
 

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 - Szobi Fekete István Általános Iskola (2628 Szob, Iskola utca 2.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

003 - Szobi Fekete István Általános Iskola Kóspallag Telephelye (2625 Kóspallag, Kossuth Lajos utca 2.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

 

005 - Szobi Fekete István Általános Iskola Esterházy-Huszár Általános Tagiskolája (2635 Vámosmikola,

Huszár utca 63.)

201046
Szobi Fekete István Általános Iskola
2628 Szob, Iskola utca 2.

OM azonosító: 201046
Intézmény neve: Szobi Fekete István Általános Iskola
Székhely címe: 2628 Szob, Iskola utca 2.
Székhelyének megyéje: Pest
Intézményvezető neve: Moór Róbert
Telefonszáma: 27/570-685
E-mail címe: moor.robert@szobfiai.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 1990.01.01.

Fenntartó: Váci Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 2600 Vác, dr. Csányi krt. 45.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Verebélyi Ákos
Telefonszáma: 0630/405-8016
E-mail címe: akos.verebelyi@klik.gov.hu
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Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

006 - Szobi Fekete István Általános Iskola Szokolyi Alajos Általános Tagiskolája (2639 Bernecebaráti,

Széchenyi út 23-25.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

016 - Szobi Fekete István Általános Iskola Árpád Fejedelem Általános Tagiskolája (2632 Letkés, Rákóczi utca

2.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

018 - Szobi Fekete István Általános Iskola Kemencei Általános Tagiskolája (2638 Kemence, Fő út 161.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2017-es statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében pedagógus

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 gyógype

dagógiai
nevelésb

en,
oktatásb

an
résztvev

ők

felnőttok
tatásban
résztvev

ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 7 647 317 27 0 75 63 0 0 60 42,00 27 21

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

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)

7 647 317 27 0 75 63 0 0 60 42,00 27 21

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
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Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2017-es statisztikai adatok alapján

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

Darabsz
ám

1-4.
évfolyam

on

5-8.
évfolya

mon
(ált.

iskolába
n,

gimnázi
umban)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában, szakiskolában,
készségfejlesztő iskolában, illetve
szakgimnázium nem szakképző

évfolyamán

Szakgimnázium
szakképző

évfolyamán

Alapfok
ú

művész
eti

iskolába
n

Kollégi
umban

Pedagóg
iai

szakszol
gálatnál,

utazó
gyógype
dagógus
i, utazó
kondukt

ori
hálózat,
kiegészí

tő
nemzeti

ségi
nyelvok

tatás
feladatn

ál

Fejleszt
ő

nevelés-
oktatásb

an

Összese
n

(o01+…
+o04+o
06+…+

o13)közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakmai
gyakorl

ati

elméleti gyakorl
ati

összese
n

ebből
szakköz
épiskola
két éves
érettségi

re
felkészít

ő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott

Teljes
munkaidős

0 37 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73

ebből nő 0 37 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63

Részmunkaidős 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

ebből nő 0

Óraadó 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

ebből nő 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Összesen
(s01+s03+s05)

0 39 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81

ebből nő
(s02+s04+s06)

0 39 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
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Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai
2017-es statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=201046

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Szobi Fekete István Általános Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201046&th=001
 

003 - Szobi Fekete István Általános Iskola Kóspallag Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201046&th=003
 

005 - Szobi Fekete István Általános Iskola Esterházy-Huszár Általános Tagiskolája

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201046&th=005

Évfolyamok Össze
senből
lány1 2 3 4 5 6 7 8 Össze

sen

Gyermekek, tanulók száma 80 79 75 88 82 74 90 79 647 317

eb
bő

l

leány 35 36 43 44 43 36 45 35 317 0

más településről bejáró 15 22 21 26 31 37 28 25 205 109

egész napos iskolai oktatásban részesül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

váltakozó (de-du) oktatásban részesül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

összevont osztályba járó 7 8 11 8 0 0 0 0 34 19

integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók

1 2 5 2 5 5 3 4 27 4

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 3 2 7 10 9 11 10 12 64 24

napközis tanuló 73 73 70 71 42 35 30 17 411 211

délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő 35 33 31 32 58 51 70 53 363 204

évfolyamismétlő (s14+s15) 0 0 0 0 1 0 2 1 4 2

eb
bő

l leány 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0

eredményesen végzett, de ismétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

évfolyamismétlésre utasított 0 0 0 0 1 0 2 1 4 2

magántanuló 0 2 0 2 0 1 0 1 6 2

ebből sajátos nevelési igényű 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

otthont nyújtó ellátásban részesülő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 0 6 6 7 5 6 6 4 40 22

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 3 9 3 6 6 9 3 2 41 23

fe
la

da
t-

el
lá

tá
si

 h
el

y 
típ

us
t

 v
ál

to
tt

gimnáziumból jött 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szakgimnáziumból jött 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szakközépiskolából, szakiskolából,
készségfejlesztő iskolából  jött

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben
végezte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

utolsó éves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egy idegen nyelvet tanulók száma 35 31 27 88 82 74 90 79 506 249

kettő idegen nyelvet tanulók száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

három vagy több idegen nyelvet tanulók száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nyelvoktatásban nem részesül 45 48 48 0 0 0 0 0 141 68

nyelvoktatás alól felmentett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tandíjas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

térítési díjas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 12 20 15 19 17 22 15 11 131 73

más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 0 5 2 1 3 6 4 2 23 12

más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek, tanuló

1 5 1 4 3 5 1 2 22 11

kezdő évfolyamos tanulók száma 74 0 0 0 0 0 0 0 74 33

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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006 - Szobi Fekete István Általános Iskola Szokolyi Alajos Általános Tagiskolája

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201046&th=006
 

016 - Szobi Fekete István Általános Iskola Árpád Fejedelem Általános Tagiskolája

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201046&th=016
 

018 - Szobi Fekete István Általános Iskola Kemencei Általános Tagiskolája

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201046&th=018

 

Feladatellátási hely szintű adatok
 

001 - Szobi Fekete István Általános Iskola (2628 Szob, Iskola utca 2.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK, ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig

betöltse.

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

- a gyermek személyi azonosítására kiállított személyi azonosító, lakcímkártya,

- az óvoda vagy a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szobi Tagintézménye szakvéleményét.

A második-nyolcadik évfolyamba 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.

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének,

illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az

iskola igazgatója dönt.

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján

összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány

bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból 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 tanév közben az előző évfolyamra kell beiratkozni.

Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy

szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az érintett

évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.

A 2-8. évfolyamra beiratkozni kívánó tanulók felvételének kritériumai :

- magatartása és szorgalma legalább jó minősítésű legyen,

- a tanulmányi munkában legalább közepes szintet érjen el,

- a fő tantárgyakból szintfelmérő vagy különbözeti vizsgát kell tennie, a helyi tantervi követelményeknek megfelelően.

A vizsgatárgyak a következők:

2-4. évfolyam:

- magyar irodalom (szövegértés-szövegalkotás), magyar nyelvtan,

- matematika,

- környezetismeret.

87

5-6. évfolyam:

- magyar nyelv,
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- magyar irodalom (szövegértés-szövegalkotás),

- matematika,

- természetismeret,

- történelem és társadalmi és állampolgári ismeretek,

- élő idegen nyelv.

7-8. évfolyam:

- magyar irodalom (szövegértés-szövegalkotás), magyar nyelv

- matematika,

- történelem és társadalmi és állampolgári ismeretek,

- fizika,

- kémia,

- biológia,

- földrajz.

A szintfelmérő vizsga eredményei alapján a beiratkozni kívánó tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt, s erről, a szülőt

írásban értesíti.

A helyi tantervi követelményektől eltérő, ezért hátrányokkal érkező gyermek hiányosságait a szülő felelőssége pótoltatni. Az

iskola a hiányok pótlására fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokat szervez, ahol a tanulónak joga és kötelessége részt venni.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Általános iskolák 2018/2019. tanév

első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2018. április 12. (csütörtök 8.00-19.00)

2018. április 13. (péntek 8.00-19.00)
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Engedélyezett osztályok száma: 15

Engedélyezett csoportok száma: 56
 

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:

Intézményünkben nincs díjfizetési kötelezettség.
 

