
 

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 a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Sajóvámosi Arany János Általános Iskola (3712 Sajóvámos, Nevelők útja 4.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint

029141
Sajóvámosi Arany János Általános Iskola
3712 Sajóvámos, Nevelők útja 4.

OM azonosító: 029141
Intézmény neve: Sajóvámosi Arany János Általános Iskola
Székhely címe: 3712 Sajóvámos, Nevelők útja 4.
Székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén
Intézményvezető neve: Dr. Pappné Nemes Katalin Erika
Telefonszáma: 06304639108
E-mail címe: sajovamosiiskola@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. 10. 17.

Fenntartó: Miskolci Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 3527 Miskolc, Selyemrét út 1.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: dr. László István
Telefonszáma: +36 (46) 795-242
E-mail címe: istvan.laszlo2@kk.gov.hu
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2021-es statisztikai adatok alapján

 

Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében

pedagógus, oktató
munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban,
szakkép
zésben

felnőttké
pzési

jogviszo
nyban

résztvev
ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 1 175 85 5 0 18 16 0 0 12 9,00 6 6

Szakképző iskola
(kifutó
szakközépiskola)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Technikum,
szakgimnázium

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Összesen
(s01+s02+...+s07)

1 175 85 5 0 18 16 0 0 12 9,00 6 6

Alapfokú
művészetoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi óvodai
nevelés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán,
technikum 9-13. évfolyamán,

szakképző iskola 9-11.
évfolyamán

Technikum,
szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag
ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás

és
kiegés

zítő
nemze
tiségi

óvodai
nevelé

s
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból
vagy óraadóból,

megbízási
szerződésesből a teljes

munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

elméle
ti

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
kifutó
szakkö
zépisk

ola/
techni
kum
két

éves
érettsé

gire
felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0

ebből nő 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0

Részmunkaid
ős

0

ebből nő 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

ebből nő 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Oktat
ó

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Általános
iskolai tanár

0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Tanító 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Tanító,
speciális
képesítéssel

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus
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Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=029141

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Sajóvámosi Arany János Általános Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=029141&th=001

 

5. Általános adatok

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen
(o01+o03)

ebből nő
(o02+o04)

Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 2 2 0 0 2 2 0 0

Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)

1 1 0 0 1 1 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens

Gyógypedagógiai asszisztens 1 1 0 0 1 1 0 0

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Iskolánkban nem kell felvételit tenni, minden körzetes tanulót felveszünk.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2023. április 20–21.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

9 osztály

1 tanulószoba csoport

3 napközis csoport
 

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:

Semmilyen díjat nem szedünk.
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

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

 

 

A vizsgálat, ellenőrzés

ideje	az ellenőrzések megnevezése	nyilvános megállapítása

 

2003.

 

	KEK - tantárgyfelosztás	Tartalmi hibát nem tartalmaz a felosztás.

 

2003.

 

	ÁNTSz	Az ellenőrzés során szépen gondozott környezetet láttunk az épületen belül és azon kívül is. A takarítás jó színvonalú. A

lehetőséghez mérten megfelelőek a működési körülmények.

2004.	Intézményi Minőségirányítási Program	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

2005.	Az általános iskolák higiénés viszonyainak országos felmérése	Az iskola tisztaságának minősítése 1-10 pontig: 9 pont

2006.

 

 

	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.

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
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kerültek. Valamennyi pótlékot a jogszabályokban előírt módon és mértékben alkalmazzák.

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.

 

2018.	Tanfelügyelet- intézményi ellenőrzés	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%B

Cgyelet.pdf

 

 
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az intézmény a nyitva tartását az alábbi rend szerint határozza meg:

 

Hétfő :	 06.00-tól         19.00 -ig

Kedd :	 06.00 -tól 	19.00 -ig

Szerda: 	 06.00 -tól 	19.00 -ig

Csütörtök: 06.00 -tól 	19.00 -ig

Péntek: 	 06.00 -tól 	19.00 -ig

Szombat: 	zárva

Vasárnap:        zárva
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Eseménynaptár a 2022/23. tanévre

 

Augusztus

 

•	Alakuló értekezlet                                                          

Időpont: 2022. augusztus 22.

