
 

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 - Csányi Szent György Általános Iskola (3015 Csány, Arany János út 6.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint

031556
Csányi Szent György Általános Iskola
3015 Csány, Arany János út 6.

OM azonosító: 031556
Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola
Székhely címe: 3015 Csány, Arany János út 6.
Székhelyének megyéje: Heves
Intézményvezető neve: Szabó Margit
Telefonszáma: 37/357014
E-mail címe: suli.csany@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2021. 11. 30.

Fenntartó: Hatvani Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Horváth Márta
Telefonszáma: +36 (37) 795-214
E-mail címe: marta.horvath@kk.gov.hu
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2021-es statisztikai adatok alapján

 

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

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében

pedagógus, oktató
munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban,
szakkép
zésben

felnőttké
pzési

jogviszo
nyban

résztvev
ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 1 119 61 4 0 12 9 0 0 11 8,00 1 1

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)

1 119 61 4 0 12 9 0 0 11 8,00 1 1

Alapfokú
művészetoktatás

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

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

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

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

Szakértői bizottsági
tevékenység

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

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

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

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

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

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

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

Konduktív
pedagógiai ellátás

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

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

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

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

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

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

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

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

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

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

Kiegészítő
nemzetiségi óvodai
nevelés

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

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

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán,
technikum 9-13. évfolyamán,

szakképző iskola 9-11.
évfolyamán

Technikum,
szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag
ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás

és
kiegés

zítő
nemze
tiségi

óvodai
nevelé

s
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból
vagy óraadóból,

megbízási
szerződésesből a teljes

munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

elméle
ti

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
kifutó
szakkö
zépisk

ola/
techni
kum
két

éves
érettsé

gire
felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

ebből nő 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0

Részmunkaid
ős

0

ebből nő 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

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

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

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

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 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 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Tanító 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus

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

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

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=031556

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Csányi Szent György Általános Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031556&th=001

 

5. Általános adatok

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 1 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

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

ebből nő
(o02+o04)

Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 1 1 0 0 1 1 0 0

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

1 1 0 0 1 1 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász

4 /  16 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=031556
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031556&th=001


A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai:

Iskolánk a beiskolázási körzetéből –melyet a fenntartó határoz meg- minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.

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 születési anyakönyvi kivonatát;

-	a szülő személyi igazolványát;

-	a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt

-	a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét

-	a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával;

-	szükség esetén a szakértői bizottság véleményét,

-	a szülő illetve gondviselő lakcímkártyáját,

-      a tanuló TAJ kártyáját,

-	a gyermek lakcímkártyáját.

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,

-	a szülő illetve gondviselő lakcímkártyáját,

-	a tanuló lakcímkártyáját,

-       a tanuló TAJ kártyáját,

-	orvosi igazolást, hogy a tanuló közösségbe mehet.

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az

iskolatípus változtatásával is jár, az átvételre a felvételre megállapított eljárás szerint kerülhet sor.

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

összeállított –szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában –a

bizonyítvány bejegyzése alapján- nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból 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 beiratkozni.

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

intézmény vezetője dönt.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést

hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi, átvételi kérelem elbírálásából  a szülőt a döntést megalapozó

indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is. Az iskola

igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő-számítás, a mulasztás elbírálása és a

kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár

el.

Az intézmény vezetője értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes

kormányhivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel, akinek lakóhelye, tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási

intézmény székhelyén van.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az általános iskolai beíratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 50.§ (7)

bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáráról szóló

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései, illetve a 20/2021.(VI.8.) EMMI rendelet alapján történik.

A 2022/2023. tanévre történő beíratkozás időpontja az első évfolyamra: 2022. április 21-22.