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

Nem volt fenntartói értékelés.
 

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 iskola szorgalmi időben reggel 7.30 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 17.00 óráig van nyitva. Az

intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7.30 – 15 óráig. Az iskolát szombaton, vasárnap

és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti

kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt.
 

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

A tanév rendje:

 

•	A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő).

•	Az utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek).

•	A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.

•	Tanévzáró, ballagás:2019. június 22. (szombat)

•	A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a
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a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

•	A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat: 2019. január 9 - 2019. április 26-ig

•	Országos kompetenciamérés: 2019. 05. 29. (szerda).

•	Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként ...>tanulók körében lefolytatandó

írásbeli idegen nyelvi mérés: 2019. május 22. (szerda).

•	Iskolánk június 17-28-ig biztosítja a tanulók felügyeletét.

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános

iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a

nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

 

 

Szünetek:

 

?	Őszi szünet: 2018. október 27-től 2018. november 4-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek),

a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

 

?	Téli szünet: 2018. december 22-től 2018. január 2-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek),

a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

 

?	Tavaszi szünet: 2019. április 17-től 2019. április 24-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 16. (kedd),

a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 4. (szerda).

 

Tanítás nélküli munkanapok

 

•	2018. október 13. – Pályaorientációs nap

•	2018. november 10. – Nevelési értekezlet

•	2018. december 1.	– Nevelési értekezlet

•	2018. december 15.	– Nevelési értekezlet

•	2019. április 17.	– Nevelési értekezlet

•	2019. június	13.	– DÖK, gyermeknap
 

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

Intézményünkben a pedagógus minősítéseken kívül tanfelügyeleti ellenőrzés nem volt.

 

Utolsó frissítés: 2018.10.30.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201046&th=1
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A köznevelési statisztika alapján a 2017/2018. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 130 fő

A 2017/2018. tanév második félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 2 fő (a tanulók 1,5 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3),

középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 2 fő (a tanulók 1,5 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1 mértékben romlott: 0 fő (a tanulók

0,0 %-a)
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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=201046
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Az egyéb foglalkozások rendje

 

1. A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola által szervezett egyéb foglalkozáson.

 

2. Az egyéb foglalkozások formái:

 

-	rendszeres elfoglaltságok pl.: szakkör, napközi, sportkör, diákkör, énekkar,

 

-	nem rendszeres elfoglaltságok: iskolai rendezvények, ünnepségek, múzeum, színház, mozi látogatás.

 

3. A tanuló joga, hogy tagja legyen a rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásoknak, diákkörnek, különböző

köröknek, valamint iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek.

 

A különböző rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások indítására a jelentkezési lehetőséget az iskola - a

jelen házirendben meghatározott - a tantárgy választásához hasonlóan biztosítja.

 

Az iskola akkor szervezi meg és biztosítja a foglalkozás működését, ha az arra jelentkezők létszáma eléri a 15 főt és azt a

fenntartó engedélyezi.

 

4. A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel adott tanévben kötelező, ha arra a tanuló

jelentkezett.

 

5. A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások ingyenesek, de egyes szakkörök és az önképzőkörök – azok

jellegétől függően – térítési díjasak is lehetnek. Ennek feltételeit, a fizetendő díjakról való tájékoztatást az intézmény a

jelentkezések előtt megadja.

 

6. Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások (pl.: színház, mozi, múzeum stb. látogatás)

igénybevételéért részvételi díjat kell fizetni.

 

A foglalkozásokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője számára meg

kell adni.

(A részvételi díjas foglalkozáson való részvétel a tanuló számára nem lehet kötelező úgy, hogy annak térítési díja befizetésére is

kötelezve legyen.)

 

7. A tanórán kívüli foglalkozások időpontját és helyszínét az intézmény a foglalkozásra jelentkezők, valamint a foglalkozást

tartó igényei figyelembe vételével állapítja meg.

 

8. A tanórán kívüli foglalkozások időpontjáról a tanulók írásbeli, vagy szóbeli tájékoztatást kapnak.

 

-	Ezek lehetnek: pl. magyar és matematika középiskolai előkészítő, művészeti szakkörök, nyelvi foglalkozások, sportkörök stb.
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Hétvégén megoldható szorgalmi jellegű munkák

-	Kötelező munkát a gyermekek nem kapnak, de lehetőséget biztosítunk a tervszerű szorgalmi munkák elvégzésére, a szülők

bevonásával és előzetes megbeszélésével.

-	Kötelező szorgalmi munkát nem adunk, a gyermek eldöntheti kíván-e gyakorolni az adott tantárgyból. Szorgalmi munkája

mindig önkéntes jellegű, a tanár semmiféle diszkriminációt negatív értékelést nem adhat annak, aki nem gyakorolt.

-	A szorgalmi munka tartalmát a szülővel egyeztetni kell. Lehetőség szerint differenciáljunk, de elsődleges szempont legyen az
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alapkészségek megszilárdítása.

Ellenőrzése: lehetőség szerint minőségi legyen.

Javítása: tanár által, a szorgalmi munka beérkezésétől számított 1 héten belül történjen meg.

Értékelése: az értékelés módja választható, de az „Osztályozás, értékelés” fejezetben leírtakat figyelembe kell venni.

 

Az írásbeli dolgozatok előkészítése, megíratása, ellenőrzése, értékelés, javítása

Az írásbeli feleltetésnél a tanulóknak önállóan kell gondolkodni, a hibára nem figyelmeztet azonnal a tanár.

A dolgozat írására a tanulókat elő kell készíteni, a megíratás előtti utolsó órákat ismétlésre, gyakorlásra kell fordítani

(típusfeladatok, tanácsok a felkészüléshez). Fontos a megíratás idejének kellő időben ( 1 hét )  való közlése. Egy napon

legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A feladatlapot úgy kell összeállítani, hogy a mindenkor érvényben levő helyi tantervi

követelményeket messzemenően figyelembe kell venni.

A dolgozat feladatainak összeállításánál a fokozatosság elve érvényesül, lehetőséget adva arra, hogy a gyengébb tanulók is

sikerélményhez jussanak. A feladatsor legalább 40 %- ának a tantervi minimumot kell tartalmaznia. Lényeges motívum a

nyugodt légkör kialakítása, a tanár következetes magatartása.

Nagy gondot fordítunk a dolgozatok kijavítására, a típushibák kigyűjtésére, az okok feltárására és a korrekcióra. A dolgozatokat

legfeljebb egy hét elteltével ki kell osztani. Kiosztáskor az osztály és az egyén teljesítményét értékeljük.

-	röpdolgozat: A röpdolgozat formájú ellenőrzés célja: megállapítani, tanulóink milyen mértékben sajátították el az előző órai

tananyagot, ill. egy-egy résztémakört, legfeljebb 2-3 óra anyagából íratható.

-	témazáró dolgozat: Az egyes témakörök végén a fő követelmények és az egész téma tananyagának ismeretéről tanulóink

témazáró dolgozat formájában adnak számot.

-	tudás-szintmérő dolgozat: A tantervi követelményeket figyelembe véve az iskolavezetés által összeállított feladatsort

tartalmazza: célja, hogy képet kapjunk tanulóink tanév során megszerzett tudásáról. A mérést az iskolavezetés végzi.
 

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

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

 

-	a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,

-	engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet

eleget,

-	ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

-	ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc

százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

 

Az osztályozó vizsga tantárgyai :

 

-	l. évfolyam : szövegértés-szövegalkotás, nyelvtan,  matematika.

-	2-4. évf.: szövegértés-szövegalkotás, nyelvtan, matematika, környezetismeret.

-	5. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás, matematika, természetismeret, történelem.

-	6. évfolyam : szövegértés-szövegalkotás matematika, természetismeret, történelem.

-	7. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás matematika, fizika, ember és társadalom, kémia, biológia, földrajz

-	8. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás matematika, fizika, történelem, kémia, biológia, földrajz.

 

Az igazgató a tanulót szakértői vélemény alapján (beilleszkedési, magatartási zavar, tanulási nehézség) a szülő kérelmére

részben vagy egészben felmentheti a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (magántanuló). A gyermek tudásáról

az igazgató által meghatározott időben és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot.
 