Felelős: intézményvezető

 

•	Tanévnyitó értekezlet                                                       

Időpont: 2022. augusztus 31.

Felelős: intézményvezető

 

Szeptember

 

•	Tanévnyitó ünnepség                                                       

Időpont: 2022. szeptember 1.

Felelős: 1. osztály osztályfőnöke: Lengyel Andrásné
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•	Elektronikus naplók megnyitása

Határidő: 2022. szeptember 1.

Felelős: intézményvezető helyettes, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök

 

•	Faliújság-felelősök beosztása

Határidő: 2022. szeptember 1.

Felelősök: munkaközösség-vezetők

 

•	SNI-s, BTMN-es tanulók felmérése, vizsgálatának beindítása

Határidő: 2022. szeptember 2-től folyamatos

Felelős: intézményvezető helyettes, osztályfőnökök

 

•	Tanári ügyelet megszervezése

Határidő: 2022. szeptember 5.

Felelős: munkaközösség-vezetők

 

 

•	Szakkörök szervezése

Határidő: 2022. szeptember 5.

Felelős: intézményvezető helyettes, munkaközösség-vezetők

 

•	Bizonyítványok leadása

Határidő: 2022. szeptember 5.

Felelős: intézményvezető helyettes, osztályfőnökök

 

•	Tűzriadó levezetése

Határidő: 2022. szeptember 8.

Felelős: intézményvezető helyettes, munkaközösség-vezetők

 

•	Szülői értekezlet:

Időpont: 1. osztály: 2022. 09. 05.

  2-8. osztály: 2022. 09. 13-14.

Felelősök: osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők

 

•	Levelezős versenyek beindítása

Határidő: folyamatos

Felelős: szaktanárok, tanítók

 

•	Nevezés a területi és megyei sportversenyekre

Határidő: folyamatos

Felelős: Csáki Tamás

 

•	„Boldog iskola” pályázat keretében tartott „boldogság órák”

Határidő: folyamatos egész évben, havonta egy alkalommal

Felelős: 1-4. és az 5-8. osztály osztályfőnökei

 

•	Prevenciós órák tartása

Határidő: folyamatos egész évben, havonta egy alkalommal

Felelős: Drevenka Péter szociális munkás

 

•	Elektronikus naplók ellenőrzése

Határidő: folyamatos
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Felelős: intézményvezető helyettes, munkaközösség-vezetők

 

•	Színházlátogatás szervezési feladatainak megkezdése

Határidő: 2022. szeptember vége

Felelős: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök

 

•	Tanmenetek, foglalkozási tervek leadása

Határidő: 2022. szeptember 30.

Felelős: intézményvezető helyettes, munkaközösség-vezetők

 

 

Október

 

•	Anyakönyvek megnyitása az e-naplóban

Határidő: 2022. október 1.

Felelős: intézményvezető helyettes, osztályfőnökök

 

•	Koszorúzás az Aradi vértanúk emlékére és megemlékezés osztálykeretben

Határidő: 2022. október 6.

Felelős: Takács Mária, DÖK-vezető tanár

 

•	OH bemeneti mérések a 8. évfolyamon matematikából és szövegértésből,

természettudományból és idegen nyelvből

Határidő: 2022. október 10-21.

Felelős: intézményvezető, felsős munkaközösség-vezető

 

•	Lurkó szakkör

Határidő: 2022. október - 2023. április

Felelős: alsós munkaközösség-vezető, tanítók

 

•	Difer adatszolgáltatás

Határidő: 2022. október 14.

Felelős: alsós munkaközösség-vezető, 1. o. osztály osztályfőnöke: Lengyel Andrásné

 

•	Családi-háttér mérés az első évfolyamon

Határidő: 2022. október 3. hete

Felelős: Lengyel Andrásné

 

•	Nevelési értekezlet - 1. tanítás nélküli munkanap

 

Időpont: 2022. október 15.