A kettő nap során reggel nyolc órától este hat óráig tartanak a beíratkozások.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
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1.a	14

2.a	13

3.a	15

4.a	14

5.a	15

6.a	12

7.a	17

8.a	20

 
 

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:

A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

Az intézményünkben térítési díjat kell fizetni mindazon tanórán kívüli foglalkozás és egyéb pedagógiai szolgáltatás

igénybevételéért, amelynek finanszírozását a fenntartó nem vállalta fel, de az iskola szolgáltatásai helyi igényeket,

szükségleteket elégítenek ki.

A gyermekek szülei az intézményben, a gyermekük által igénybe vett étkezésért, az oktatási törvény előírásai alapján az

önkormányzat által meghatározott szabályok szerint térítési díjat fizetnek. Az esetleges kedvezmények igényléséhez az

pedagógusok javaslatot adhatnak az önkormányzat részére.

A gyermekek élelmezését az óvoda konyhája biztosítja.

•	Az étkezési térítési díjak befizetése az óvoda vezetőjénél, akadályoztatása esetén az élelmezésvezetőjénél történik.

•	A térítési díj befizetésének időpontját minden esetben az óvoda határozza meg.

•	Hiányzás esetén az étkezés lemondható /igazgatónál illetve az iskolatitkárnál/ minden nap 13.00 óráig telefonon vagy

személyesen.

•	Lemondás a következő naptól érvényes, a következő havi befizetéskor írható jóvá.

•	A teljes hét lemondása a megelőző hét pénteken 13.00 óráig történhet.

•	Amennyiben a hiányzása váratlan okból következett be a gyermeknek megrendelt ételét aznap ételhordóban a szülő

hazaszállíthatja.

•	Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

•	Amennyiben a szülő nem jelenti be 1 nappal előbb, hogy gyermeke a hiányzás után ismételten részt vesz az oktatásban, az

iskolának nem áll módjában az első iskolában töltött napon számára az étkezést biztosítani, ezért a szülő ebben az esetben

köteles gondoskodni gyermeke ellátásáról.

•	Az étkezés rendje az étkezést igénylő diákok a kifüggesztett időbeosztás szerint ebédelnek az arra kijelölt felnőtt személy

kíséretében.
 

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

Nem rendelkezünk ilyen adattal.
 

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:

Intézmény nyitva tartása

Az iskola hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át, folyamatosan működik.

A nevelési év a tárgyév szeptember hó 1 napjától a következő év augusztus hó 31 napjáig tart.

Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik az iskola szükség szerinti

felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. 

A tanév rendjét, az iskolai szünetek idejét az adott évre kiadott miniszteri rendelet határozza meg.

Az iskolai tanév helyi rendjét a nevelőtestület az iskolai munkatervben határozza meg az érintett közösségek véleményének

figyelembevételével.

A nyitvatartási idő: reggel 7 órától, délután 17 óráig tart.

Az ügyelet reggel: 7 3o órától 1-2 fő pedagógus által történik.

Az iskolát reggel, a munkarend szerint, 7 órára érkező technikai dolgozó nyitja ki.
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Az iskola kapu reggel 8 órától 16 óráig zárva van. A kaput minden más esetben a foglalkozást végző alkalmazott nyitja ki,

annak megkezdése előtt 10 perccel.

Az igazgató ügyfélfogadási ideje minden esetben az elkészült órarend függvényében alakul, ezt követően kerül nyilvánosságra .

A nyitva tartás teljes ideje alatt pedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel.

Az oktatás és a nevelés az órarendnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban, órarend alapján történik.

?	A napi tanítási idő 8 órától 14 óráig tart.

?	A fakultációs tanórákat 14 óráig be kell fejezni.

?	A tanítási órák időtartama 35-45 perc.

?	Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az iskola vezetője engedélyezi és szabályozza.

Tanítás nélküli munkanapot nevelési évenként 6 alkalommal vesz igénybe a nevelőtestület, melyet nevelési értekezletek, illetve

továbbképzés céljára használ fel, melyről a szülők jogszabályban előírtak szerint tájékoztatást kapnak. (Az első szülői értekezlet

keretén belül, amikor az osztályfőnök ismerteti a tanév rendjét, illetve 3 nappal a tanítás nélküli munkanap előtt).
 

