 3                                  

ebből nő 4                                  

Óraadó 5                                 

ebből nő 6                                 

Összesen 

(s01+s03+s05) 
7    17 20                   37       

ebből nő 

(s02+s04+s06) 
8    15 17                   32       
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Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

001 - Lenti Arany János Általános Iskola  (8960 Lenti, Gyöngyvirág utca 2.) 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=037496&th=1  

 

Nyelvi mérés eredményei: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/eredmenyek (országos) 

https://www.aranyiskola-lenti.hu/idegen-nyelvi-meres/ (intézményi)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

                  

                  
Nevelő és oktató 

munkát 

közvetlenül 

segítő 

munkakörben 

dolgozók 

létszáma, 

nyitóadatok - 

összesítő 

táblázat 

 Teljes munkaidős Részmunkaidős 

Teljes és 

részmunkaidős 

összesen 

Megbízásos 

jogviszony 

(megbízási 

szerződés) 

Pedagógus 

szakképzettséggel 

rendelkező teljes 

munkaidős 

Pedagógus 

szakképzettséggel 

rendelkező 

részmunkaidős 

Ped. 

Szakképzettséggel 

rendelkező teljes 

és részmunk. 

összesen 

Ped. 

Szakképzettséggel 

rendelk. Megbíz. 

Jogv. (megbíz. 

szerz.) 

 Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő 
Össze

sen 
Nő Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Összesen 

(s02+s03+…+s21) 
1 4 3     4 3                 

Titkár 

(óvodatitkár, 

iskolatitkár, 

kollégiumi titkár, 

egyéb titkár) 

2 2 2     2 2                 

rendszergazda  1    1            

pedagógiai 

asszisztens 
6 1 1     1 1                 
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5. Általános adatok 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: 

A beiratkozás ideje: a fenntartó által meghatározott időpontban (2022. április) 

Az intézmény beiskolási körzetei: 

Ady Endre utca,      
Bánffy Miklós utca,  
Boróka utca, 
Bottyán János utca,  
Budahegyi utca,  
Cserépgyár út, 
Csibodai utca, 
Dankó utca,  
Dózsa György út,  
Előhegyi utca, 
Felső-Budahegyi utca,  
Gyöngyvirág utca,  
Harangláb út,  
Hegyalja utca, 
Hermánvölgyi utca,  
Honvéd utca,  
Hóvirág utca,  
Ifjúság útja,  
József Attila utca, 
Kankalin utca,  
Kápolnai út,  
Kinizsi utca,  
Kisfaludy utca, 
Kishegyi utca, 
 

 

 

valamint Gosztola, Mikekarácsonyfa községek teljes közigazgatási területe 

Körzeten kívülről az intézménybe járó tanulók száma: 179 fő.  

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 

A Fenntartó által engedélyezett osztályok és csoportok: 

16 db osztály 

10 db napközis csoport; 1 db tanulószobai csoport 

  

Kossuth út páros oldal,  
Kölcsey Ferenc út, 
Lentihegy,  
Lovarda utca 
Mihályfai út,  
Nefelejcs utca, 
Nyár utca,  
Pacsirta utca,  
Petőfi tér,  
Petőfi út, 
Sport utca, 
Széchenyi István tér, 
Szőlőhegy utca, 
Szombathelyi út,  
Szövetkezeti utca,  
Szunyogdomb utca,  
Takarék köz, 
Tavasz utca, 
Táncsics utca,  
Telek utca,  
Temető utca,  
Templom tér,  
Termál utca,  
Tompa Mihály utca,  
Törökerdő utca, 
Tőzike utca,  
Tulipán utca, 
Vadvirág utca 
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Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként 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: 

A tanulói jogviszony alapján az utazási bérlet fizetése 73 fő körzeten belüli településekről járó tanuló 

számára a Fenntartó által történik. 

A tanulók közétkeztetését Lenti Város Önkormányzata biztosítja az iskolában működő kifőző konyha 

működtetésével. 

A térítési díjak eloszlása: 

Napközi: 520 Ft (tízórai, ebéd, uzsonna) 

Ebéd: 330 Ft 

 

Napközis tanuló: 183 fő 

Tanulószobás tanuló: 21 fő 

Menzás tanuló: 74 fő 

Tízórai, ebéd, uzsonna: 210 fő 

Ingyenesen étkező: 65 fő 

50%-ot fizet: 54 fő 

Teljes árat fizet: 161 fő 

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai 

és időpontjai: 

Jelenleg nincs adat. 

