kitöltendó

i6*ámr*i Á+anylJá,Éó*

n*tát*

száma

n

ü,q,l§lk§|á

(AMI tanarokkal. óraadókkal

e

AMI-ra fordított ólláshelvek száma (AMI asszóraszám /22

NoI(s álltíshelyek száma
lthetó technikai álláshelvek száma
lthetó

(NOKS nélkül!!!!

lthetó álláshelveken foslalkoáatottak létszáma (fó

került a tantestületbe (fö
közül hány pálvakezdő (1-3 év
iskolába az adott településen kívülről, ingíava érkező pedagógusok száma

pedagógusok közül hány

ö

vett résá minősító vizsgán, minősítési

árásban?

A minősítésben részt vevők közül

hrárry fő teljesítette

sikeresen a

Mely tantargy esetében, heti hany órában fordul eló, hogy szakember
hiányában nem megfeleló végzettségge|, szakképzettséggeltudjuk a feladatot
100%-os szakos ellátottságot'tudtunk,á:,tanév soíán,biáo§ítani,

A pedagógusok közül hány fő, hány

o/o

vett részt akkreditált

Ebből hány fó vett résá a Pedagógiai Oktatási Központ á|tal szervezetl

Milyen szakmai tevékenység valósult meg

t4g_
|

OZat; M:iskolc..

20tr7, o}íóber

Av4lfi

l:3:,,

]

a tanítás mentes

munkanapoko4!

,,Párk
,:::,::::::::::

hí:lrry o/vának van

informatikai

Az EFOP 3.2.4 Digitális kompetencia fejlesztés projektben átvett laptopok
száma, a laptopot kapóArasználó

pedagógusok aránya az összes pedagógushoz

Az EFOP 3.2,4 Digitális kompetencia fejlesztés projektben kapott

meghibásodott laptopok száma, amelyeket hibabejelentő lappal el kellett
szál l ítan i az intézménybő|

4.z iskola által beadott pályéuatok szíxna:
Eredményes pályázatok szrárna:

Elbírálási szakaszban

|év ő pály

2,
1

ázatok száma:

1

9§l lyuJtU

ApáJ'yéuat típus4 fonas4 az elnyert összeg

rlnyert összgg Ft

Határtalanul 2017 . HAT-I7-Ol -2017-0059 1 pálvéaa

l 1 isxolal vagy
alapítvánv)

A

1

12503go

. nálvázal

..- nálváz.al
,,t,250300

pályazat összes

Fenntartási időszakban |évő páIyázatok szárna:

0

i;?.lP,-a.]T

A Tankerület által az iskolát érintö pályéaatok száma:
{,,pályáZat azono§ító,§ámá],,térnájál,,EFoÉ:3,r;4-:i:6-20t6-öÓ00l
'ejlesztése"

,,D€,táll,

k"nprte".

{ páyázat azono§iJó sz4gla;,16;5.6,

A,

z14!atok, néhé4ég6l<; járiá§lá,t,,A:t111a

lápa§zt{ilá!§k,

pályiuat azonosító száma" témája:

riziéi|qA'r]li§K§_1_&1táfi]i',güfrfr§-ö_Té3l§tr_,éí§,W|i
lalóvámosi Altaláno§,:I§kola öiffiéÉéift:Alaplp6r,

db
tapas,

n§hézségé*,, j

arőlátok

taBasáalatok, néhézsegék,j avástáiok

E§.€k

:

o

i!|iii,,..!4§i':,iflli':ÍÍ,i|i,i

lanév végi tanulólétszám

í60

Egy pedagógusra iutó tanulólétszám

9,6385542í7

A tanulmányi átlageredmény változása
Tanulmányi átlageredmény

?;:í;2!,Kjarn:l&ab_

(változás az utolsó két tanévben
ii,l|_|í]i.,,i.::iiiiii!all:-..=riiil.i]j=:|::|!iiii),;.;::::;;,;;,::;,

Szöveges éítékelés
esetén kiválóan megfelelt ill. osáályozás alapján kitűnő
'minden tantrárgyból
ieles) tanu|ók száma és aránya az összes tanuló Yo-ában:
Elégtelen osztá|yzatot kapott tanulók számaaz összes tanuló o/o-ában..

Elégtelen osztályzatok száma
szülői kérésreévismétlők száma
Szülői kérésremagántanulók szárna (nem szakértói/szakorvosi vélemény
ilapján)
Felzárkőztató foglalkozásokon, korrepetálfuokon részt vett tanulók számaésol
a összes tanulóhoz képest
lantárgyfelosáásba illesáett felzárkónató foglalkozásokat, konepetálásokat
:artó pedagógusok

száma és aránya az összes pedagógus aránvában
A tanévben hozott tantargyi felmentési határozatok száma;

201412o15.