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

Iskolai osztályok száma: 15

Osztálylétszámok

1.a	16

1.b	17

2.a	18

2.b	18
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3.a	15

3.b	15

4.a	14

4.b	15

5.o	20

6.a	14

6.b	14

7.a	16

7.b	16

8.a	17

8.b	15

 

Utolsó frissítés: 2018.10.26.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

003 - Szobi Fekete István Általános Iskola Kóspallag Telephelye (2625 Kóspallag, Kossuth Lajos

utca 2.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Intézményi szinten megadva.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Intézményi szinten megadva.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Engedélyezett osztályok száma: 1 (1-4 összevont)

Engedélyezett csoportok száma: 14
 

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:

Intézményi szinten megadva.
 

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

Nem volt ellenőrzés.
 

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:

Intézményi szinten megadva.
 

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

Szervezeti és működési
szabályzat:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201046-1201046001

Házirend: kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-201046-1201046001
Pedagógiai program: kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-201046-1201046001
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Intézményi szinten megadva.
 

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

Intézményi szinten megadva.

 

Utolsó frissítés: 2018.10.30.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201046&th=3
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Intézményi szinten megadva.
 

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=201046
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Intézményi szinten megadva.
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Intézményi szinten megadva.
 

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

Intézményi szinten megadva.
 

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

1-4. összevont osztály, tanulók száma 12 fő.

 

Utolsó frissítés: 2018.10.26.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

005 - Szobi Fekete István Általános Iskola Esterházy-Huszár Általános Tagiskolája (2635

Vámosmikola, Huszár utca 63.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Felvételi körzet:

Vámosmikola község 1-8. osztály

Perőcsény község 1-8. osztály

Tésa község 1-8. osztály.

 

Szervezeti és működési
szabályzat:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201046-1201046003

Házirend: kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-201046-1201046003
Pedagógiai program: kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-201046-1201046003
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Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2018. április 12. ( csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2018. április 13. (péntek ) 8.00-19.00 óra között

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

• A gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány.

• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet

  - óvodai szakvélemény,

  - járási szakértői bizottság szakértői véleménye,

  - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

• Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)

• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell

jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a

tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A beiskolázás során az intézmény dolgozói rögzítik a gyermekek beiskolázáshoz szükséges adatait. 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 

2018. április 12. ( csütörtök) 8.00-19.00 óra között.

2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Engedélyezett osztályok száma: 8

Engedélyezett csoportok száma: 47.
 

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:

Intézményünkben nincs díjfizetési kötelezettség.
 

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

Nem történt fenntartói értékelés.
 

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 iskola szorgalmi időben reggel 7.30 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 17.00 óráig van nyitva. Az

intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7.30 – 15 óráig. Az iskolát szombaton, vasárnap

és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti

kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt.
 

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

A 2018/2019. tanévre tervezett jelentősebb rendezvények

	Tanévnyitó, első tanítási nap: 2018. szeptember 03.

        2018. szeptember 17.: Koszorúzás a lengyel emlékműnél.

	Őszi falujáték: 2018. szeptember 24-28-ig

       2018. október 5.: Aradi vértanúkra emlékezünk.

       2018. október 19.: október 23-i Nemzeti ünnep - iskolai rendezvény, községi rendezvény.

       2018. október 24-26. Tökfaragó verseny.
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	Az őszi szünet 2018. okt. 29-tól nov. 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási

nap

       november 05. (hétfő).

	2018. december  6-án (csütörtök) Mikulás-bál (alsósoknak),

	2018. december 14-én Luca-bál (felsősöknek).

	2018. december 7. : a 8. osztályos tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára.

	2018. december 11.: Arany János Tehetséggondozó Programjára történő jelentkezések benyújtása.

	2018. december 21.: Iskolai karácsonyi ünnepség.

	A téli szünet 2018. dec. 24-től 2019. jan. 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (péntek), a szünet utáni első

tanítási nap

       2019. január 03. (szerda).

	2019. január 19.: Központi írásbeli felvételi vizsgák.

       2019. január 22.: Magyar kultúra napja.

	2019. január 24.: pótló központi írásbeli felvételi vizsgák.

	A tanév első féléve 2019.január 25-ig tart. A szülőket, a tanulók első félévben elért eredményéről február 1-ig értesítjük.

	2019. február 09.: Farsangi bál

	2019. február 18. Jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok továbbítása a Felvételi

Központnak.

       2019. március 14.: Március 15. Nemzeti ünnep - iskolai rendezvény; községi rendezvény.

       2019. március: Ipoly menti asztalitenisz kupa

       2019. április 11.: Vers- és prózamondó verseny.

	A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2019. január 9-április 26-ig.

	Az adatok feltöltése a NETFIT rendszerbe: 2019. május 31-ig.

	A tavaszi szünet 2019. ápr. 18-től- ápr. 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: ápr.17. (szerda), a szünet utáni első tanítási

nap: ápr. 24.

       (szerda).

       2019. április 24-26.: Kapunyitogató (leendő első osztályosoknak)

	Anyák napi műsor tervezett időpontja: 2019. május 6.

       2019. május 16-26. között iskolai névadó ünnepség (hagyomány kezdeményezése - Huszár napok)

	Idegen nyelvi mérés 2019. május 22-én, a kompetenciamérés 2019. május 29-én az Oktatási Hivatal szervezésében.

	2019. május 31.:  iskolai gyermeknap.

	2019. június 4.: Nemzeti összetartozás napja. Koszorúzás.

       2019. június 11-12.: osztályozó vizsgák.

	Osztálykirándulások: 2019. június 1-12. között

	A tanév utolsó tanítási napja: 2019. június. 14. (péntek)

	A 8. osztály igénye alapján vidám ballagás tartható az utolsó tanítási napon, június 13-én (péntek).

	A 8. osztály ballagása 2019. június 15-én.

       2019. június 17.: Tanév végi osztályozó értekezlet.

	Ünnepélyes tanévzáró: 2019. június 15 – ballagástól, és a 8. osztályosok beiratkozásától függően.
 

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

Intézményünkben a pedagógus minősítéseken kívül tanfelügyeleti ellenőrzés nem volt.

 

Utolsó frissítés: 2018.10.26.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201046&th=5
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
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A köznevelési statisztika alapján a 2017/2018. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 54 fő

A 2017/2018. tanév második félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma: 6 fő (a tanulók 11,1 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3),

középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 6 fő (a tanulók 11,1 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1 mértékben romlott: 0 fő (a tanulók

0,0 %-a)
 

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=201046
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Az egyéb foglalkozások rendje

 

1. A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola által szervezett egyéb foglalkozáson.

 

2. Az egyéb foglalkozások formái:

 

-	rendszeres elfoglaltságok pl.: szakkör, napközi, sportkör, diákkör, énekkar,

 

-	nem rendszeres elfoglaltságok: iskolai rendezvények, ünnepségek, múzeum, színház, mozi látogatás, túrák, kirándulások.

 

3. A tanuló joga, hogy tagja legyen a rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásoknak, diákkörnek, különböző

köröknek, valamint iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek.

 

A különböző rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások indítására a jelentkezési lehetőséget az iskola - a

jelen házirendben meghatározott - a tantárgy választásához hasonlóan biztosítja.

 

Az iskola akkor szervezi meg és biztosítja a foglalkozás működését, ha az arra jelentkezők létszáma eléri a 15 főt és azt a

fenntartó engedélyezi.

 

4. A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel adott tanévben kötelező, ha arra a tanuló

jelentkezett.

 

5. A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások ingyenesek, de egyes szakkörök és az önképző körök – azok

jellegétől függően – térítési díjasak is lehetnek. Ennek feltételeit, a fizetendő díjakról való tájékoztatást az intézmény a

jelentkezések előtt megadja.

 

6. Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások (pl.: színház, mozi, múzeum stb. látogatás)

igénybevételéért részvételi díjat kell fizetni.

 

A foglalkozásokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője számára meg

kell adni.