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

Megemlékezés neve - időpontja - a szervezésért felelős neve - megemlékezésben résztvevő osztályok:

 

1. Aradi vértanúk (október 6.) - 2021. október 6. - Történelem szakos kolléga. - Intézmény minden tanulója.

2. Csány község Gyásznapja - 2021. november 17. - Magyar szakos kolléga. - Intézmény minden tanulója.

3. Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.) - 2022. február 25. - Történelem szakos kolléga. -

Intézmény minden tanulója.

4. Holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.) - 2022. április 13. - Magyar szakos kolléga. - Felső tagozatos diákok.

 

 

A nemzeti, iskolai ünnepek megünneplésének időpontja

Ünnep megnevezése - időpont - szervezésért felelős pedagógus - megemlékezésben résztvevők

 

Tanévnyitói ünnepély - 2021. szeptember 1. - Intézményvezető,Intézményvezető-helyettes, 7. osztályos osztályfőnök. -

Intézmény minden tanulója.

Nemzeti ünnep (március 15.) - 2022. március 11. - 5. osztályos osztályfőnök. - Intézmény minden tanulója.

Szent György nap - 2022. április 25. - osztályfőnökök - Intézmény minden tanulója.

Nemzeti ünnep (október 23.) - 2021. október 22. - 7. osztályos osztályfőnök. - Intézmény minden tanulója.

Karácsonyi ünnepély - 2021. december 21. - Igazgatóhelyettes, 7. osztályos osztályfőnök - Intézmény minden tanulója.

Tanévzáró ünnepély	 - 2022. június 18. - Igazgató, 8. osztályos osztályfőnök. - Intézmény minden tanulója.

 

 

 

Az évi rendes diákközgyűlés ideje: 2021. 09. 01.;   2022. 02. 23.

 

 

A nevelőtestületi értekezletek terve (dátum, neve, felelős személy)

2021. aug. 24. - Tanévnyitó értekezlet - Intézményvezető

2022. január 21. - Félévi osztályozó értekezlet - Igazgató

2022. január 31. - Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meghatározó értekezlet,  pedagógiai munka elemzése,

értékelése, a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata - Igazgató

2022. március 26. - Időszerű feladatok, FIT jelentés eredményeinek értékelése - Igazgató

2022. június 13. - Felkészülés a tanévzárásra -Igazgató

2022. június 15. - Év végi osztályozó értekezlet - Igazgató

2022. június 30. - Tanévzáró értekezlet, szakmai munka értékelése - Igazgató

 

A tanulók fizikai állapotát felmérő, évi egy alkalommal sorra kerülő vizsgálat idő-pontja (NETFIT):

	2018. 01. 09. – 2018. 04. 27.

 

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása:
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	a) nevelőtestületi hatáskörben meghatározva:

	- 2021. 11. 02.		 Pályaválasztási nap                  

	- 2021. 12. 11.      	 Időszerű feladatok megbeszélése, a félévi felmérések időpontjainak egyeztetése              

	- 2022. 01. 31.	 Félévi nevelőtestületi értekezlet, a félév értékelése

       - 2022. 03. 26.	 Időszerű feladatok, FIT jelentés eredményeinek értékelése

     	- 2022. 06. 14.	Statisztikai adataink felülvizsgálata, Lemorzsolódási mutatóink

	

b) iskolai diákönkormányzat hatáskörben meghatározva:			 	

	2022. 06. 13. 		DÖK-nap

 
 

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

2017. 03. 24. intézményvezetői ellenőrzés eredménye:

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása

       Kiemelkedő területek:         Az intézmény tervezési folyamataiban alapfeladatot vállal. A tervezett nevelési, oktatási célok

illeszkednek a kerettantervbe.