201512016,

201612017.

2017l2o18-

4,09

4;21

4,19

4,2

0,01

',1iiiTr+

37i00

23%

í,00

1%

4db
0,00
0,00
48

íő

9fő
3db

Jellemzóen milyen tantárgyi felmentések voltak (a felmentések indokai):
létszárna:

0

SNI vaev BTMN alaoian felmentett tanulók létszáma

Magá,ntanulók

3

Melyek a rendszeres iskolábajárás a|ól történő felmentések okai:
!em volt

A magántanulókból hány végezte eredményesen (évismétlésnélkül) a tanévet?

Nem releváns.

28|a
56o/"

a
,i!;t:3:Ei;"es.mNki;,fui,

Az

é,(é.rei.:,,

országos kompetenciamérésieredmények (20 l 8. februári adatok alapjárr)

A2017.évikottlpétónc!améÍé§en::a:6::évloiy.rc!jesitményeelmaradiá:óiiáco§..áitáii

A

kompeteociaméj:é§

éiédóénÍéúek
s,v.C,n},ebeo:nttiorreiaoat,

ceiiénUseer F"liit *.gúá.
:

Az országos kompetenciamérésen kívül végzetl egyéb lsaját/ mérések típusai
(megnevezés, tantárgy, évfolyam stb., pl, DIFER, saját mérési rendszer)
\;tánév éléjénaz öl§6 ö§áá.ly.o§,tanltó
ölvé.g_e6§]az osztái}aban á,D.iagposáikus ftjlódé§vizs.gr iló í€nd§zeibeil a renértilfi
l méréseredményei, az óvodaijelzések, a tanéV kezdete óta szerzett tapasztalatok alapjánaza iaptcszségek iotyamáto§f§jbazté§éi üind á
,artotta.

Az alsó tagozaton testnevelést tanítók

né$ eyerlnék

fi

oko|tnak

a pedagógiai programban meghatáromtt módon elvége Zték a tanulók,testi mérését,,

{ NETFIT méréseredményei

Améré§benré5zvevófelsó!a€ozatosoklétsaluna;.z9fr(4lfiú'38lány)..:_

A testtomeg-index mérése szerint az egészségánábaesik 42 fó. fejlesáés szükséges 28-. fokozott fejlesaés szükséges 9 tanulónál. A tesEsír sázalék méréseszerintaz
egésnégánába tartozik 40 fŐ, fejlesáés szükséges 33-, fokozon fejlesaes szükséges 6 tanulónál, Az állóképességi ingafutásban 43 diák tartozik az egészségzónáb4 l8_an a
fejlesaés szükséges zónáb4 16-an a fokozott fejlesztés szükséges zónába.
A vázizomznt fittségi profil és a hajlékonyság profil tesztek alapjá,rr a diákok 65 - 80%-a érte el az egészségzóna s lárnadatait.

Az idegen nyelvi/célnyelvi mérések eredményei

AzoktauisiHivataláltal'iárvezéttangol-ésnémetrryelvi66zá8osidegennyelvimérésre,melyen.á't""
vizsgálták2Ol8 május l6-ankeriiltsor.

:,'

,]:::

Tanulóink,összesitett,eiedményei:
angol nyelv német nyélv
6, os;rály 60 o/o 68%o'

3.

évfolyamos tanulók száma

A.8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi dolgozatának pont
itlaeeredménve (masvar):

A

8. osáályos tanu|ók központi írasbeli felvételi dolgozatának pont
átlageredménye ímatematika)
Az első helyen megielölt iskolában felvételt nyert 8. osztályos tanulók száma

201412015.

2015l20,16,

201612017,

201712018.
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201512016.

201612017,

2017l2o18,
339Á
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8. osáályos tanulók továbbtanulása

qimnáziumban
sz a

kköz

ép i s ko l ób an/s z aksi

mnáz i um

ki s ko l á b a rt/s z a kköz ép i s ko l ó
o/o-os arénya (a ó. évfolyamon

sz a

évfolyamos gimni{,ziumban továbbtanulók
:anulókhoz képest)
5

3

an
b an

b

évfolyamos gimnaziumban továbbtanulók o/vos arénya (a 4, évfolyamon

:anulókhoz képest)

20
25%

24?/o

25rll

úo/o

4|la/"

15P/"