Téma: Új platformok megismerése digitális kultúránk fejlesztése érdekében. A bemeneti mérések szervezési feladatai.

Felelős: intézményvezető

 

•	Megemlékezés az 1956-os forradalom eseményeiről

Időpont: 2022. október 21.

Felelős: 7. osztály osztályfőnöke: Hopka Péterné

 

•	OH bemeneti mérések a 6. évfolyamon matematikából és szövegértésből,

természettudományból és idegen nyelvből

Határidő: 2022. október 24 - november 11.

Felelős: intézményvezető, felsős munkaközösség-vezető
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•	Több fordulós műveltségi verseny beindítása az 5-8. osztálynak

 

Határidő: 2022. október vége

Felelős: Lukács Ágnes

 

November

•	OH bemeneti mérések a 4. és 5. évfolyamon matematikából és szövegértésből

Határidő: 2022. november 14-30.

Felelős: intézményvezető, munkaközösség-vezetők

 

•	A TITOK országos Arany János magyar verseny iskolai fordulója 5-8. osztály

Határidő: 2022. november vége

Felelős: Kendrovszkiné Takács Tímea, Dr Pappné Nemes Katalin, Szekeres Erika

 

•	Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. osztálynak

Időpont: 2022. november

Felelős: 8. osztály osztályfőnöke: Csáki Tamás

 

•	Adventi műsorok

Határidő: 2022. november 25. – december 16.

Felelős: minden osztályfőnök

 

December

 

•	Mikulás ünnepség

Határidő: 2022. december első hete

Felelős: osztályfőnökök

 

•	Karácsonyi műsor

 

Időpont: 2022. december 21.

Felelős: 6. osztály osztályfőnöke: Kendrovszkiné Takács Tímea

 

Január

 

•	Osztályozó értekezlet

Időpont: 2023. január 23.

Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettes

 

•	Félévi bizonyítványok kiosztása

Határidő: 2023. január 27.

Felelős: intézményvezető, osztályfőnökök

 

•	Petőfi emlékverseny 5 - 8. osztály

 

Határidő: 2023. január vége

Felelős: Kendrovszkiné Takács Tímea, felsős munkaközösség-vezető

Illusztrációs rajzverseny a Petőfi emlékév alkalmából 1 - 8. osztály

 

Határidő: 2023. január vége

Felelős: Mándoki Anita, munkaközösség-vezetők

 

Február
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•	Félévi értekezlet

 

Időpont: 2023. február 1.

Téma: Az 1. félévben végzett munka értékelése

Felelős: intézményvezető helyettes, munkaközösség-vezetők

 

•	Tűzriadó levezetése

Határidő: 2023. február 2.

Felelős: intézményvezető helyettes, munkaközösség-vezetők

 

 

•	Szülői értekezlet 

 

Időpont: 2023. február 7-8.

Téma: Az 1. félévben végzett munka értékelése

Felelős: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök

 

•	Farsangi bál  

Időpont: 2023. február 17. és 24.

Felelős: Firtkóné Pap Éva, Fedorné Varga Andrea, Pruskóczkiné Berzi Klára

 

•	Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól

 

Időpont: 2023. február 20-tól kezdődő héten

Felelős: felsős osztályfőnökök

 

 

•	Matematika verseny 1- 4. osztály

 

Határidő: 2023. február vége

Felelős: munkaközösség-vezető, tanítók

 

•	TITOK országos angol nyelvi verseny iskolai forduló 5 - 8. osztály

Határidő: 2023. február vége

Felelős: Szekeres Erika

 

•	Házi történelem verseny a Mátyás emlékév alkalmából 5 - 8. osztály

 

Határidő: 2023. február vége

Felelős: Lukács Ágnes, Takács Mária

 

 

Március

 

•	Koszorúzás Arany János születésének évfordulóján

Időpont: 2023. március 2.

Felelős: Szekeres Erika, DÖK-vezető tanár

 

•	Iskolai szavalóverseny Arany János költeményeiből 5-8. osztály

Időpont: 2023. március 2.