       Fejleszthető területek:        Az egyéni teljesítmény eredményeinek hatékonyabban kell beépülnie a pedagógiai munkába.

      (1-2.6.) Ezt folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

2. A változok stratégiai vezetése és operatív irányítása

       Kiemelkedő területek:         A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső-belső környezetét, a

várható változásokat. Az intézménye számára ehhez illeszkedő jövőképet határoz meg. A jövőkép alakítását erősen

befolyásolják a helyi sajátosságok, amelyet maximálisan figyelembe vesz.

      Fejleszthető területek:        Nem kívánok fejleszthető területet feltölteni.

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása

      Kiemelkedő területek:         Információi naprakészek az intézményben folyó nevelő-oktató munkáról. Elhivatott az

intézménye iránt, hiteles és etikus pedagógus, vezető. Vezetői programját megvalósítja. Vezetői tevékenysége meghatározó az

intézménye számára.

      Fejleszthető területek:        Nem kívánok fejleszthető területet feltölteni.

4. Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása

      Kiemelkedő területek:        Megosztja a vezetést a munkatársaival. Figyelembe veszi a kollégái véleményét a

döntéshozatalában. Támogatja az innovációt, munkatársai előmenetelét, és a belső információ áramlást.

      Fejleszthető területek:       Nem kívánok fejleszthető területet feltölteni.

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

      Kiemelkedő területek:       Hatáskörének megfelelően hatékonyan működik együtt a fenntartóval, és a helyi önkormányzat

vezetőivel. Kollégáit rendszeresen, pontosan tájékoztatja az intézményt érintő változásokról, feladatokról. Intézményéről pozitív

képet alakított ki.

      Fejleszthető területek:       Nem kívánok fejleszthető területet feltölteni

 

2017.09.29. Intézményi ellenőrzés eredménye:

1.Pedagógiai folyamatok

   Fejleszthető területek: Belső mérések, értékelések eredményeinek hatékonyabb elemzése a további fejlesztések

megalapozásához.

   Kiemelkedő területek: Az óralátogatások, ellenőrzések, tanulmányi eredmények részletes és alapos követése, dokumentálása;

az évenkénti részletes, mindenre kiterjedő pedagógus beszámolók alapján szükség szerinti korrekció elvégzése. Az önértékelés

keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, s ezek alapján a fejlesztések meghatározása.

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

    Fejleszthető területek: ----------------------------------------

    Kiemelkedő területek: Az integráció kezelése, a hozzá kapcsolható pedagógiai attitűd. A helyi közösségi és kulturális élet

támogatása tevékeny részvétellel. Az információáramlás sokrétűségével a nevelő-oktató munka hatékonyságának fenntartása.

 

3. Eredmények

    Fejleszthető területek: ----------------------------------------------

    Kiemelkedő területek: Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan vizsgálják, hogy a pedagógiai
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programban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, az

értékelés eredményének visszacsatolása folyamatosan jelen van. A kompetenciamérések erdményei, a továbbtanulási ráta,

illetve a házon belüli mérések eredményeiről korrekt információt adnak, meghatározzák a fejlesztéshez, változtatáshoz

szükséges lépéseket. A pedagógiai folyamatokat átgondolják, megtervezik, levonják a megfelelő konzekvenciát és megalkotják

a fejlesztési és a tehetséggondozáshoz szükséges terveket. Innovatív ötletekkel, akár társadalmi munkában vállalt felzárkóztató

és tehetséggondozó munkával a tanulmányi eredmények szintentartását erősítik, hozzájárulnak a mérési mutatók javulásához.

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

    Fejleszthető területek: --------------------------------------

    Kiemelkedő területek: A tantestület szervezeti életét mind emberi, mind szakmai együttműködés, támogató légkör,

kezdeményezés jellemzi. A nevelő-oktató munka érdekében tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, innovatív

közösségek munkaközösségeket alakítottak ki, melyek egymással folyamatos kommunikációval tartják fenn a szervezet

működését.

