Különös Közzétételi Lista
Sajóvámosi Arany János Általános iskola

1. A felvételi lehetőségek
Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:
1.1. .Iskolánk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
1.2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a
hatodik életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be,
a szülő kérje gyermeke felvételét.
1.3. Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni:

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

a szülő személyi igazolványát,

a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt, vagy

a nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét (ha az óvoda javasolta a
gyermek nevelési tanácsadó általi vizsgálatát.)

a gyermekorvos felvételi javaslatát,

szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
1.4. A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni:
 a tanuló anyakönyvi kivonatát,
 a szülő személyi igazolványát,
 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,
 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
1.5. A 2-8. évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében meghatározott
követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a
tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján nem tanult.
Amennyiben a tanuló valamely tárgyakból a szintfelmérő vizsgán az előírt
követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül
megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot
köteles megismételni, illetve a tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.
1.6. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló
előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek
figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.
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2. A beiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett osztályok száma
2018/2019. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozás
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében
Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni,
tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de
legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a
szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt
követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése
értelmében a tankötelezettség megkezdésének a feltétele a gyermek iskolába lépéséhez
szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.
Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt
igazolja. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető
el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági
vizsgálatot kezdeményez.
A gyermek felvételéről az igazgató dönt.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított
tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a
fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
Mit kell tudni a beíratásról?
A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket
a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első
évfolyamára.
A beiratkozás időpontja: 2019. április
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát.
Sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő ellátást nyújtó
nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményében megjelölt
intézmények közül, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.
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sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A fenntartó által engedélyezett osztály
típusa/neve
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
Napközi otthon – 2 csoport
Tanulószoba

létszáma
26
17
26
21
15
17
16
20
64
20

3. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és
egyéb díjak mértékét nevelési évenként egy főre
Intézményünkben nincs tandíj.
Az étkeztetést az önkormányzat biztosítja.
Térítési díj:
étkezés

Ebéd /alsó/
Ebéd /felső/
Napi háromszori
étkezés

Kedvezményre nem
jogosultak (100%-os
befizetés)

Kedvezményre jogosultak A jogszabály
(50%-os befizetés)
által ingyen
étkezők

255 Ft/fő/nap

128 Ft/fő/nap

-

290 Ft/fő/nap

144 Ft/fő/nap

-

425 Ft/fő/nap

213 Ft/fő/nap

-

4. A nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő ellenőrzések, vizsgálatok,
értékelések

ideje
2003.

A vizsgálat, ellenőrzés
az ellenőrzések
nyilvános megállapítása
megnevezése
Tartalmi hibát nem tartalmaz a felosztás.
KEK - tantárgyfelosztás
ÁNTSz

Az ellenőrzés során szépen gondozott
3

2003.

környezetet láttunk az épületen belül és azon
kívül is. A takarítás jó színvonalú. A
lehetőséghez mérten megfelelőek a működési
körülmények.
Átvizsgálva az IMIP-t megállapítható, hogy
nagy odafigyeléssel, gyermek és
partnerközpontú szemléletet tükröző
felelősséggel, elkötelezettséggel rendelkező
szakemberek készítették el. Formája,
kivitelezése példaértékű. A programban
megtalálható, amit a közoktatási törvény és
egyéb hatályos jogszabályok előírnak

2004.

Intézményi
Minőségirányítási Program

2005.

Az általános iskolák
higiénés viszonyainak
országos felmérése

Az iskola tisztaságának minősítése 1-10
pontig: 9 pont

Miskolci Városi
Ügyészség – munkaügyi
ellenőrzés

A Miskolci Városi Ügyészség 2006.
november 3. napján ellenőrizte a Sajóvámosi
Arany János Általános Iskolában a
közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó
szabályok érvényesülését. Az ellenőrzés
alapján ügyészi intézkedésre okot adó
körülményt nem állapított meg.

2006.

-

-

2010.