(A részvételi díjas foglalkozáson való részvétel a tanuló számára nem lehet kötelező úgy, hogy annak térítési díja befizetésére is

kötelezve legyen.)

 

7. A tanórán kívüli foglalkozások időpontját és helyszínét az intézmény a foglalkozásra jelentkezők, valamint a foglalkozást

tartó igényei figyelembe vételével állapítja meg.

 

8. A tanórán kívüli foglalkozások időpontjáról a tanulók írásbeli, vagy szóbeli tájékoztatást kapnak.

 

-	Ezek lehetnek: pl. magyar és matematika középiskolai előkészítő, művészeti szakkörök, nyelvi foglalkozások, sportkörök stb.
 

14 /  30 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=201046
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=201046


A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Hétvégén megoldható szorgalmi jellegű munkák

-	Kötelező munkát a gyermekek nem kapnak, de lehetőséget biztosítunk a tervszerű szorgalmi munkák elvégzésére, a szülők

bevonásával és előzetes megbeszélésével.

-	Kötelező szorgalmi munkát nem adunk, a gyermek eldöntheti kíván-e gyakorolni az adott tantárgyból. Szorgalmi munkája

mindig önkéntes jellegű, a tanár semmiféle diszkriminációt negatív értékelést nem adhat annak, aki nem gyakorolt.

-	A szorgalmi munka tartalmát a szülővel egyeztetni kell. Lehetőség szerint differenciáljunk, de elsődleges szempont legyen az

alapkészségek megszilárdítása.

Ellenőrzése: lehetőség szerint minőségi legyen.

Javítása: tanár által, a szorgalmi munka beérkezésétől számított 1 héten belül történjen meg.

Értékelése: az értékelés módja választható, de az „Osztályozás, értékelés” fejezetben leírtakat figyelembe kell venni.

 

Az írásbeli dolgozatok előkészítése, megíratása, ellenőrzése, értékelés, javítása

Az írásbeli feleltetésnél a tanulóknak önállóan kell gondolkodni, a hibára nem figyelmeztet azonnal a tanár.

A dolgozat írására a tanulókat elő kell készíteni, a megíratás előtti utolsó órákat ismétlésre, gyakorlásra kell fordítani

(típusfeladatok, tanácsok a felkészüléshez). Fontos a megíratás idejének kellő időben ( 1 hét )  való közlése. Egy napon

legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A feladatlapot úgy kell összeállítani, hogy a mindenkor érvényben levő helyi tantervi

követelményeket messzemenően figyelembe kell venni.

A dolgozat feladatainak összeállításánál a fokozatosság elve érvényesül, lehetőséget adva arra, hogy a gyengébb tanulók is

sikerélményhez jussanak. A feladatsor legalább 40 %- ának a tantervi minimumot kell tartalmaznia. Lényeges motívum a

nyugodt légkör kialakítása, a tanár következetes magatartása.

Nagy gondot fordítunk a dolgozatok kijavítására, a típushibák kigyűjtésére, az okok feltárására és a korrekcióra. A dolgozatokat

legfeljebb egy hét elteltével ki kell osztani. Kiosztáskor az osztály és az egyén teljesítményét értékeljük.

-	röpdolgozat: A röpdolgozat formájú ellenőrzés célja: megállapítani, tanulóink milyen mértékben sajátították el az előző órai

tananyagot, ill. egy-egy résztémakört, legfeljebb 2-3 óra anyagából íratható.

-	témazáró dolgozat: Az egyes témakörök végén a fő követelmények és az egész téma tananyagának ismeretéről tanulóink

témazáró dolgozat formájában adnak számot.

-	tudás-szintmérő dolgozat: A tantervi követelményeket figyelembe véve az iskolavezetés által összeállított feladatsort

tartalmazza: célja, hogy képet kapjunk tanulóink tanév során megszerzett tudásáról. A mérést az iskolavezetés végzi.
 

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

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

 

-	a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,

-	engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet

eleget,

-	ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

-	ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc

százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

 

Az osztályozó vizsga tantárgyai :

 

-	l. évfolyam : szövegértés-szövegalkotás, nyelvtan,  matematika.

-	2-4. évf.: szövegértés-szövegalkotás, nyelvtan, matematika, környezetismeret.

-	5. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás, matematika, természetismeret, történelem.

-	6. évfolyam : szövegértés-szövegalkotás matematika, természetismeret, történelem.

-	7. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás matematika, fizika, ember és társadalom, kémia, biológia, földrajz

-	8. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás matematika, fizika, történelem, kémia, biológia, földrajz.

 

Az igazgató a tanulót szakértői vélemény alapján (beilleszkedési, magatartási zavar, tanulási nehézség) a szülő kérelmére

részben vagy egészben felmentheti a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (magántanuló). A gyermek tudásáról

az igazgató által meghatározott időben és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot.
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Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

A 2018/2019. tanévben engedélyezett iskolai osztályok száma: 8.

Osztálylétszámok:

1. osztály: 16 fő

2. osztály: 17 fő

3. osztály: 14 fő

4. osztály: 15 fő

5. osztály: 15 fő

6. osztály: 17 fő

7. osztály: 6 fő

8. osztály: 19 fő

 

Utolsó frissítés: 2018.10.26.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

006 - Szobi Fekete István Általános Iskola Szokolyi Alajos Általános Tagiskolája (2639

Bernecebaráti, Széchenyi út 23-25.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Felvételi körzet:

Bernecebaráti: 1-8. évfolyam

Kemence: 1-8. évfolyam

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

• A gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány.

• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet

- óvodai szakvélemény,

- járási szakértői bizottság szakértői véleménye,

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

• Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)

• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók. 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

 A beiratkozásra meghatározott idő

Általános iskolák 2018/2019. tanév

első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2018. április 12. (csütörtök 8.00-19.00)

2018. április 13. (péntek 8.00-19.00)
 

Szervezeti és működési
szabályzat:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201046-1201046005

Házirend: kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-201046-1201046005
Pedagógiai program: kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-201046-1201046005
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A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Engedélyezett osztályok száma: 8

Engedélyezett csoportok száma: 48 
 

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:

Intézményünkben nincs díjfizetési kötelezettség.
 

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

Nem történt fenntartói értékelés.
 

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 iskola szorgalmi időben reggel 7.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 16.30 óráig van nyitva. Az

intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7.30 – 15 óráig. Az iskolát szombaton, vasárnap

és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti

kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt. 
 

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

2018. szeptember 3	Tanévnyitó értekezlet

2018. szeptember 17. 09:42.	Tűzriadó

2018. szeptember 28. 	Európai Diáksport Napja

2018. október 2. hetéig. Valamennyi évfolyam szülői értekezleteinek megtartása

2018. szeptember 15-ig	Munkaközösségek, DÖK éves munkatervének elkészítése

2018. szeptember 14.	DÖK gyűlés

2018. szeptember	DIFER felmérés elvégzése az első évfolyamon Fejlesztő foglalkozások megtervezése

2018. október 1-ig	Tanmenetek, tömegsport naplók, osztályfőnöki munkatervek, tanórán kívüli foglalkozások,

sportfoglalkozások foglalkozási terveinek elkészítése, leadása, bemutatása

2018. október 6.	Megemlékezés az aradi vértanúkról.

2018. október 13	Iskolai túranap, tanítás nélküli munkanap

2018. október 15-ig	Az októberi statisztika elkészítése

2018. október 28-ig	DIFER vizsgálatban szereplők létszámának lejelentése az Oktatási Hivatalnak

2018. október	Olimpiai iskolák igazgatóinak tanácskozása

2018. október 19. (péntek), 11. 00, 17.00	Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója, megtemlékezés.

2018. október 26. (péntek)	Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2018. október 29- november 4. Őszi szünet

2018. november	Nevezés a Zrínyi Ilona matematika versenyre

2018. november 10.	Tanítási nap

2018. november 16.	Továbbképzés, tanítás nélküli munkanap

2018. november	Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók körének felmérése

2018. november	Pályaorientációs előadások 8. osztályosoknak

2018. november 25-ig	A nevelési-oktatási intézmények a KOMPETENCIA méréshez szükséges adatokat megküldik az Oktatási

Hivatal részére.

