
 

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 - Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola (5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint

200626
Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13.

OM azonosító: 200626
Intézmény neve: Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Székhely címe: 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13.
Székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok
Intézményvezető neve: Bogárné Simon Klára
Telefonszáma: 56/552-060
E-mail címe: bsk@ujszaszivorosmarty.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2021.06.02.

Fenntartó: Szolnoki Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Szutorisz-Szügyi Csongor
Telefonszáma: +36 (56) 795-236
E-mail címe: csongor.szutorisz-szugyi@kk.gov.hu

1 /  11 



2020-as statisztikai adatok alapján

 

Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2020-as 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 1 362 187 20 0 30 27 0 0 22 16,00 7 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)

1 362 187 20 0 30 27 0 0 22 16,00 7 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, óvodai
nevelés

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

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

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

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból
vagy óraadóból,

megbízási
szerződésesből a teljes

munkaidő
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

an) közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

elméle
ti

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás

és
kiegés

zítő
nemze
tiségi

óvodai
nevelé

s
feladat

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 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0

ebből nő 0 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0

Részmunkaid
ős

0

ebből nő 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

ebből nő 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 19 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 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

Általános
iskolai tanár

1 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

Tanító 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Tanító,
speciális
képesítéssel

0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

Gyógypedag
ógus

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

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató
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Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200626

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200626&th=001

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Iskolánk a beiskolázási körzetéből - Újszász város területéről – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. Az Újszászi

Vörösmarty Mihály Általános Iskola külön felvételi eljárást nem folytat.

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 2 0 0 0 9 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 30

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 7 6 0 0 7 6 0 0

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

1 1 0 0 1 1 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 4 4 0 0 4 4 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros 1 1 0 0 1 1 0 0

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda 1 0 0 0 1 0 0 0

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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Egy személyes találkozást, és elbeszélgetést folytatunk minden egyes jelentkezni kívánóval, és szüleivel. A megbeszélésen az

iskola igazgatója tájékoztatja a szülőt az intézmény jellegzetességeiről, nevelési koncepciójáról. A szülőnek is módja van ez

alkalommal az iskolával kapcsolatos minden nemű kérdésére választ kapni. Az iskolába való felvételről az intézményvezetés a

férőhelyek számának és az osztálycsoportok összetételének függvényében dönt.

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

betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a

gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges

fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:

• az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;

• az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot,

• a tanuló lakcímét igazoló iratot.

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

összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből, hogy nyelvi készségeinek optimális fejlesztése érdekében a

számára legmegfelelőbb csoportba kerüljön.

		Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről 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 jelentkezés szándékát a következő elérhetőségekre lehet jelezni:

-	telefon: 06-56-552060

-	e-mail: iskola@ujszaszivorosmarty.hu

-	személyesen az iskola vezetésénél

 

Záró rendelkezések

Az eljárás elkészítése az igazgató feladata, és a nevelőtestület fogadja el.

Az eljárás módosítását bármelyik pedagógus kezdeményezheti.

Ez az eljárás elfogadásakor lép hatályba.

 

 

 

 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A leendő első osztályosok számára a beiratkozás időpontját a Szolnoki Tankerületi Központ határozza meg minden tanévben.

Intézményünk ehhez az időponthoz igazodik. A beiratkozás időpontjáról kérjük, március utolsó hetében az iskola titkárságán

szíveskedjenek érdeklődni!

Titkársági telefonszám: 06-56-552-060
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A 2020/21-es-es  tanévben a Szolnoki Tankerületi Központ -mint fenntartó-  által engedélyezett osztályok létszáma:

-	alsó tagozaton minden évfolyamon két  osztály

-	 a felső tagozaton minden évfolyamon két osztály,  azaz összesen 16 iskolai osztály.
 

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 tanulóinknak tandíj, térítési-díj,egyéb díjfizetési kötelezettsége nincs.
 

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

A fenntartó által -a nevelési- oktatási  intézmény munkájával összefüggő- elrendelt értékelés nem volt intézményünkben. 
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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 iskolát munkanapokon 7:45 órától 16:15 óráig portaszolgálat őrzi. A tanulók számára a pedagógiai felügyelet-amennyiben

legalább 10 szülő ezt kéri- 6:30 órától 7:30 óráig és 16:00 órától 17:00 óráig biztosított.