Miskolc Kistérség Többcélú
Társulás – munkaügyi
ellenőrzés

Közalkalmazotti jogviszony létesítése,
megszüntetése
A pedagógusok rendelkeznek a képzettségükre
vonatkozó alkalmazási feltételekkel. Valamennyi
munkavállaló rendelkezett érvényes munkaköri
leírással.
Besorolás, illetmény, jubileumi jutalom
A besoroláshoz szükséges iskolai végzettséget,
szakképesítést igazoló dokumentumok a
nyilvántartásban megtalálhatóak. A főiskolát
végzett pedagógus közalkalmazottak F, a
főiskolai végzettség mellett szakvizsgát is tett
pedagógusok és az intézményvezető G fizetési
osztályba kerültek besorolásra.
Azon pedagógusoknál, akik teljesítették a 120
órás továbbképzés követelményeit,
csökkentették a várakozási időt. A
továbbképzések teljesítéséről külön nyilvántartást
vezetnek.
Az intézmény vezetője és helyettese pótlékot kap,
amelynek mértéke megfelel a jogszabályi
előírásoknak.
A további szakképesítés után járó
illetménynövekedés a jogosult pedagógusoknak
és a vezetőnek megállapított összeg megfelel a
jogszabályban meghatározottaknak.
Kötelező illetménypótlékként osztályfőnöki,
munkaközösség vezetői, diákönkormányzat
vezetői pótlékok megállapításra kerültek.
Valamennyi pótlékot a jogszabályokban előírt
módon és mértékben alkalmazzák.
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-

-

-

-

2018.

Tanfelügyelet- intézményi
ellenőrzés

A közalkalmazottak a jubileumi jutalmukat az
arra való jogosultság időpontjában megkapták.
Minősítés, teljesítményértékelés,
nyilvántartás
Az intézményben kidolgozták a
minőségirányítási programot, mely alapján
valamennyi munkavállalót évente minősítenek. A
közalkalmazottakról egyedi nyilvántartást az
intézmény vezet.
Közalkalmazottak szabadság
megállapítása
Az ellenőrzött dolgozóknál a szabadság
megállapítása, ütemezése a jogszabályokban
előírtak szerint történt. A szabadságokat
személyenként tartják nyilván. A 2009. évi
szabadságok kiadása december 31-ig minden
közalkalmazott esetében megtörtént.
A személyi juttatások tervezésének
ellenőrzése
A személyi juttatások tervezése
szakfeladatonként rendszeres, illetve nem
rendszeres személyi juttatás-bontásban történt. A
költségvetési rendelet tartalmazza a teljes és
részmunkaidős foglalkoztatottak adatait is. A
képviselőtestület által engedélyezett létszámkeret
20 fő, amelyből az intézményben 15 pedagógus,
5 fő technikai dolgozó van állományban. Üres
álláshely nincs.
Az ellenőrzés úgy ítéli meg, hogy az intézmény
vezetése megfelelő kontrollokkal rendelkezik. A
szervezeti egység szintjén alkalmazott irányelvek
és eljárások jellemzően hatékonyak.

Az iskolánk weboldalán található, az
alábbi linken:
http://uj.aranyjiskola.hu/attachments/article/5/
Saj%C3%B3v%C3%A1mos%20Int%C3%
A9zm%C3%A9nyi%20tanfel%C3%BCgyelet.pdf

5. Az intézmény nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett
jelentősebb rendezvények, események
Az intézmény a nyitva tartását az alábbi rend szerint határozza meg:
Hétfő .................................. 630-tól ........................ 1930 -ig
Kedd .................................. 630 -tól ....................... 1930 -ig
Szerda ................................ 630 -tól ....................... 1930 -ig
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Csütörtök ........................... 630 -tól ....................... 1930 -ig
Péntek: ............................... 630 -tól ....................... 1930 -ig
Szombat ............................. zárva
Vasárnap ............................ zárva

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események:
A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYNAPTÁRA

A 2018/2019. TANÉV PROGRAMJAI AZ ALSÓ TAGOZATON:
FELADAT
Naplók megnyitása

FELELŐS
osztályfőnökök

HATÁRIDŐ
2018. szeptember 3.

A faliújság beosztásának elkészítése munkaközösségvezető
Tűzriadó lebonyolítása
munkaközösségvezető
Az ügyeleti rendszer megszervezése munkaközösségvezető
Bizonyítványok leadása
osztályfőnökök

2018. szeptember 3.

Szabadidős foglalkozások,
szakkörök, napközi szervezése

osztályfőnökök,
tanítók
mk. vezető
osztályfőnökök
munkaköz.-vezető
munkaközösségvezető
1-3. osztály
osztályfőnökei
szaktanárok
munkaköz.-vezető
osztályfőnökök

2018. szeptember 10.

ig. helyettes
osztályfőnökök
munkaköz. vezető
Gné Bodnár

2018. október 1.