2018.október- november. Nyílt napok a nyolcadikosoknak felvételi tájékoztatók nyilvánosságra hozatala tájékoztatás a 8. o.

felvételi eljárásáról

2018. december	A bukásra álló szülők értesítése a tájékoztató füzet alapján

2018. december 3.	Szülői értekezlet, továbbtanulással kapcsolatban

2018. december 5.	Mikulás ünnepély

2018.december 7.	Központi felvételi jelentkezések leadása AJTP pályázatok leadási határideje

2018. december 15	Adventi forgatag, tanítás nélküli munkanap

2018. december 21 délelőtt	Karácsonyi ünnepség
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2018. december 24.–  2019.január 2-ig	Téli szünet

2019. első féléve, folyamatosan	Tankönyvrendelés

2019. január 9-től  2019. április 26-ig	NETFIT-mérés

2019. január 19. 10.00	A központi felvételi megírása

2019.január 22	A magyar kultúra napja

2019. január 24. 14:00	A pótfelvételi megírása

2019. január 25 14:00.	Az első félév vége osztályozó értekezlet

2019. február 1-ig	A félévi értesítők kiosztása

2019. február 8.	Félévi értekezlet

2019. február 15	Zrínyi Ilona matematikaverseny területi forduló

2019. február 18	A 8. évfolyamosok beiskolázási dokumentumainak továbbítása

2019. február 22	Farsangi bál

2019., február 25.	Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

2019. tavasz	Részvétel a Bozsik programban

2019. tavasz	Olimpiai iskolák versenye

2019. március 29.	Nevelési értekezlet

2019. március 14.  17.30	Március 15-i fáklyás felvonulás

2019. március 22	a Víz világnapja

2019. március 30	Színjátszó találkozó, Letkés

2019. április 11.	Magyar költészet napja, Szavalóverseny

2019.április 16.	Holokauszt áldozatainak emléknapja

2018. április 18- 23.	Tavaszi szünet

2019. április 10: Beiratkozás előtti nyílt nap

2019. április ?  Beiratkozás

2019. április 22.	A Föld napja

2019. április	Asztalitenisz verseny

2019. május eleje	A bukásra álló tanulók szüleinek kiértesítése

2019. május 6.	Anyák napja

2019. május 10..Madarak és fák napja

2019. május 22.  (szerda) Az idegen nyelvi tudásszint mérés a 6. és 8. évfolyamon

2019. május 29.  Országos kompetenciamérés

2019. június 1-ig NETFIT-mérés eredményének feltöltése

2019. június 4.	Trianon- a nemzeti összefogás napja

2019. június 11. (kedd)	Gyereknap

2019. június 12-14.	Iskolai kirándulás, Osztálykirándulások

2019. június 14.	UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP Ingyenes tankönyvek visszaszedése

2019. június 15. 10:00 Ballagás,	A nyelvi mérés eredményeinek megküldése az OH-nak.

2019. június 20. 17:00	Tanévzáró ünnepély

2019.június 28. 09:00	Tanévzáró értekezlet
 

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

Intézményünkben a pedagógus minősítéseken kívül tanfelügyeleti ellenőrzés nem volt. 

 

Utolsó frissítés: 2018.10.29.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201046&th=6
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
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A köznevelési statisztika alapján a 2017/2018. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 77 fő

A 2017/2018. tanév második félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma: 4 fő (a tanulók 5,2 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3),

középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 4 fő (a tanulók 5,2 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1 mértékben romlott: 0 fő (a tanulók

0,0 %-a)
 

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=201046
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Az egyéb foglalkozások rendje

 

1. A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola által szervezett egyéb foglalkozáson.

 

2. Az egyéb foglalkozások formái:

 

- rendszeres elfoglaltságok pl.: szakkör, napközi, sportkör, diákkör, énekkar,

 

- nem rendszeres elfoglaltságok: iskolai rendezvények, ünnepségek, múzeum, színház, mozi látogatás.

 

3. A tanuló joga, hogy tagja legyen a rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásoknak, diákkörnek, különböző

köröknek, valamint iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek.

 

A különböző rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások indítására a jelentkezési lehetőséget az iskola - a

jelen házirendben meghatározott - a tantárgy választásához hasonlóan biztosítja.

 

Az iskola akkor szervezi meg és biztosítja a foglalkozás működését, ha az arra jelentkezők létszáma eléri a 15 főt és azt a

fenntartó engedélyezi.

 

4. A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel adott tanévben kötelező, ha arra a tanuló

jelentkezett.

 

5. A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások ingyenesek, de egyes szakkörök és az önképzőkörök – azok

jellegétől függően – térítési díjasak is lehetnek. Ennek feltételeit, a fizetendő díjakról való tájékoztatást az intézmény a

jelentkezések előtt megadja.

 

6. Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások (pl.: színház, mozi, múzeum stb. látogatás)

igénybevételéért részvételi díjat kell fizetni.

 

A foglalkozásokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője számára meg

kell adni.

(A részvételi díjas foglalkozáson való részvétel a tanuló számára nem lehet kötelező úgy, hogy annak térítési díja befizetésére is

kötelezve legyen.)

 

7. A tanórán kívüli foglalkozások időpontját és helyszínét az intézmény a foglalkozásra jelentkezők, valamint a foglalkozást

tartó igényei figyelembe vételével állapítja meg.

 

8. A tanórán kívüli foglalkozások időpontjáról a tanulók írásbeli, vagy szóbeli tájékoztatást kapnak.

 

- Ezek lehetnek: pl. magyar és matematika középiskolai előkészítő, művészeti szakkörök, nyelvi foglalkozások, sportkörök stb. 
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A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Hétvégén megoldható szorgalmi jellegű munkák

- Kötelező munkát a gyermekek nem kapnak, de lehetőséget biztosítunk a tervszerű szorgalmi munkák elvégzésére, a szülők

bevonásával és előzetes megbeszélésével.

- Kötelező szorgalmi munkát nem adunk, a gyermek eldöntheti kíván-e gyakorolni az adott tantárgyból. Szorgalmi munkája

mindig önkéntes jellegű, a tanár semmiféle diszkriminációt negatív értékelést nem adhat annak, aki nem gyakorolt.

- A szorgalmi munka tartalmát a szülővel egyeztetni kell. Lehetőség szerint differenciáljunk, de elsődleges szempont legyen az

alapkészségek megszilárdítása.

Ellenőrzése: lehetőség szerint minőségi legyen.

Javítása: tanár által, a szorgalmi munka beérkezésétől számított 1 héten belül történjen meg.

Értékelése: az értékelés módja választható, de az „Osztályozás, értékelés” fejezetben leírtakat figyelembe kell venni.

 

Az írásbeli dolgozatok előkészítése, megíratása, ellenőrzése, értékelés, javítása

Az írásbeli feleltetésnél a tanulóknak önállóan kell gondolkodni, a hibára nem figyelmeztet azonnal a tanár.

A dolgozat írására a tanulókat elő kell készíteni, a megíratás előtti utolsó órákat ismétlésre, gyakorlásra kell fordítani

(típusfeladatok, tanácsok a felkészüléshez). Fontos a megíratás idejének kellő időben ( 1 hét ) való közlése. Egy napon

legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A feladatlapot úgy kell összeállítani, hogy a mindenkor érvényben levő helyi tantervi

követelményeket messzemenően figyelembe kell venni.

A dolgozat feladatainak összeállításánál a fokozatosság elve érvényesül, lehetőséget adva arra, hogy a gyengébb tanulók is

sikerélményhez jussanak. A feladatsor legalább 40 %- ának a tantervi minimumot kell tartalmaznia. Lényeges motívum a

nyugodt légkör kialakítása, a tanár következetes magatartása.

Nagy gondot fordítunk a dolgozatok kijavítására, a típushibák kigyűjtésére, az okok feltárására és a korrekcióra. A dolgozatokat

legfeljebb egy hét elteltével ki kell osztani. Kiosztáskor az osztály és az egyén teljesítményét értékeljük.

- röpdolgozat: A röpdolgozat formájú ellenőrzés célja: megállapítani, tanulóink milyen mértékben sajátították el az előző órai

tananyagot, ill. egy-egy résztémakört, legfeljebb 2-3 óra anyagából íratható.