A tanítás 08:00 órakor kezdődik. Az iskolába az első tanítási óra előtt 15 perccel (7 óra 45 percig) kell beérkezni, hogy legyen

idő az első tanítási órára előkészülni. A tanuló reggel 7 óra 30 perctől veheti igénybe a reggeli ügyeletet. Tanuló a tanterembe

reggel 7.30 után mehet be, az iskola épületét az utolsó foglalkozásának befejezése előtt csak engedéllyel hagyhatja el. A tanuló

az iskola területén csak tanári felügyelet mellett tartózkodhat. 14 óra után csak abban az esetben maradhat az iskolában, ha

szervezett iskolai programja van (napközi otthon, hitoktatás egyéni felkészítés, tanulmányi verseny, szakkör, előkészítő,

tömegsport, szabadidős program, stb.) vagy igénybe veszi a könyvtár szolgáltatásait.

 

 

Az igazgató engedélye alapján az épület szombaton és vasárnap is nyitva tartható iskolai vagy egyéb hivatalos rendezvény

miatt.

 

 
 

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

A tanév feladatainak részletes ütemterve

Tanév előkészítése, alakuló értekezlet 2020. augusztus 17.

Javító és osztályozó vizsga 2020. augusztus 26.

Egészségnap, szűrővizsgálatok 2020. augusztus 28.

Kitűnő tanulók kirándulása Budapestre 2020. szeptember 03.

Gólyatábor az elsősöknek 2020. augusztus 24-27.

Ünnepélyes tanévnyitó 2020. augusztus 29.

Munkaközösségi értekezletek 2020. szeptember első hete

Szülői értekezletek alsó és felső tagozat online 2020. szeptember 11-ig

Művészeti alapiskola csoportjainak kialakítása 2020. szeptember

Tanmenetek, munkatervek elkészítése, integráltan oktatott SNI-s tanulók fejlesztési tervének elkészítése többségi pedagógusok

által 2020. szeptember 20 és szeptember 30 között.

DÖK alakuló ülése, tisztségviselők megválasztása, házirend véleményezése 2020. szeptember első hete

Szociometriai vizsgálatok elvégzése a felső tagozaton 2020. szeptember 30-ig

Városnapi rendezvényen való részvétel 2020. szeptember 12.

Elsősök visszalátogatása az óvodába, szüreti mulatság 2020. szeptember 26.

Magyar Diáksport Napja 2020. szeptember 25.

Magyar Népmese Napja 2020. szeptember 30.

Zenei Világnap 2020. október 01.

Állatok Világnapja 2020. október 04.

Megemlékezése az Aradi vértanúkról 2020. október 06.

DIFER mérés 2020. október 14.

Ünnepi megemlékezés a köztársaság kikiáltásának évfordulójáról és az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról

2020. október 22.

Bólyai matematika verseny 2020. október 12.

Bozsik Program indítása 2020. október

Nyelvi vetélkedő TÁMOP 3.1.4 2020. október

Pályaorientációs tevékenységek 2020. október

Ovisuli foglalkozások beindítása 2020. október

Tökbál és Halloween party 2020. október 25.

Ószőlői matematika verseny 2020. november 29.

Élj egészségesen projekt alsó tagozat 2020. november 10.

Egy nap az életért - drogprevenciós projektnap 2020. november 10.
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Ki nyer ma? - Játék és muzsika 10 percben 2020. november

Megemlékezése a Magyar Nyelv Napjáról 2020. november

Ovisuli 2020. november

Pályaválasztási szülőértekezlet 2020. november

Adventi hagyományok felelevenítése 2020. november vége

Vörösmarty Hét 2020. december 02.

Családi nap 2020. december 14.

Vörösmarty Labdarugó Teremtorna 2020. december 07.

Szép Magyar Beszéd Verseny iskolai fordulója 2020. december

Szövegértési verseny SNI és BTMN tanulók számára 2020. december

Télapó várás osztályteremben 2020. december

Kiskarácsony-Nagykarácsony fenyőünnepség ovisokkal 2020. december

Luca napi vetélkedő 3. és 4. osztálynak 2020. december 13.

Bozsik Program kispályás labdarúgás Újszász 2020. december

Ovisuli 2020. december

DIFER vizsgálatok befejezése 2020. december 15-ig

Karácsonyi ünnepi műsor 2020. december 21.

Mosolyt az arcokra, melegséget a szívekbe nevű rendezvényre látogatás 2020. december

Osztályozó értekezlet alsó és felső tagozat 2021. január

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 2021. január 22.