1. szülői értekezlet
Naplók ellenőrzése
„ Boldogság órák” megtartása
Tanmenetek, munkatervek
elkészítése, leadása
Anyakönyvek megnyitása
SNI-s, BTMN-es tanulók
vizsgálatának beindítása
Tagozati kirándulás

2018. szeptember 4.
2018. szeptember 5.
2018. szeptember 5.

2018. szeptember 12.
hónap utolsó napja
folyamatos
folyamatos
2018. október 1.
2018. október 1.

2018. október 13.
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Nevelési értekezlet

Zsuzsa
7. osztály
Kné Takács Tímea
osztályfőnök
testnevelő tanár
2. osztály
Kné Tamás Ilona
Igazgató helyettes

Adventi műsor

osztályfőnökök

2018. december

Mikulás-klubdélután

osztályfőnökök

2018. december 1. hét

Karácsonyi műsor

2018. december 21.

Félévi bizonyítványok kiosztása

6. osztály
Pné Berzi Klára
tanítók
munkaköz. vezető
osztályfőnökök

Tűzriadó lebonyolítása

munkaköz. vezető

2019. február 5.

2. szülői értekezlet

osztályfőnökök
mk. vezető
Igazgató helyettes

2019. február 5.

Megemlékezés október 23-ról
Úszásoktatás a 4. osztályosok
részére
Idősek napja

Félévi osztályozó értekezlet

Félévi értekezlet
Farsangi bál
„Családi kör” szülői fórum
Március 15.
Nyílt nap
Arany-nap
3. szülői értekezlet
Megemlékezés a Föld Napjáról
Nevelési értekezlet
Tanulmányi kirándulás
Megemlékezés a Nemzeti
Összetartozás Napjáról

2. osztály
Kovácsné Tamás
Ilona
Igazgató
4. osztály
osztályfőnökök
munkaköz.-vezető
munkaköz. vezető
of-kök, tanítók
osztályfőnökök
mk. vezető
Szabóné Markó
Magdolna
munkaköz.-vezető
osztályfőnökök
Szekeres Erika

2018. október 19.
2018. október
2018. október
2018. november 10.

2019. január 28.
2019. február 1.

2019. február 7.
(délután)
2019. február 15.
2019. március 4.
2019. március 14.
2019. március 6.
2019. március 21-22.
2019. április 9.
2019. április 17.
2019. április 25.
2019. május 17.
2019. június 4.
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Pályaorientációs nap
Osztályozó értekezlet
Gyereknap – DÖK nap
Ballagás
Tanévzáró ünnepség
Tanévzáró értekezlet
Pedagógusnap
Augusztus 20-i ünnepség

osztályfőnökök
munkaköz.-vezető
szaktanárok
munkaköz.-vezető
DÖK vezető tanár

2019. június 4.

8. osztály
Csáki Tamás
3. osztály
Garaminé Bodnár
Zsuzsa
Igazgató

2019. június 14. vagy
15.
2019. június 20.

2019. június 13.
2019. június 13.

2019. június 27.

Firtkóné Pap Éva
2019. június 27.
Kovácsné Tamás 2019. augusztus 20.
Ilona

A 2018/2019. TANÉV PROGRAMJAI A FELSŐ TAGOZATON:
FELADAT
Naplók megnyitása

FELELŐS
osztályfőnökök

HATÁRIDŐ
2018. szeptember 3.

A faliújság beosztásának elkészítése munkaközösségvezető
Tűzriadó lebonyolítása
munkaközösségvezető
Az ügyeleti rendszer megszervezése munkaközösségvezető
Bizonyítványok leadása
osztályfőnökök

2018. szeptember 3.

Szabadidős foglalkozások, tanulószoba, szakkörök szervezése

2018. szeptember 10.

1. szülői értekezlet
Naplók ellenőrzése
„ Boldogság órák” megtartása

osztályfőnökök,
szaktanárok
mk. vezető
osztályfőnökök
munkaköz.-vezető
munkaközösségvezető
5-7. osztály
osztályfőnökei

2018. szeptember 4.
2018. szeptember 5.
2018. szeptember 5.

2018. szeptember 11.
hónap utolsó napja
folyamatos
folyamatos
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szaktanárok
munkaköz.-vezető
5. osztály
osztályfőnöke
SNI-s,
BTMN-es
tanulók ig. helyettes
vizsgálatának beindítása
osztályfőnökök
Megemlékezés az aradi vértanúkról Juhász György

2018. október 1.

Tagozati kirándulás

2018. október 13.