- témazáró dolgozat: Az egyes témakörök végén a fő követelmények és az egész téma tananyagának ismeretéről tanulóink

témazáró dolgozat formájában adnak számot.

- tudás-szintmérő dolgozat: A tantervi követelményeket figyelembe véve az iskolavezetés által összeállított feladatsort

tartalmazza: célja, hogy képet kapjunk tanulóink tanév során megszerzett tudásáról. A mérést az iskolavezetés végzi. 
 

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

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

 

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet

eleget,

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc

százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

 

Az osztályozó vizsga tantárgyai :

 

- l. évfolyam : szövegértés-szövegalkotás, nyelvtan, matematika.

- 2-4. évf.: szövegértés-szövegalkotás, nyelvtan, matematika, környezetismeret.

- 5. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás, matematika, természetismeret, történelem.

- 6. évfolyam : szövegértés-szövegalkotás matematika, természetismeret, történelem.

- 7. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás matematika, fizika, ember és társadalom, kémia, biológia, földrajz

- 8. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás matematika, fizika, történelem, kémia, biológia, földrajz.

 

Az igazgató a tanulót szakértői vélemény alapján (beilleszkedési, magatartási zavar, tanulási nehézség) a szülő kérelmére

részben vagy egészben felmentheti a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (magántanuló). A gyermek tudásáról

az igazgató által meghatározott időben és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot. 
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Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

1. osztály: 6 fő

2. osztály: 14 fő

3. osztály: 10 fő

4. osztály: 13 fő

5. osztály: 19 fő

6. osztály: 24 fő

7. osztály: 19 fő

8. osztály: 23 fő

 

Utolsó frissítés: 2018.10.29.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

016 - Szobi Fekete István Általános Iskola Árpád Fejedelem Általános Tagiskolája (2632 Letkés,

Rákóczi utca 2.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Felvételi körzet:

 

Letkés község (1-8. osztály)

Ipolytölgyes község (1-8. osztály)

Nagybörzsöny község (1-8. osztály)

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2018. április 12. ( csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2018. április 13. (péntek ) 8.00-19.00 óra között

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

• A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.

• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

óvodai szakvélemény

járási szakértői bizottság szakértői véleménye

sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

• Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)

• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell

jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a

tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A beiskolázás során az intézmény dolgozói rögzítik a gyermekek beiskolázáshoz szükséges adatait. 

Szervezeti és működési
szabályzat:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201046-1201046006

Házirend: kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-201046-1201046006
Pedagógiai program: kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-201046-1201046006
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A beiratkozásra meghatározott idő:

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2018. április 12. ( csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Engedélyezett osztályok száma: 8

Engedélyezett csoportok száma: 47
 

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:

Intézményünkben nincs díjfizetési kötelezettség.
 

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

Nem történt fenntartói értékelés 
 

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 iskola szorgalmi időben reggel 7.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 16.30 óráig van nyitva. Az

intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7.30 – 15 óráig. Az iskolát szombaton, vasárnap

és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti

kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt
 

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

Iskolai és községi ünnepek, rendezvények:

Tanévnyitó ünnepély: 2018. augusztus 31.

Nemzeti gyásznap október 6. (megemlékezés): 2018. október 5.

Idősek napja (idősek köszöntése): 2018. október 12.

Szüreti felvonulás: 2018. október 13.

Nemzeti ünnep október 23. (koszorúzás, ünnepség): 2018. október 19.

Karácsonyi ünnepség: 2018. december 21.

Falukarácsony: 2018. december 21.

A magyar kultúra napja (közös szavalat és ünnepi műsor): 2019. január 22.

Farsangi jótékonysági bál: 2019. február 15.

Nemzeti ünnep március 15. (koszorúzás, ünnepség): 2019. március 14.

XIV. Színjátszó Találkozó: 2019. március 29.

Árpád Napok: 2019. április 9-16.

Galla-túra (diáknap, tanítás nélküli munkanap): 2019. április 16.

Összetartozás napja (koszorúzás a Trianon kopjafánál): 2019. június 4.

Ballagás és tanévzáró ünnepség: 2019. június 22.

A tanév során több alkalommal sportprogramok, pályaorientációs programok, színház- és múzeumlátogatások.

 

A középfokú beiskolázással kapcsolatos feladatok teljesítése a tanév rendje szerint szerint.

 

Témahetek:

Pénzügyi és vállalkozói témahét: 2019. február 25-március 1.

Fenntarthatósági témahét: 2019. március 18-22.

Digitális témahét: 2019. április 8 - 12.

 

Országos és helyi mérések:

Kiegészítő természettudományi kompetenciamérés: 2019. május
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Idegen nyelvi mérés: 2019. május 22.

Kompetenciamérés: 2019. május 29.

Helyi vizsgák: 2019. június 3-7.

 

Nevelőtestületi értekezletek:

Pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap): 2018. november 10.

Nevelési értekezlet (tanítás nélküli munkanap): 2018. november 23.

Készülés az adventi programokra (tanítás nélküli munkanap): 2018. december 1.

Félévi osztályozó értekezlet: 2019. 2019. január 25.

Félévzáró értekezlet (tanítás nélküli munkanap): 2019. február 1.

Nevelési értekezlet (tanítás nélküli munkanap): 2019. április 17.

Év végi osztályozó értekezlet: 2019. június 18.

Tanévzáró értekezlet: 2019. június 26.
 

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

Intézményünkben tanfelügyeleti ellenőrzés nem volt.

 

Utolsó frissítés: 2018.10.26.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201046&th=16
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

016 - Szobi Fekete István Általános Iskola Árpád Fejedelem Általános Tagiskolája (2632 Letkés, Rákóczi utca 2.)

 

A köznevelési statisztika alapján a 2017/2018. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 64 fő

A 2017/2018. tanév második félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 9 fő (a tanulók 14,1 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3),

középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 9 fő (a tanulók 14,1 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1 mértékben romlott: 0 fő (a tanulók

0,0 %-a)

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya az első félévi 12,5%-ról a második félévre 14,1%-ra változott. Az intézmény

igénybe vett a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által felajánlott szakmai szolgáltatást. Az intézmény tervezett megelőző

tevékenységet, melyet az igénye szerint bővíthet a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szakmai szolgáltatásaival. Javasoljuk

az intézménynek a módszertani műhelyfoglalkozások és az Őszi Pedagógiai Napok programjain való részvételt. Javasoljuk,

hogy az intézményi intézkedések támogatása érdekében helyzetüknek és fejlesztési irányaiknak megfelelő szakmai

szolgáltatásokat igényeljenek. 
 

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=201046
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Az egyéb foglalkozások rendje

 

1. A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola által szervezett egyéb foglalkozáson.

 

2. Az egyéb foglalkozások formái:

 

- rendszeres elfoglaltságok pl.: szakkör, napközi, sportkör, diákkör, énekkar,
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- nem rendszeres elfoglaltságok: iskolai rendezvények, ünnepségek, múzeum, színház, mozi látogatás.

 

3. A tanuló joga, hogy tagja legyen a rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásoknak, diákkörnek, különböző

köröknek, valamint iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek.

 

A különböző rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások indítására a jelentkezési lehetőséget az iskola - a

jelen házirendben meghatározott - a tantárgy választásához hasonlóan biztosítja.

 

Az iskola akkor szervezi meg és biztosítja a foglalkozás működését, ha az arra jelentkezők létszáma eléri a 15 főt és azt a

fenntartó engedélyezi.

 

4. A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel adott tanévben kötelező, ha arra a tanuló

jelentkezett.

 

5. A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások ingyenesek, de egyes szakkörök és az önképzőkörök – azok

jellegétől függően – térítési díjasak is lehetnek. Ennek feltételeit, a fizetendő díjakról való tájékoztatást az intézmény a

jelentkezések előtt megadja.

 

6. Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások (pl.: színház, mozi, múzeum stb. látogatás)

igénybevételéért részvételi díjat kell fizetni.

 

A foglalkozásokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője számára meg

kell adni.

(A részvételi díjas foglalkozáson való részvétel a tanuló számára nem lehet kötelező úgy, hogy annak térítési díja befizetésére is

kötelezve legyen.)