Felelős: Kendrovszkiné Takács Tímea, dr Pappné Nemes Katalin, Szekeres Erika
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•	Arany-napok

Időpont: 2023. március 2-3.

Felelős: intézményvezető helyettes, DÖK-vezető, munkaközösség-vezetők, pedagógusok

 

•	Rajzpályázat Gergely Éva emlékére

Időpont: 2023. március 3.

Felelős: Mándoki Anita

 

•	Kimeneti mérések a 4.,5.,6.,7. és 8. évfolyamon matematikából és szövegértésből,

a 6.,7. és 8. évfolyamon természettudományból és idegen nyelvből

Határidő: 2023. március 6 - június 9.

Felelős: intézményvezető, munkaközösség-vezetők

 

•	Március 15. megünneplése

Időpont: 2023. március 14.

Felelős: 4. osztály osztályfőnöke: Csáki - Bodnár Judit

 

•	Csapatverseny a víz világnapja alkalmából 1-8. osztály

Időpont: 2023. március 24.

Felelős: Hopka Péterné

 

•	Digitális témahét

Időpont: 2023. március 27-31.

Felelős: Domonkos Gábor

 

•	Helyesírási verseny 2 – 4. osztály

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: alsós munkaközösség-vezető, tanítók

 

•	Házi természetismeret verseny 5 – 8. osztály

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Hopka Péterné

 

•	Házi matematika verseny 5-8. osztály

Határidő: 2023. március vége

Felelős: Pruskóczkiné Berzi Klára

 

•	Házi verseny német nyelvből 5-8. osztály                                              

Határidő: 2023. március vége

Felelős: Takács Mária

 

Április

 

•	Mese- és versmondó verseny 1 – 4. osztály

Határidő: 2023. április 4.

Felelős: alsós munkaközösség-vezető, tanítók

 

•	Házi verseny a költészet napjára

 

Határidő: 2023. április 13.

Felelős: Kendrovszkiné Takács Tímea 

 

•	Tavaszi nevelési értekezlet - 4. tanítás nélküli munkanap
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Időpont: 2023. április 12.

Téma: Ismerkedés a témahetekkel.

A 2022. évi országos kompetenciamérés eredményeinek értékelése.

Felelős: intézményvezető

 

•	Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

Időpont: 2023. április 13-14.

Felelős: 5-8. osztály osztályfőnökök

 

•	Szülői értekezlet

Időpont: 2023. április 18-19.

Felelős: osztályfőnökök

 

•	Leendő 1. osztályosok beiratkozása

Időpont: 2023. április 20-21.

Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettes

 

•	Fenntarthatósági Témahét

Időpont: 2023. április 24–28.

Felelős: Hopka Péterné

 

 

Május

•	Anyák napja

Határidő: 2023. május első hete

Felelős: 1 – 4. o. osztályfőnöke

 

•	Tanulmányi kirándulás

Időpont: 2023. május 26.

Felelős: osztályfőnökök

 

•	Úszásoktatás a 4. és 6. évfolyamokon

 

Határidő: 2023. május (egyeztetés szerint) 

Felelős: testnevelők, osztályfőnökök

 

•	Helyesíró verseny 5-8. osztály

 

Határidő: 2023. május vége

Felelős: Kendrovszkiné Takács Tímea

 

•	 Szépíró verseny 1. osztály

 

Határidő: 2023. május vége

Felelős: alsós munkaközösség-vezető, tanítók

 

Június

 

•	Koszorúzás a Nemzeti Összetartozás Napján

Időpont: 2023. június 2.

Felelős: Lukács Ágnes, DÖK-vezető tanár

 

•	Pályaorientációs nap - 3. tanítás nélküli munkanap
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Időpont: 2023. június 13.

Felelős: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök

•	DÖK-nap – Gyermeknap - 4. tanítás nélküli munkanap

Időpont: 2023. június 14.

Felelős: DÖK-vezető tanár, munkaközösség-vezetők, szaktanárok, tanítók

 

•	A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 5-8. osztály

A tanulók fizikai állapot és edzettség mérésének eredményeinek feltöltése a NETFIT rendszerbe

Határidő: 2023. június 15.