Nevelési értekezlet

munkaköz. vezető
osztályfőnökök
7. osztály
Kendrovszkiné
Takács Tímea
Igazgató helyettes

Pályaválasztási szülői értekezlet a
8. osztálynak
Adventi műsor
Mikulás-klubdélután

8. osztály
osztályfőnöke
osztályfőnökök
osztályfőnökök

2018. november

Karácsonyi műsor

2018. december 21.

Félévi bizonyítványok kiosztása
Tűzriadó lebonyolítása

6. osztály
Pné Berzi Klára
szaktanárok
munkaköz. vezető
osztályfőnökök
munkaköz. vezető

Félévi értekezlet

Igazgató helyettes

2019. február 7.
(délután)
2019. február 13.

Tanmenetek, munkatervek
elkészítése, leadása
Anyakönyvek megnyitása

Megemlékezés október 23-ról

Félévi osztályozó értekezlet

2. szülői értekezlet

osztályfőnökök
mk. vezető
Farsangi bál
5. osztály
Lukács Ágnes
„Családi kör”- szülői fórum
Igazgató
Nyílt nap
szaktanárok
munkaköz.-vezető
Arany-nap
munkaköz. vezető
of-kök, szaktanárok
„Határtalanul” pályázat keretében Kendrovszkiné
szervezett kirándulás Erdélybe
Takács Tímea
3. szülői értekezlet
osztályfőnökök
mk. vezető

2018. október 1.
2018. október 1.
2018. október 5.

2018. október 19.

2018. november 10.

2018. december
2018. december 1. hét

2019. január 28.
2019. február 1.
2019. február 5.

2019. február 22.
2019. március 4.
2019. március 6.
2019. március 21-22.
2019. március 27-30.
2019. április 10.
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Megemlékezés a Föld Napjáról
Nevelési értekezlet
Úszásoktatás a 6. osztályosok
részére
Tanulmányi kirándulás
Országos nyelvi kompetenciamérés
a 6. és 8. évfolyamon
Országos kompetenciamérés a 6. és
8. évfolyamon
Megemlékezés a Nemzeti
Összetartozás Napjáról
Pályaorientációs nap
Gyereknap – DÖK nap
Osztályozó értekezlet
Ballagás
Tanévzáró ünnepély
Tanévzáró értekezletpedagógusnap

Szabóné Markó
Magdolna
munkaköz.-vezető

2019. április 17.

osztályfőnök
testnevelő tanár
osztályfőnökök
szaktanárok
munkaköz.-vezető
szaktanárok
munkaköz.-vezető
Szekeres Erika

2019. május

osztályfőnökök
munkaköz.-vezető
DÖK vezető tanár
szaktanárok
munkaköz.-vezető
8. osztály
Csáki Tamás
3. osztály
Igazgató

2019. június 4.

2019. április 25.

2019. május 17.
2019. május 22.
2019. május 29.
2019. június 4.

2019. június 13.
2019. június 14.
2019. június 14.
vagy 15.
2019. június 20.
2019. június 27.

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai - a személyes adatok védelmére
vonatkozó szabályok betartásával
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai:
o Intézményünkben tanító nevelők alapos felkészültséggel érkeznek a tanítási
órákra.
o A tanítási órákon rend és fegyelem uralkodik.
o Az órán használt eszközöknek, táblaképnek, módszereknek funkciójuk van.
o Az új módszerek alkalmazásában egyre bátrabbak. Nyomaiban már fellelhető
a kooperatív technika. Biztató az egyre gyakrabban megjelenő differenciálás.
o Tetten érhető a tudatos kompetenciafejlesztés.
o A szakmájukat szeretve, hívatásuknak élve, a mai gyerekhez alkalmazható
módszerekkel, technikákkal törekednek oktatni, nevelni.
7. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program
A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program a közzétételi lista
mellékleteként csatolásra került.
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8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv
tantárgyfelosztásához
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Végzettség,szakképzettség
Egyetem – magyar szak, közokt vez.
Főiskola- matematika-kémia
Főiskola – tanító, mentálhigiénikus
Főiskola – tanító, ének spec.koll.
Főiskola – tanító , közokt. vez.
Főiskola-tanító-rajz spec. koll.
Főiskola – tanító, ének spec.koll.
Főiskola – ének-történelem, etika.