 

7. A tanórán kívüli foglalkozások időpontját és helyszínét az intézmény a foglalkozásra jelentkezők, valamint a foglalkozást

tartó igényei figyelembe vételével állapítja meg.

 

8. A tanórán kívüli foglalkozások időpontjáról a tanulók írásbeli, vagy szóbeli tájékoztatást kapnak.

 

- Ezek lehetnek: pl. magyar és matematika középiskolai előkészítő, művészeti szakkörök, nyelvi foglalkozások, sportkörök stb. 
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Hétvégén megoldható szorgalmi jellegű munkák

- Kötelező munkát a gyermekek nem kapnak, de lehetőséget biztosítunk a tervszerű szorgalmi munkák elvégzésére, a szülők

bevonásával és előzetes megbeszélésével.

- Kötelező szorgalmi munkát nem adunk, a gyermek eldöntheti kíván-e gyakorolni az adott tantárgyból. Szorgalmi munkája

mindig önkéntes jellegű, a tanár semmiféle diszkriminációt negatív értékelést nem adhat annak, aki nem gyakorolt.

- A szorgalmi munka tartalmát a szülővel egyeztetni kell. Lehetőség szerint differenciáljunk, de elsődleges szempont legyen az

alapkészségek megszilárdítása.

Ellenőrzése: lehetőség szerint minőségi legyen.

Javítása: tanár által, a szorgalmi munka beérkezésétől számított 1 héten belül történjen meg.

Értékelése: az értékelés módja választható, de az „Osztályozás, értékelés” fejezetben leírtakat figyelembe kell venni.

 

Az írásbeli dolgozatok előkészítése, megíratása, ellenőrzése, értékelés, javítása

Az írásbeli feleltetésnél a tanulóknak önállóan kell gondolkodni, a hibára nem figyelmeztet azonnal a tanár.

A dolgozat írására a tanulókat elő kell készíteni, a megíratás előtti utolsó órákat ismétlésre, gyakorlásra kell fordítani

(típusfeladatok, tanácsok a felkészüléshez). Fontos a megíratás idejének kellő időben ( 1 hét ) való közlése. Egy napon

legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A feladatlapot úgy kell összeállítani, hogy a mindenkor érvényben levő helyi tantervi

követelményeket messzemenően figyelembe kell venni.

A dolgozat feladatainak összeállításánál a fokozatosság elve érvényesül, lehetőséget adva arra, hogy a gyengébb tanulók is

sikerélményhez jussanak. A feladatsor legalább 40 %- ának a tantervi minimumot kell tartalmaznia. Lényeges motívum a

nyugodt légkör kialakítása, a tanár következetes magatartása.
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Nagy gondot fordítunk a dolgozatok kijavítására, a típushibák kigyűjtésére, az okok feltárására és a korrekcióra. A dolgozatokat

legfeljebb egy hét elteltével ki kell osztani. Kiosztáskor az osztály és az egyén teljesítményét értékeljük.

- röpdolgozat: A röpdolgozat formájú ellenőrzés célja: megállapítani, tanulóink milyen mértékben sajátították el az előző órai

tananyagot, ill. egy-egy résztémakört, legfeljebb 2-3 óra anyagából íratható.

- témazáró dolgozat: Az egyes témakörök végén a fő követelmények és az egész téma tananyagának ismeretéről tanulóink

témazáró dolgozat formájában adnak számot.

- tudás-szintmérő dolgozat: A tantervi követelményeket figyelembe véve az iskolavezetés által összeállított feladatsort

tartalmazza: célja, hogy képet kapjunk tanulóink tanév során megszerzett tudásáról. A mérést az iskolavezetés végzi.

 <
 

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

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

 

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet

eleget,

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc

százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

 

Az osztályozó vizsga tantárgyai :

 

- l. évfolyam : szövegértés-szövegalkotás, nyelvtan, matematika.

- 2-4. évf.: szövegértés-szövegalkotás, nyelvtan, matematika, környezetismeret.

- 5. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás, matematika, természetismeret, történelem.

- 6. évfolyam : szövegértés-szövegalkotás matematika, természetismeret, történelem.

- 7. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás matematika, fizika, ember és társadalom, kémia, biológia, földrajz

- 8. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás matematika, fizika, történelem, kémia, biológia, földrajz.

 

Az igazgató a tanulót szakértői vélemény alapján (beilleszkedési, magatartási zavar, tanulási nehézség) a szülő kérelmére

részben vagy egészben felmentheti a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (magántanuló). A gyermek tudásáról

az igazgató által meghatározott időben és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot.

 <
 

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

2018/2019 tanév: engedélyezett 8 osztály

Létszámadatok:

1 osztály:  18 fő

2. osztály: 16 fő

3. osztály: 19 fő

4. osztály:   9 fő

5. osztály:  16 fő

6. osztály:  10 fő

7. osztály:  18 fő

8. osztály:  16 fő

 

Utolsó frissítés: 2018.10.26.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

Szervezeti és működési
szabályzat:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201046-1201046016
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018 - Szobi Fekete István Általános Iskola Kemencei Általános Tagiskolája (2638 Kemence, Fő út

161.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Felvételi körzet: Kemence község (1-4. osztály)

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

• A gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány.

• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet

- óvodai szakvélemény,

- járási szakértői bizottság szakértői véleménye,

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

• Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)

• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell

jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a

tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A beiskolázás során az intézmény dolgozói rögzítik a gyermekek beiskolázáshoz szükséges adatait.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Általános iskolák 2018/2019. tanév

első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2018. április 12  csütörtök (8:00-19:00)

2018. április 13. péntek (8:00-19:00)
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Engedélyezett osztályok száma: 2 összevont osztály (az elméleti tantárgyakat bontva tanulják a gyerekek.)

Engedélyezett csoportok száma: 9
 

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:

Intézményünkben nincsen díjfizetési kötelezettség.
 

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

Nem történt fenntartói értékelés.
 

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  iskola  szorgalmi  időben  reggel  7.30  órától  a  szervezett  foglalkozások  befejezéséig,  de legalább 17.00 óráig van

nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva  munkanapokon   7.30  –  15 óráig.  Az  iskolát

szombaton,  vasárnap  és  munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási

Házirend: kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-201046-1201046016
Pedagógiai program: kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-201046-1201046016
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rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt.
 

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

2018. szeptember 03. Tanévnyitó ünnepély

2018. szeptember 20. és 24. Szülői értekezletek

2018. október 06. Megemlékezés az Aradi Vértanúkról.

2018. október 13. Kirándulás a Kemencei Nagyvölgyben

2018. október 19. Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről.

2019. január 25. Félévi bizonyítványok kiosztása.

2019, február 1. hete Félévi szülői értekezlet

2019. február Farsangi jelmezes felvonulás és játékdélután.

2019. március 14. Iskolai ünnepély az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére.

2019. június 12. Év végi tanulmányi kirándulás Budapestre.

Színház-látogatások november és március hónapban.
 

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

Az intézményi tanfelügyelet (2018.02.13.) megállapításai:

1. Pedagógiai folyamatok

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az önértékelési folyamat pontos betartása. A székhelyintézmény honlapján hangsúlyosabban jelenjenek meg a tagintézményhez

kapcsolódó információk.

Kiemelkedő területek:

Munkájukban arra törekednek, hogy minden gyermek megkapja a személy szerint neki járó figyelmet. Törődnek

tanítványaikkal. A tantestület tagjai jó kapcsolatokat ápolnak egymással.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Jó gyakorlatok rögzítése.

Kiemelkedő területek:

Kis iskola lévén és a gyermekösszetételt is figyelembe véve jelentős a nevelőtestület szociális érzékenysége a tanulók iránt, az

egyéni bánásmód érvényesülése, a tanulók személyes megismerése, a családokkal való kapcsolattartás.

3. Eredmények

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Amennyire lehet, megtartani a tanulói létszámot.