Színház látogatás 2021. január

Ovisuli 2021. január

8. osztályosok felvételi vizsgája 2021. január 18.

Vörösmarty Tollaslabda Bajnokság, megyei döntő; NETFIT mérések kezdete 2021. január

Félévi értesítések 2021. január 31-ig

Félévi nevelőtestületi értekezlet 2021. február 03.

Félévi szülői értekezletek 2021. február 04-12.

Vörösmarty Gála műsortervének leadása 2021. február 03.

Farsang felső tagozat 2021. február 07.

Farsang alsó tagozat 2021. február 08.

Rendhagyó technika órák a hetedik évfolyamon 2021. február 10.

Zrínyi matekverseny 2.-8. évfolyam 2021. február 28.

Tollaslabda területi döntő 2021. február

Vörösmarty bajnokság - foci és kézilabda 2021. február

Ovisuli 2021. február

Nemzetközi Nőnap megemlékezés 2021. március 08.

Éneklő ifjúság megyei hangverseny és minősítés 2021. március

Ünnepi megemlékezés az 1848-as szabadságharc és forradalom évfordulójáról 2021. március 13.

Részvétel a városi szavalóversenyen 2021. március

Ovisuli 2021. március

Alapítványi Bál 2021. március 28.

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny iskolai fordulója 2021. március

Víz Világnapja 2021. március 22.

Részvétel az ószőlői német és angol versenyen 2021. március

Tankönyvrendelések leadása 2021. március

Német József Informatika Verseny 2021. március

Húsvéti kézműves foglalkozás, tojásfestés 2021. április

Pályaorientációs nap 2021. április 09.

Elsősök beíratása 2021. április

Megemlékezés a Föld napjáról 2021. április 23.

Költészet napja 2021. április 09.- 13.

Lábtoll-labda megyei döntő 2021. április

Bozsik Program kispályás labdarúgás fiú-lány Zagyvarékas 2021. április
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Fenntarthatósági Témahét 2021. április 20-24.

Anyák napja 2021. május

Majális 2021. május

Hulladékgyűjtés 2021. május

Tavaszi Futógála 2021. május

Idegennyelvi mérés 2021. május 19.

Országos komptenciamérés 6. és 8. évfolyam 2021. május 26.

Madarak, fák napja 2021. május

Lábtoll-labda országos Diákolimpiai döntő 2021. május

Osztálykirándulások 2021. május

Gyereknap 2021. május 28.

ECDL vizsga 2021. május

Kispályás labdarúgás, Bozsik program 2021. május

Damjanich Kupa 2021. május

Pápai Kupa, kispályás labdarúgás 2021. május

Ovisuli 2021. május

Vörösmarty Gála 2021. június 06.

Nemzeti Összetartozás Napja 2021. június 04.

Pedagógus Nap 2021. június 05.

Iskolai ballagás 2021. június 12.

Ballagási ünnepség 2021. június 13.

Alsós osztályozó értekezlet 2021. június 11.

Felsős osztályozó értekezlet 2021. június 15.

Tanévzáró ünnepség 2021. június 18.

EFOP-3.2.15-VEKOP-17 "Szászorszép" pályázat megvalósítása 2021. június 15.-16.

Tábor szervezés, tematikus tábor, Erzsébet tábor 2021. június

 

Feltöltése az éves munkaterv elkészülése után
 

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

Intézményünkben a 2020/21-es tanévben nem lesz tanfelügyeleti ellenőrzés.

 

A 2019.-ben lezajlott tanfelügyeleti ellenőrzés jegyzőkönyve irattárunkban található.

 

Utolsó frissítés: 2021.06.02.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200626
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

?	A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó

szülői vagy orvosi igazolással igazolni.

?	A szülő tanévenként 10 tanítási napról való távolmaradást igazolhat, azon túl orvosi igazolás szükséges. A tanuló betegsége

esetén a szülő köteles a mulasztás első napján az osztályfőnököt értesíteni. A tanuló számára az előzetes távolmaradási

engedélyt a szülő írásban kérheti. Az engedély megadásáról az igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló

tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait, valamint az osztályfőnök véleményét.

?	Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát, ill. egy adott tantárgyból a

tanítási órák 30%-át meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható. Kérésre a nevelőtestület engedélyével a tanuló

osztályozóvizsgát tehet.  A nevelőtestület megtagadhatja az osztályozó vizsga letételét ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak

száma meghaladja a 20 tanítási órát.
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?	Amennyiben a tanuló sportrendezvényeken, tanulmányi versenyeken az iskolát képviseli, távolmaradása nem számít

mulasztásnak.