25q/o

369/"
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0qÁ

,5o/l

20glő
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0o1o

OoIo
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§'tánoié.*_a},.,.i.,"liii],ií
Máius-iúniusban érettsésivizssara ensedett vészós tanulók száma
rettségi vizssatantágyak száma (összesen)
,Iany íö tett eredményes emelt szintű érettséei vizssát?
M érettségiző osztályok érettségiátlageredményeinek átlaga:
A,z elórehozott érettsési vizssát tevők léíszílma,.

réleVáns

fő
db
tő

lő

Az előrehozott érettsési vizssiik száma:

db

Máius-iúniusban szakmai vizssfua enpedett vészós tanulók szíma
Hanv fő tett eredménves szakmai vizssát?
2, I; 6;,Niiölü:üi&i óE:,{,íjéEő§íáfffiö#áil
i
középfokú c típusúnvelvvizssával rendelkezók száma

íö

releVáns

fő
0,fó

l3§ln

0fő

Felsőfokú c tíDusúnvelvvizsgával rendelkezők száma
n

ev

p.I és- n

kt alás fplt él e l e i

?

releváns

201612017.

2017l2o1a-

20,1812019.

28

t8

25

nern releváns

nem,releván§

nefi,réléváns

tanávré

Azintézménybe jelentkezett tanulók szárnaaz első 1. évf., illetve 9, évf.-ra
valamint a nyelvi előkészítő évfolyamra
Azintézménybe (gimnaziumba) jelentkezett tanulók szárnaaz 5., ill. 7. évf.-ra

Az elsó osztályba beiratkozottak száma

tanévre

í8

|!4!}í.i!!!;i,i.*M!!||

6 évfolyamos simnáziumba beiratkozott tanulók létszáma
8 évfolvarnos eimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma

lllll--fthÉ+

9. évfolyamra gimnáaiumba beiratkozott tanulók létszáma (nyelvi előkészítő

évfolyam is beleszárnolandó)
9. évfolyamra szakgimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma

(nyelvi

előkészitő évfo|vam is beleszámolandó)
9. évfolyamra szakközépiskolába beiratkozott tanulók létszá.rna
Esvéb. a tanév soriárr létesített összes tanulói iogviszony száma:
A tanév során messzűnt vasv messzüntetett összes tanulói ioeviszony száma:

A beiskolazási tevékenység bemutatása

l^n6vle

25

:aém r€laúáns

nem relgváns

nóm:roléván§

netnrcleúáns

nem reléváns

ném réléváns

feleván§

nem releváns

nem,iólóvéns

nem,reléván§

n€m

2

,,r,

T::*§iíá

3

tartunk a nag}csoportos óvodások részére. A foglalkoások havi rendszerességgel vannak. Kéi csoportban 1-1 tanító,néni tiirt,rnagyúl,;inalematika, koat|v
mesefoglalkozást, Az óvodasok és a szülók is nagyon szeretik. Ezzel segidük az óvoda-iskola átmenet gördülékenységét, Szeptemberben bátrabban lépik
at az iskola küszöbét. A Lurkó fenná,llasa óta kevesebb az első osztályos siró kisdiák,

2:t!§l|rffiftlA.W{bfiffiNi§iíííffiIíffláiiiiiirü.l:,{lii,i| ,....

ln__§llru
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§

tanulók szóma

8

heti összes rehabiltiációs óraszám(saiát gyógypedagógussal)
heti összes rehabiltiációs óraszóm(utazó gyógypedagógussal)

litt"i:9,2.,B,TMN.

:.,,,;:::.;,l|,i,,.

=:,|,:;:,

tanulók száma

heti összes feilesztési óraszám (saj át feilesztőpedagógussal)
heti összes fei lesztési óraszám (utazó,fei lesztőpedagógus sal)

lli§i3;.$b";ifr+idltíiilihénitrí:őütrfr.ft-:ili#hw.
,ill.

r,

l,:4i!4/,

ko ntro

@

pi,,riili:i,.:=,;,;i,ji::,:

tawil)ifa nűffi é6iaés zabéit§,lib.liatt

llviue dtato k

sztí ma

0

]l:=

5
15
0

3 ill: 6
].Fin-ijlí=,

§Nl-s

2

BTMN-es

0

§Nl-s

2

BTMN-es

5

?.1.9|§i,'§ieméEi,féiiőiilé*:
szá.Lrna (saiát állomanyban)
pedasózusok
szlma (saiát állomanyban)
leilesztő
NOKS munkatarsak száma (gyp asszisáens, ped.asszisáens)

svó gvpedagógusok

0
0
1

il_dtilNá+Éidilliáiii
',|,,,|iii|l!§i

A, veszélyeztetett tanulók száma ebben a tanévben:
A,

hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben:

A, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben:
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma a tanév végi eredmények

alaoián
Lemorzsolódott tanulók létszáma ebben a tanévben:
(végzettség nélküli iskolaelhagyók, korai iskolaelhagyók)
3vermekióléti szolsálat megkeresése hany tanuló esetén történt:

3o/o

2

6
10 fő

60/o

0íó
5fó

3gh

lsko]ánkban nem:jéllernzÖ a va§zéryoztetatt§ég a taltrrlóinkra;,,Az,
igazolatlan hiányzások mian kerulisot kapcso-Iatfelvételre. n

ot ,farilr|óból

,^roü

kettól e§etében á,maea§

számú,

gl,...".ffiil;;;;;"#;;ia
L
ll*oai,,l"rt

e,
egYüttműködés során mindkét eset megnyuglatóan rendeádött, egy"
esetben
eo.r*yu
Ól való kiemelésre került sor, Két további esetben pedig a család
szociális helyzete okoaa a probljmák
gyerekek
ami a
iskolai eredményességébentükföződőtt

lmi eljárás alá vont tanulók szíma
Fegyelmi el.iárás követkeáében mráLsik intézménYbe távo"ó tanuB[izínn;
Tanóraiferyolmázeaen*agáiá*a_

releváns

Az egy íöre.iutó mulasáott

óri{.k száma összesen:

ebből igazolt
ebből igazolatlan

l0 igazolatlan óranál többet mulasztó tanulók száma
óránál többet mulasáó tanulók sziáma

árások adaptáliisa - &iblajátélq ,,boldog iskola program'', KIP.

"li::

'*li::::,"':i^1':.u^l1|_i.!:.jb:t:^:iális

hátteru, képességúés érdeklődé-sű tanulók ee]^itt tanulását szolgáIjak.

egészsé€es és kom}ezettudátos:l1Ts|*].l9..*lT,o,**"T9ya

T:]::::::T':::'i:Tl,|r::.T,lé] yf":íT":1:*:k T"c

va.n az

A kozosségfejlesaő tevékenység az intézmérryhagyományaival

.intémÉnyben.
Megfeleló módon to.tenit

-

i-;;".i;;.;ffi;ffi,i;r.ÜJ.*""

"ryeni

*"Üi

ÁJa',*."t,'p,"gr"."t.trr.ödtetése,

például

és a

anulók

a:

€légedettség jellemzi iskolánkat, A neve]ő-oktató munka eredményességétjelzó mutatókat
folyamatosan ryíijtik, ertelmezik, elemzik a pedagóg*ot. o"
lnYeinek elemzese, az értékeléseredményének visszacsatolása folyamatosan jelen van, A kompetenciameiések
illetve a házon berari *eie*f"i.a.i"r;-"or.-Ű.*r,,

i**y

vltto;a:ás|Y;kséges lépéseket

:xT#-*,*,ffi3T;Yl§}lT9i:|.:.f1!:",:o:,

i i.i"ii"á""ie!'

uéííá;llffiJ§iffi§THfi

ffi

1.*#fi

^
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lenórzés taPasaalatai beépültek a peJagógusok önértékelésének vezetői értékelésébeis. A

p".*rg"ii"ir;ilatátilú;;il,;l_gröH;i:..i#;.iift.I

munükoror.egié, vezetői

eltenörzá;*;;";,#;;;ffiffi;:;#s

,azönértékelésektapa§áalatai,köVetkeztetések: A,2017/2018. tanéVbenintéZményünkb9nv€zetőié§intézményi
történt. Ezeket megelőZően, illewe.ezzel párhuzamosan a vezetói és a pedagógus ónértékelé§eket is elvégeztük;,lskolánk
pedagógusa lezárta a:§aját':önérlékelésér,(két pedagógus kivételéve,l,de ók mindketten eltávozíak az intézményMl), Az
onértékolésemég,ólóttiink áll az olkóv.etkozedö két 1anévben , A vezetöi és pedagógus onértékelések,erodményeinek
megfelelö időben tudjuk etVégezni ezt a feladatot.

tanfelügyeletekhez kapcsolódóan

vott szülői elégedettségméréskérdóiv és interjú módszenel, Mindkettó pozitiv eredménnyel záíxlt.