Kiemelkedő területek:

Jól működnek az értékelési rendszerek, rendszeresek a vezetői óralátogatások. Kiemelt figyelmet szentelnek a tehetséges

tanulók versenyekre való felkészítésére.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A belső ellenőrzések során a tagintézmény- vezető mellett lehetőség szerint más kolléga is vegyen részt, ami kívánalomként

szerepel a munkatervben is (2016/2017).

Kiemelkedő területek:

A pedagógusok szakmai együttműködésén alapuló munkaközösség áll az intézmény belső kapcsolatrendszerének

középpontjában. A nevelő-oktató munka érdekében tervszerűen működik, folyamatosan megújulásra képes, innovatív közösség.

A belső tudásmegosztás jól működik. A pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással a tanulók nevelése-oktatása

érdekében. Az információátadása naprakész. Az információáramlás a szervezeten belül hatékony.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Panaszkezelési szabályzat kidolgozása.

Kiemelkedő területek:
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Programjai nyitottak a község lakói előtt. Együttműködés a partnerekkel, iskolai rendezvények kiterjesztése községi szintre,

például hagyományok ápolása, ünnepségeken szereplés, Idősek Otthonában karácsonyi, anyák napi műsor.

6. A pedagógiai munka feltételei

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Nincsen.

Kiemelkedő területek:

Reális képük van a nevelő-oktató munka szükségleteiről. A jövőre vonatkozó terveik között szerepel lehetőségek teremtése a

megújulásra: Lépéselőny program; alkotó pedagógia.

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak

és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Nincsen.

Kiemelkedő területek:

Erőforrásainak adottságait folyamatosan figyelembe veszi az intézmény. A változásokhoz igazodik és ennek érdekében

megteszik a szükséges változtatásokat.

 

 

Utolsó frissítés: 2018.10.29.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201046&th=18
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Nincs kimaradó, illetve évfolyamot ismétlő tanulónk.
 

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=201046
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Az egyéb foglalkozások rendje

 

1. A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola által szervezett egyéb foglalkozáson.

 

2. Az egyéb foglalkozások formái:

 

- rendszeres elfoglaltságok pl.: szakkör, napközi, sportkör, diákkör, énekkar,

 

- nem rendszeres elfoglaltságok: iskolai rendezvények, ünnepségek, múzeum, színház, mozi látogatás.

 

3. A tanuló joga, hogy tagja legyen a rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásoknak, diákkörnek, különböző

köröknek, valamint iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek.

 

A különböző rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások indítására a jelentkezési lehetőséget az iskola - a

jelen házirendben meghatározott - a tantárgy választásához hasonlóan biztosítja.

 

4. A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel adott tanévben kötelező, ha arra a tanuló

jelentkezett.
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5. A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások ingyenesek, de egyes szakkörök és az önképzőkörök – azok

jellegétől függően – térítési díjasak is lehetnek. Ennek feltételeit, a fizetendő díjakról való tájékoztatást az intézmény a

jelentkezések előtt megadja.

 

6. Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások (pl.: színház, mozi, múzeum stb. látogatás)

igénybevételéért részvételi díjat kell fizetni.

 

A foglalkozásokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője számára meg

kell adni.

(A részvételi díjas foglalkozáson való részvétel a tanuló számára nem lehet kötelező úgy, hogy annak térítési díja befizetésére is

kötelezve legyen.)

 

7. A tanórán kívüli foglalkozások időpontját és helyszínét az intézmény a foglalkozásra jelentkezők, valamint a foglalkozást

tartó igényei figyelembe vételével állapítja meg.

 

8. A tanórán kívüli foglalkozások időpontjáról a tanulók írásbeli, vagy szóbeli tájékoztatást kapnak.

 

- Ezek lehetnek: pl. szakkörök, nyelvi foglalkozások, sportkörök stb.

 

Iskolánkban 2. évfolyamtól kezdődően angol, illetve informatika szakkörre járhatnak a tanulók.
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Hétvégén megoldható szorgalmi jellegű munkák

- Kötelező munkát a gyermekek nem kapnak, de lehetőséget biztosítunk a tervszerű szorgalmi munkák elvégzésére, a szülők

bevonásával és előzetes megbeszélésével.

- Kötelező szorgalmi munkát nem adunk, a gyermek eldöntheti kíván-e gyakorolni az adott tantárgyból. Szorgalmi munkája

mindig önkéntes jellegű, a tanár semmiféle diszkriminációt negatív értékelést nem adhat annak, aki nem gyakorolt.

- A szorgalmi munka tartalmát a szülővel egyeztetni kell. Lehetőség szerint differenciáljunk, de elsődleges szempont legyen az

alapkészségek megszilárdítása.

Ellenőrzése: lehetőség szerint minőségi legyen.

Javítása: tanár által, a szorgalmi munka beérkezésétől számított 1 héten belül történjen meg.

Értékelése: az értékelés módja választható, de az „Osztályozás, értékelés” fejezetben leírtakat figyelembe kell venni.

 

Az írásbeli dolgozatok előkészítése, megíratása, ellenőrzése, értékelés, javítása

Az írásbeli feleltetésnél a tanulóknak önállóan kell gondolkodni, a hibára nem figyelmeztet azonnal a tanár.

A dolgozat írására a tanulókat elő kell készíteni, a megíratás előtti utolsó órákat ismétlésre, gyakorlásra kell fordítani

(típusfeladatok, tanácsok a felkészüléshez). Fontos a megíratás idejének kellő időben ( 1 hét ) való közlése. Egy napon

legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A feladatlapot úgy kell összeállítani, hogy a mindenkor érvényben levő helyi tantervi

követelményeket messzemenően figyelembe kell venni.

A dolgozat feladatainak összeállításánál a fokozatosság elve érvényesül, lehetőséget adva arra, hogy a gyengébb tanulók is

sikerélményhez jussanak. A feladatsor legalább 40 %- ának a tantervi minimumot kell tartalmaznia. Lényeges motívum a

nyugodt légkör kialakítása, a tanár következetes magatartása.

Nagy gondot fordítunk a dolgozatok kijavítására, a típushibák kigyűjtésére, az okok feltárására és a korrekcióra. A dolgozatokat

legfeljebb egy hét elteltével ki kell osztani. Kiosztáskor az osztály és az egyén teljesítményét értékeljük.

- röpdolgozat: A röpdolgozat formájú ellenőrzés célja: megállapítani, tanulóink milyen mértékben sajátították el az előző órai

tananyagot, ill. egy-egy résztémakört, legfeljebb 2-3 óra anyagából íratható.

- témazáró dolgozat: Az egyes témakörök végén a fő követelmények és az egész téma tananyagának ismeretéről tanulóink

témazáró dolgozat formájában adnak számot.

- tudás-szintmérő dolgozat: A tantervi követelményeket figyelembe véve az iskolavezetés által összeállított feladatsort

tartalmazza: célja, hogy képet kapjunk tanulóink tanév során megszerzett tudásáról. A mérést az iskolavezetés végzi. 
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
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Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

 

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet

eleget,

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc

százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

 

Az osztályozó vizsga tantárgyai :

 

- l. évfolyam : szövegértés-szövegalkotás, nyelvtan, matematika.

- 2-4. évf.: szövegértés-szövegalkotás, nyelvtan, matematika, környezetismeret.

- 5. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás, matematika, természetismeret, történelem.

- 6. évfolyam : szövegértés-szövegalkotás matematika, természetismeret, történelem.

- 7. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás matematika, fizika, ember és társadalom, kémia, biológia, földrajz

- 8. évfolyam: szövegértés-szövegalkotás matematika, fizika, történelem, kémia, biológia, földrajz.

 

Az igazgató a tanulót szakértői vélemény alapján (beilleszkedési, magatartási zavar, tanulási nehézség) a szülő kérelmére

részben vagy egészben felmentheti a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (magántanuló). A gyermek tudásáról

az igazgató által meghatározott időben és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot. 
 

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

Iskolánkban csak alsó tagozat működik 2 összevont osztállyal. Az 1-3. osztályba 9 tanuló, a 2-4. osztályba 12 tanuló jár.

 

Utolsó frissítés: 2018.10.29.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2018. október 30.

Szervezeti és működési
szabályzat:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201046-1999999411

Házirend: kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-201046-1999999411
Pedagógiai program: kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-201046-1999999411
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