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

    Fejleszthető területek: Intézményi honlap készítése, gondozása. Belső tanulói és/vagy pedagógiai díj alapítása. Panaszkezelési

eljárás kidolgozása.

    Kiemelkedő területek: Szoros kapcsolat a külső szakmai partnerekkel. Közéleti részvétel a tanulók és pedagógusok részéről.

Az intézmény kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és megjelenik a

szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, település) életében is feladatvállalásaival.

 

6. A pedagógiai munka feltételei

    Fejleszthető területek: ------------------------------------

    Kiemelkedő területek: A humánerőforrás szűkössége ellenére innovatív gondolkodás, a továbbképzési tervben az intézmény

szükségletei (céljai) élveznek prioritást. Az intézmény vezetése személyesen részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra

fejlesztésében. A szervezeti kultúrát közösen kialakított normák és végrehajtásuk jellemzi. Egységben, közösségként

gondolkodnak, az egyéni érdekeket az intézményi célok prioritásával érvényesítik.

 

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

és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

    Fejleszthető területek: ---------------------------------

    Kiemelkedő területek: Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan értékeli.

A tartalmi szabályozók, a környezet változása, az intézményi eredmények ismeretében a dokumentumok felülvizsgálata

folyamatos és jogszabálykövető. Az intézmény napi gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás, elvárásoknak

megfelelés.

 

Utolsó frissítés: 2021. 11. 30.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=031556
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

 

4.1. Lemorzsolódási mutatók:

 

Az intézmény lemorzsolódási mutatói

5.osztály adatai:

-lemorzsolódó tanulók száma/%-a: 3fő - 23%

6. osztály adatai:
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-lemorzsolódó tanulók száma/%-a:  1fő - 5,8%                                                                           

7. évfolyam adatai:

-lemorzsolódó tanulók száma/%-a:    4 fő - 19%          

8. osztály adatai:             

- lemorzsolódó tanulók száma/%-a:     5 fő - 27,7%               

                          

Az intézmény adatai:

- az intézményből lemorzsolódó tanulók száma/%-a:    13 fő - 18,3%         

                    

 

4.2. Évismétlési mutatók:

	                                                                              

1. évfolyam adatai:

- évismétlő tanulók száma/%-a:  1fő - 6,25%                                              

7. évfolyam adatai:

- évismétlő tanulók száma/%-a:      1 fő - 4,76%           

 

Az intézmény adatai:

- az intézményben adott tanévben évismétlő tanulók száma/%-a: 2 fő - 1,5%

 

 

 

 
 

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=031556
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

6.1. Az intézményben működő szakkörök, felzárkóztatók:

 

Felzárkóztatók:

Felzárkóztató Matematika 1.

Felzárkóztató Matematika 2.

Felzárkóztató Matematika 3.

Felzárkóztató Matematika 4.

Felzárkóztató magyar 1.

Felzárkóztató magyar 2.

Felzárkóztató magyar 3.

Felzárkóztató magyar 4.

Felzárkóztató matematika(kompetenciára) 5.

Felzárkóztató matematika(kompetenciára) 6.

Felzárkóztató matematika(kompetenciára) 7.

Felzárkóztató matematika(kompetenciára) 8.

Felzárkóztató magyar (kompetenciára) 5.

Felzárkóztató magyar (kompetenciára) 6.

Felzárkóztató magyar (kompetenciára) 7.

Felzárkóztató magyar (kompetenciára) 8.

 

6.2. A mindennapi testedzés

 

A testedzés biztosításának módja	Egyéb körülmény, feltétel

- Testnevelési óra	- Órarend szerint minden osztálynak minden nap.

- Szabad testmozgás lehetősége	- Iskola sportlétesítményeinek használata (a tanórák, a sportköri órák figyelembe vételével).
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A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

 

7.1. Házi feladat szabályai

 

A tanulók közoktatási törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a tanu-lás. A tananyag tanórai

feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, gya-korlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag

elsajátításának érdekében szóbeli és írásbeli házi feladatot adhatnak.