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

 Az általános iskolai minden hétköznap 6 óra 45 perctől 16 óra 30 percig nevelői ügyeletet biztosít és nyitva 

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

időpontjai:  

Versenyek eredményei:  

https://www.aranyiskola-lenti.hu/eredmenyek/ 

Helyi kulturális életben történő szerepvállalás: 

https://www.aranyiskola-lenti.hu/aktualis/esemenyek/  

https://www.aranyiskola-lenti.hu/kepek/  

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

 

2021. szeptember 1. 

szerda 8 óra 

Tanévnyitó ünnepély  intézményvezető iskolai ünnepély-

aula, iskolarádió 

2021. október 2. A zene világnapja szaktanár  kiállítás, 

zenehallgatás 

2021. október 6.  Megemlékezés a 13 

aradi vértanúról 

Humán munkaközösség 

 

iskolarádió 

2021. október 22. 

péntek 

Az 1956-os forradalom 

és 

szabadságharc ünnepe 

7. a. osztály 

Kósáné Robb Olga 

iskolai ünnepély –

aula 

9.00-10.00; 

vagy iskolarádió 

2021. dec. 3.  Mikulás ünnepély DÖK alsó tagozat-

könyvtár v. aula 

2021. december 3. Mikulás kupa  Drávecz Gyula tornaterem 

2021. december  

8.00 -8.15 

Adventi gyertya közös 

meggyújtása az aulában  

intézményvezető- helyettes 

 

aula 

2021. december 20. és 

21. 

hétfő, kedd 

 

Karácsonyi műsor  osztályfőnökök 

humán munkaközösség, 

osztályfőnöki 

munkaközösség, 

intézményvezető 

 

 

aula 

2022. január 21. Magyar Kultúra Napja  Osztályfőnökök osztálykeretben; 
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dolgozóknak városi 

rendezvény 

2022. február Farsang Diákönkormányzat 

osztályfőnökök 

iskolai 

keretben,tornaterem 

 

2022. március 1. kedd Arany János- nap  humán munkaközösség, 

zeneiskola, drámaszakkör 

iskolai ünnepély -aula 

 

2022. február 28-

március 4-ig 

Arany János- hét munkaközösség-vezetők, 

osztályfőnökök, 

szaktanárok, drámások 

programok az 

iskolában és egyéb 

helyszíneken 

 

2022. március 14. 

hétfő 

 

Az 1848-as forradalom-

és 

szabadságharc ünnepe 

7.b Boa László aula, iskolarádió 

2022. március Egészségnap Lukácsné Sófalvi Csilla Arany-hét keretében 

2022. április 22. 

 

Föld napja   DÖK-rajzverseny osztálykeretben 

 

2022. június 3. péntek Nemzeti Összetartozás 

Napja 

osztályfőnökök osztálykeretben 

2022. június 15. szerda Ballagási ünnepély  8. osztályok osztályfőnökei, 

igazgató 

aulában, udvaron 

2022. június 21. kedd Tanévzáró ünnepély igazgató 

 

aulában 

 

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával: 

Jelenleg nincs adat. 

6.  Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 

 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei: 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=037496&th=1  
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A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: 

A 2020/2021-es tanévben nincs évismétlő tanuló.  

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: 

A tanórán kívüli foglalkozásokra minden év május 31-ig lehet jelentkezni a tanulóknak, melyet a szülők 

szeptember 30-ig módosíthatnak, illetve megerősíthetnek.  

A foglalkozások megszervezéséről - az adott tanév tantárgyfelosztásának elfogadásával egyidejűleg – a 

szakmai munkaközösségek javaslatát figyelembe véve, a nevelőtestület dönt. A foglalkozásokról tanév 

közben kilépni igazgatói hozzájárulással lehet. 

Választható egyéb foglalkozások: Énekkar, számítástechnika szakkör, labdarúgás, röplabda, kézilabda iskolai 

sportkör, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, napközi és tanulószoba. 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: 

lásd Pedagógiai Program:  79.; 90. oldal 

https://arany-lenti.webnode.hu/_files/200002578-

3e0613e063/Lenti%20Arany%20Ped%20Program%202021.pdf  

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák 

tervezett ideje: 

lásd Pedagógiai Program: 58. oldal 

 

https://arany-lenti.webnode.hu/_files/200002578-

3e0613e063/Lenti%20Arany%20Ped%20Program%202021.pdf  
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Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: 

általános iskola: 

1.a – 17 fő    5.a – 19 fő     

1.b – 16 fő  5.b – 21 fő 

2.a – 17 fő    6.a – 21 fő 

2.b – 16 fő    6.b – 20 fő 

3.a – 20 fő    7.a – 20 fő 

3.b – 21 fő    7.b – 19 fő 

4.a – 21 fő    8.a – 22 fő 

4.b – 22 fő    8.b – 22 fő 

 

 

 

7. Működést meghatározó dokumentumok 

Szervezeti és Működési Szabályzat: 

https://arany-lenti.webnode.hu/_files/200002579-e4758e475a/Lenti%20Arany%20SzMSz_2021.pdf  

Házirend: 

https://arany-lenti.webnode.hu/_files/200002577-

5778c5778f/Lenti%20Arany%20H%C3%A1zirend%202021.pdf  

Pedagógiai Program:  

https://arany-lenti.webnode.hu/_files/200002578-

3e0613e063/Lenti%20Arany%20Ped%20Program%202021.pdf  
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