9. Főiskola – orosz-német-történelem, etika
10. Főiskola – orosz-angol-magyar
11. Főiskola magyar-történelem- etika-tanító
12. Főiskola – tanító, testnevelés spec.koll.
13. Főiskola – technika-matematika
14. Főiskola testnevelés-földrajz
15.
16.
17.
18.
19.

Főiskola – tanító, könyvtár spec.koll.
Főiskola-testnevelés-matematika
Egyetem-biológia
Főiskola fizika
Főiskola – informatika

Tantárgyfelosztás
magyar, intézményvezető
matematika, kémia 5-8. évfolyam
1-4. évfolyam, osztályfőnök
1-4. évfolyam, osztályfőnök
1-4. évfolyam igazgatóhelyettes
1-4. évfolyam, napközis nevelő
1-4. évfolyam, napközis nevelő
ének, történelem, hon és népismeret,
etika, osztályfőnök, 5-8. évfolyam
német, történelem 2-8. évfolyam
angol, 2-8. évfolyam
magyar, 1-7. évfolyam, etika,
osztályfőnök
1-4. évfolyam, osztályfőnök
5-7. évfolyam technika, matematika,
osztályfőnök
testnevelés, földrajz, osztályfőnök1-8.
évfolyam
1-4. évfolyam, osztályfőnök
5-8. évfolyam testnevelés DÖK vezető
biológia óraadó
fizika utazó pedagógus
informatika óraadó

9. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai
végzettsége és szakképzettsége

Sorsz.
1.
2.
3.

munkakör
Iskolatitkár 1 fő
Pedagógiai asszisztens –
gyógyped. asszisztens 1 fő
Közfoglalkoztatott irodai
dolgozó 1 fő
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10. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
Az elmúlt 5 tanév méréseinek eredményeit az alábbiak szerint összesítettük.

intézményi átlag
országos átlag
községi átlag

intézményi átlag
országos átlag
községi átlag

MATEMATIKA 6. évfolyam
2013
2014
2015
1516
1441
1419
1497
1489
1491
1448
1436
1456

SZÖVEGÉRTÉS 6. évfolyam
2015
2013
2014
1484
1518
1392
1488
1497
1481
1424
1428
1430

2016
1467
1486
1432

2016
1489
1494
1425

2017
1429
1497
1442

2017
1413
1503
1434
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intézményi átlag
országos átlag
községi átlag

MATEMATIKA 8. évfolyam
2013 2014 2015
1645 1530 1600
1620 1617 1618
1558 1570 1555

2016
1571
1597
1537

2017
1626
1612
1543

intézményi átlag
országos átlag
községi átlag

SZÖVEGÉRTÉS 8. évfolyam
2013
2014 2015
1553
1516 1670
1555
1557 1567
1493
1497 1494

2016
1519
1568
1499

2017
1575
1571
1503
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A diagramokból az látszik, hogy iskolánk tanulói a hasonló körülmények között működő
vidéki iskolákhoz képest az elmúlt 5 évben legtöbbször jobb eredményt értek el – kivéve a
2014. évi 6. és 8. évfolyam matematika, 6. évfolyam szövegértés és a 2017. évi 6. évfolyam
matematika és szövegértés esetében.
Az országos átlagot ebben az időszakban 6 esetben sikerült meghaladni - 6. évfolyam
matematika 2015, 6. évfolyam szövegértés 2013, 8. évfolyam matematika 2013. és 2017, 8.
évfolyam szövegértés 2015 és 2017.
A 2017. évi mérés eredménye az előző évihez képest rosszabbul sikerült a 6. évfolyamon
matematikából és szövegértésből is, a 8. évfolyamos tanulók azonban mindkét területen
jobban teljesítettek.

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
11.1. Kimaradási mutatók:
Megnevezés
7. évfolyam adatai:
- 7. évfolyamból kimaradó
tanulók száma
- 7. évfolyamból kimaradó
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
8. évfolyam adatai:
- 8. évfolyamból kimaradó
tanulók száma
- 8. évfolyamból kimaradó
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
Az intézmény adatai:
- az intézményből kimaradó
tanulók száma
- az intézményből kimaradó
tanulók % (az intézményben
tanulókhoz viszonyítva)