?	A hiányzások igazolását a mulasztás megszűnte utáni első osztályfőnöki órán, vagy a hiányzást követő öt tanítási napon belül

be kell mutatni az osztályfőnöknek.

?	A gyógytestnevelésről, történő hiányzás tanórai hiányzásnak minősül. A tanítási óráról késő tanulót felelősségre kell vonni.

Három késés után az osztályfőnöknek értesítenie kell a szülőt. A tanuló tanóráról történő késései a digitális naplóban

összeadódnak.

 

 
 

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=200626
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi:

•	 Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges

tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és

felzárkóztató foglalkozások segítik.

 

•	Tömegsport foglalkozások. Az iskola sportfoglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi

testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

 

•	Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. A szakkörök jellegüket

tekintve lehetnek művészetiek, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör alapján is. A szakkörök

indításáról – a felmerülő igények (minimum 8 fő) és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején,

szeptember 30-ig, az iskola nevelőtestülete dönt.

 

•	Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (tanulmányi, sport, művészeti)

versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli

hazai és nemzetközi versenyeken való részvételre is felkészítjük.

 

•	Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások. Egy-egy tantárgy néhány témájának

feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon

tett csoportos látogatások.

A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő

költségeket a szülőknek kell fedezniük.

•	Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére különféle szabadidős programokat szervez a

nevelőtestület, figyelembe véve a szülők anyagi helyzetét (túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások,

klubdélutánok, táncos rendezvények). A diákok részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a

szülőknek kell fedezniük.

 

•	Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon a tanórák után látogatható iskolai könyvtár segíti.

 

•	Nyitvatartási idő: hétfő-csütörtök:          8.00-15.00

 péntek:                           7.30-14.30        

A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás

minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.

•	Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő- és oktató-tevékenységétől

függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A választott hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára a tanév

megkezdése után kötelező.

 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások

kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy
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tanévre szól.

 

A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik

alapján a szaktanárok jelölik ki.

A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a

szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.

A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten

igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható.

 
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

 	A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját egy héttel hamarabb megismerje, egy napon kettőnél több témazárót

ne írjon (Dolgozatnak minősül a nagyobb tanegységet átfogó, minimum 45 perces írásbeli számonkérés.)

	A tanulónak joga, hogy dolgozatát, írásbeli munkájának érdemjegyét, továbbá az abban elkövetett hibáit legkésőbb 10

munkanapon belül megtudja, illetve megnézhesse.

	A tanuló joga a digitális naplóban a saját magára vonatkozó bejegyzéseket megtekinteni. Jelszó letiltása esetén a  tanuló az ig.h.-

től illetve a rendszergazdától kérhet új jelszót.

	A tanuló kötelessége, hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a

tanórákra, a dolgozatokat megírja, a házi feladatait elkészítse.

	Az a tanuló, aki a napközis tanulási időszakban egyéb foglalkozáson (szakkör, művészet,sport, fejlesztés, gyógytestnevelés…)

vesz részt, házi feladatát otthon köteles elkészíteni. 
 

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

1.	Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:

-	osztályozó vizsga,

-	pótló vizsga,

-	javítóvizsga.

 

2.	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.

 

3.	Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett

vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.

 

4.	Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.

 

5.	A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell

megszervezni.

 

6.	A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel

osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két héttel

-	javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor)

közölni kell.

 

7.	Az osztályozó és javítóvizsgák feladatait az iskola helyi tantervében szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai

munkaközösségei, illetve a szaktanárok állapítják meg.
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8.	A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a

tanulóknak:

 

 

 

 
 

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

Osztály	  Létszám	

1.a	            29 fő	

1.b	            28 fő	

2.a	            16 fő	

2.b	            24 fő	

3.a	            22  fő

3.b	            21 fő

4.a	            20 fő

4.b	            20 fő

5.a	            23 fő

5.b	            22 fő	

6.a	           25 fő

6.b	           22 fő

7.a	           24 fő	

7.b	           22 fő

8.a              23 fő

8.b	           25 fő

 

 

Utolsó frissítés: 2021.05.31.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2021. június 02.

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-200626-0

Házirend: https://kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-200626-0
Pedagógiai program: https://kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-200626-0
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