Az intézményi tanfelügyelet fóbb megállapiásai: l. Pedagógiai folyamatok

adaptalása

-

táb:lajátélq ,,boldóE:iskola program",

KIP

Személyiség- és közosségfejlesztés

hagyományok teremtése: emléko§zlopok nemzeti ünnepeinknek és iskolánk névadójának, Arany Napok.)
kompetenciáinak fejlesaésévél'osszhangbantörténik meg. Megfelelö módón törfénik az egyéni tanulási módszerek,:pro3ramok
tehetséggondoás és a fél:lÁíkózratás, tanórán kívüli foglalkozások szervezése
3,

Eredmények

műkodtetése, például a

,

elemzése, az énékeléseredményének visszacsatolása folyaínatosan jelen van, A kompetenciamérésék iIletvé a házon,t}elÜli méiés€k eredménleiról konekt

rendszere hasznos.
Az országos kompetencia mérésekeredményeinek egyenletes szinten tartása szükséges. Ene intézkedési terv készült.
4, Belső kapcsolatok. eg1,tlttműködés, kommunikáció
és tiiLrnaszkodik á

münkáiukai:A munkakozösséeek bevoná§ával förtenik a

munkaterv véteményezésifolyamata során a szülői szervezetjavaslatának hely adva három tanitás nélküli munkanapon szervezett programjainkon: az Arany-napon. a
napon és a DÓK-napon személyes részvétellel vontuk be a szülőket. A legjobban a pályaorientációs nap sikerült, ahol a hejőktresztúri 'Generációk közötti
program,:otietébői kiindulva és aá továbbgondolva a szülők mutathatták meg saját loglalkozasukat a gyerekeknek. Minden vámkoásunkat fe!úlmüfta a::§iker. Közel
tanórán

kívüli pro,gramunk volt. A rendezvényeinkóI készult fotók megtekinthetőek az,alábbi helyen::,:http://uj-aranyji§kolalhu/galeria

Nincs alapfokú müvészetoktatási tevékenységunk

kömyezeti

nevelés keretében ebben az évben elóször bekapcsolódtunk

a Fenntarthatósági

témahétbe.

Matematika verseny, Bőcs: I. hé}yezés
szava, Kisgyór: 2, helyezés
Háza

- ,,Forgószéll'-

Országos Honismereti Vers€ny, Budapest: ItI. helyezes
Budapest: II. helyezés

AV - Vámos Települések §aivetsége Gyermekvetelkedője,

;wT

[#;ilri

Asztalitenisz IV. korcsoport lány: Diákolunpia megyei döntő IIl, helyezés

I. helyezós

1,1j;ih\Wíil}í*\]*:(r§ÉE#]iiN' lliil["\\\§__§r., .:i,:]j;:i:lla]ilj7lffÉ§Sfi§#ffi**___?gíii]]:r ijíll |rili|l
Milyen eredményekkel, pedagógiai hozadékkaljellemeáetők az egyes szakköri foglalkozások?
20tr 5 őszén a hejőkeresárlri taniéstüleli §zakíriai napúnk ulán dontottünk úry, hogy belefogunk a táb,l4játé:k módszer adábüíciójába,
Két hejökeresáúri kolléga két alkalommal tartott számunkra teljes tantestületi képzéstitt a saját iskolánkban, majd mentorálta az
Mindeá kollé§ális':alapon szakmai elkötelezettségből:tette mindenki, Így fudtunk mát a 201'Ó120l7 . tanévben két
váltalkozó pedagógussal két táblajáték szakköri, csoportot elindítani. Ezek azótá is rnennek a tanulóink és a szülők télies

Ezen kiWl vannak "hagyományo§" tantárgyakhoz kaposolódó szakköreink (történelem, matematika,
művészeti tehetségeknek (rajz, furulya) is, De indult orosz nyelvi szakkör is.
köreinkkel igyekszünk,a lehető legszélesebb palettát tárni tanulóink elé, és igyekszünk azokat a teni]eteket erósiteni, amelyek a
keretek között nem vagy csak kevés esélyt kapnak a tanulók ismeretszerzés iránti szenvedélyének felkeltésére
tsmeret), de itt adunk tágabb teret a különböző

2,

ill; 1 helYe#s,

Nem releváns-

hiánya náryon komóly,:nehézségeket fog: okozíi az iskolának:

iráEyába és,az alápitványunkon

kerewtül,is anyagi,és személyes, fizikái támogatásban egyaránt. Sok programmal * ttbt,,ÉIrázlion]]keÉ§ztÜl mŰiÓdÜü|i

§ro6*eg" veitir<eoon. xoiraain*:iolt r,et*eg*ápói,áidóztn* fei özeúe á' ntkelmaxra, ,:; ,t+ lé§ékéft€iiék..öíkó
umúal, a, t<ülönbóző ver§enye e utaztaáshoz) tanuióiúk,,rendelkezésére bocsátják az önkoimányzati,liisbusiokat

al

ráiálrlk,pedlg lfliiileü

eszközigény feltételeit.
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