Az intézmény kimaradási mutatói
2013. év
-

2014. év
-

2015. év
-

2016. év
-

2017. év
-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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11.2. Lemaradási mutatók:
Megnevezés
1. évfolyam adatai:
- 1. évfolyamból lemaradó
tanulók száma
- 1. évfolyamból lemaradó
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
2. évfolyam adatai:
- 2. évfolyamból lemaradó
tanulók száma
- 2. évfolyamból lemaradó
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
3. évfolyam adatai:
- 3. évfolyamból lemaradó
tanulók száma
- 3. évfolyamból lemaradó
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
4. évfolyam adatai:
- 4. évfolyamból lemaradó
tanulók száma
- 4. évfolyamból lemaradó
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
5. évfolyam adatai:
- 5. évfolyamból lemaradó
tanulók száma
- 5. évfolyamból lemaradó
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
6. évfolyam adatai:
- 6. évfolyamból lemaradó
tanulók száma
- 6. évfolyamból lemaradó
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
7. évfolyam adatai:
- 7. évfolyamból lemaradó
tanulók száma
- 7. évfolyamból lemaradó
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
8. évfolyam adatai:

Az intézmény lemaradási mutatói
2013.év
-

2014. év
-

2015. év
-

2016. év

2017. év

1

3

0

1

1

0,6%

2%

0

3%

5%

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

1

0

0

0

0

5%

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

1

0

0

0

0

0,6%

0

0

0

-

-

-

-

-
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- 8. évfolyamból lemaradó
tanulók száma
- 8. évfolyamból lemaradó
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
Az intézmény adatai:
- az intézményben adott tanévben
lemaradó tanulók száma
- az intézményben az adott
tanévben lemaradó tanulók % (az
intézményben tanulókhoz
viszonyítva)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

0

1

1

0,6%

2%

0

0,6%

0,6%

12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások
Foglalkozás neve

Igénybevétel
Ingyenes Térítéses

Napközi

igen

Tanulószoba

igen

Idegen nyelvi kompetencia 6., 8.

igen

Német 2. ,5-8. évf.

igen

Angol szakkör: 2. évf.

igen

Matematika 5-8 évf.

igen

Furulya 1-5. évf.

igen

Kémia 7-8. évf.

igen

Rajz szakkör: 1-4.évf.

igen

Történelem 5-6. évf.

igen

Énekkar 1-4. 5.8. évf.

igen

Táblajáték 3-4., 5-8.

igen

Felvételi előkészítő
matematikából: 8. o

igen

Felvételi előkészítő magyar nyelv
és irodalomból: 8. o

igen

Lurkó foglalkozás: óvoda, iskola
közötti átmeneti nehézségek
csökkentése

igen

Egyéb igénybevételi
feltétel leírása
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Labdajáték 5-8.

igen

Labdarúgás 1-2., 3-4., 5-8. évf.,
lány

igen

13. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
13.1. Házi feladat szabályai
1.

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi
szabályok érvényesülnek:
 a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz
kapcsolódó gyakorlás (készség – és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz
kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;
 meghatározott esetekben a tanulók képességeinek differenciált fejlesztését is
szolgálja;
 hétvégekre és tanítási szünetekre nem adunk fel több házi feladatot, mint hét
közben egyik tanóráról a másikra.

13.2. Iskolai dolgozatok szabályai
1.1.

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók
tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.

1.2.

Az ellenőrzés kiterjedhet
követelményekre is.

1.3.

Az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő
követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak.

1.4.

A tanulók eredményes felkészülésének, valamint tudásszintjüknek reális mérése
érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró,
illetve félévi vagy év végi dolgozatot lehet íratni. A mérések időpontját az előző
órán a tanulók számára be kell jelenteni.

1.5.

A nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül írásban is ellenőrzik. Ezt
az előző órán a nevelő nem köteles közölni. A beszámoltatás ezen formái nem
esnek korlátozás alá

a

régebben

tanult

tananyaghoz

kapcsolódó

14. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett ideje
14.1. A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a
tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:

az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
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az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a
tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,
egy tanítási évben 250 óránál, illetve egy tantárgy éves óraszámának
30%-ánál többet mulasztott,
magántanuló volt.

14.2. A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga
tantárgyai a következők:
1-4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, (csak a 4.
évfolyamon) idegen nyelv
5-6. évfolyamon: magyar irodalom, magyar nyelvtan, idegen nyelv, történelem,
matematika, természetismeret;
7-8. évfolyamon: magyar irodalom, magyar nyelvtan, idegen nyelv, történelem,
matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz.
14.3. A vizsgák tervezett időpontja: január 2. hete, június 1.hete.
14.4. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei
A tantárgyak évfolyamonkénti követelményei az 1-8- os kerettantervben kerültek
megfogalmazásra.
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