Felelős: Csáki Tamás

 

•	Osztályozó értekezlet

 

Időpont: 2023. június 15.

Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettes

 

•	Ballagás

 

Időpont: 2023. június 17.

Felelős: 8. osztály osztályfőnöke: Csáki Tamás

 

•	Tanévzáró ünnepély

Időpont: 2023. június 21.

Felelős: 3. osztály osztályfőnöke: Garaminé Bodnár Zsuzsanna

 

•	Tanévzáró értekezlet

 

Határidő: 2023. június 29.

Felelős: intézményvezető

 

 

 

 

 
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

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.

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

 

 

A vizsgálat, ellenőrzés

 

2003.
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	KEK - tantárgyfelosztás	Tartalmi hibát nem tartalmaz a felosztás.

 

2003.

 

	ÁNTSz	Az ellenőrzés során szépen gondozott környezetet láttunk az épületen belül és azon kívül is. A takarítás jó színvonalú. A

lehetőséghez mérten megfelelőek a működési körülmények.

2004.	Intézményi Minőségirányítási Program	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

2005.	Az általános iskolák higiénés viszonyainak országos felmérése	Az iskola tisztaságának minősítése 1-10 pontig: 9 pont

2006.

 

 

	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.

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.

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.

 

2018.	Tanfelügyelet- intézményi ellenőrzés	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%B

Cgyelet.pdf
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Utolsó frissítés: 2022. 10. 17.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=029141
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

 

A 2014/2015. tanév: 12 tanuló tett pótvizsgát.Évet ismételt 3 tanuló.

A 2015/2016. tanév:  5 tanuló tett pótvizsgát.Évet ismételt  0 tanuló.

A 2016/2017. tanév:  4 tanuló tett pótvizsgát. Évet ismételt 1 tanuló.

A 2017/2018. tanév:  0 tanuló tett pótvizsgát. Évet ismételt 2 tanuló.

A 2018/2019.. tanév:  0 tanuló tett pótvizsgát. Évet ismételt 0 tanuló.

A 2019/2020. tanév:  0 tanuló tett pótvizsgát. Évet ismételt 0 tanuló.

A 2020/2021. tanév:  2 tanuló tett pótvizsgát. Évet ismételt 4 tanuló.

A 2021/2022. tanév:  1 tanuló tett pótvizsgát. Évet ismételt 0 tanuló.

 

Az iskolából nem maradt ki egy tanuló sem az utolsó 5 tanévben.
 

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS

tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=029141
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

A tehetséggondozás fontos eszközei a szakkörök.

 

Alsó tagozat

Szakkör	                Osztály

Angol	               2. és 3. osztály                    	    

Labdarúgás            1-2. osztály   3-4. osztály

Énekkar	     	       1 – 4. osztály

Felső tagozat

 

Szakkör	                                         Osztály

Német	                                       5-8. osztály

Természettudomány                       5-8. osztály

Önismereti                                      5-8. osztály

Történelem	                               5-6. osztály

Magyar kompetenciaf.                    6. osztály  

Matematika kompetenciaf.             6. osztály

Német kompetenciaf.                     6. és   8. osztály

Angol kompetenciaf.                       6. és   8. osztály            

Énekkar	                                       5-8. osztály

 
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

 

Házi feladat szabályai

 

1.	Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
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https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=029141
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=029141
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=029141


 

• 	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.

 

 

 

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 a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 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
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 

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,

•	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.

 

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.

 
 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

iskolánkban minden évfolyamon egy osztály van, kivéve a 2. évfolyamot, ahol kettő.
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Iskolai osztály	Az osztályban tanulók száma

      1.                                      27

      2.a                                    17

      2.b                                    18

      3.                                      24

      4.	                                20

      5.                                      23

      6.	                                13

      7.	                                22

      8.                              	17

     

     	                            

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 17.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2022. október 17.

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-029141-0

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-029141-
0

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-029141-0
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