 

A kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége

- elsőtől negyedik osztályig nem haladhatja meg a napközis tanulmányi foglalkozás idő-tartamát,

- ötödiktől nyolcadik osztályig pedig a tantárgyankénti húsz percet.

 

Hétvégén sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján.

 

Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént.

 

Hosszabb iskolai szünetekre kötelező házi feladat nem adható.

 

A gyermekeket motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától függően, tetszőlegesen adható.

 

 

 

Házi feladatokkal kapcsolatos szabályok:

A házi feladat a tanulók önálló, a tanítási órák között végzett tevékenységén alapuló oktatási módszer. A házi feladat nem

osztályozható!

A házi feladattal a pedagógusok:

?	erősítik a tanítási órákon tanultakat,

?	fejlesztik az adott témában a tanulók különféle készségeit, képességeit,

?	az új anyagot készítik elő.

A házi feladat hatékonyabbá tétele érdekében, a házi feladatot mindig gondosan ki kell jelöl-ni! A házi feladatnak sikeresen

megoldhatónak kell lennie!

Ennek érdekében:

?	a tanulók önálló tanulási képességét már a tanórán is fejlesszük;

?	a házi feladat kapcsolódjon az órai munkához;

?	a házi feladat ne a tanórán be nem fejezett ismeretelsajátítási folyamat folytatása legyen, hanem vagy az elsajátítottak

begyakorlására, vagy a következő órai anyag előkészítésére szolgáljon;

?	ne legyen mély szakadék a tanórai munka és a házi feladat között;

?	használjuk fel az egyéni tevékenységet irányító munkatankönyveket, programo-zott anyagokat;

?	a feladatok nehézsége feleljen meg a tanulók képességének (a túl nehéz feladat szorongást vált ki), ennek érdekében időnkét

alkalmazzunk differenciált házi fel-adatot, azaz a jobbaknak a tananyagon túlmutató, a gyengébbeknek felzárkóztató jellegű

feladatokat jelöljünk ki;

?	rendszeresen adjunk rövid feladatokat, és ne egyszerre sokat.

 

A szülők számára világossá kell tenni, hogy mit várunk el tőlük:

?	segítsenek-e a gyereknek,

?	a tanulás feltételeit teremtsék-e meg,

?	ellenőrizzék-e, felügyeljék-e a munkát.

A házi feladatot rendszeresen ellenőrizni, és nem osztályozni, hanem értékelni kell!

Világosan közölni kell a tanulókkal a házi feladat elkészítésének a szabályait, a mulasztás kö-vetkezményeit.

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
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?	a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsoló-dó ismeretek megszilárdítása;

?	az egy tanítási napra adott, kötelezően elvégzendő szóbeli és írásbeli feladatok mértéke átlagos képességű tanuló számára ne

haladja meg tantárgyanként a 20-25 percet. Ettől több időt igénybe vevő feladatot a tanuló önként vállalhat;

?	a házi feladat anyaga a tanítási órán írásban, vagy szóban számon kérhető;

?	aki három-tíz alkalommal nem készítette el a házi feladatát, egyes osztályzatot kaphat (melyet a naplóban zöld színnel az adott

tantárgynál jelölünk), melyet a szorgalmi jegybe számítunk be, az így kapott osztályzat szaktárgyi jegyként nem értékelhető;

?	a tanulók a tanítási szünetek idejére nem kapnak írásbeli házi feladatot;

?	az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére - a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes)

feladatokon túl nem kapnak szóbeli feladatot sem;

?	hosszabb szünetre (nyári) nem kötelező jelleggel, a meglévő tudást szinten tartó felada-tok adhatók (gyűjtő munka, házi

olvasmány, különféle megfigyelési feladatok stb.);

?	a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osz-tállyal legfeljebb két témazáró, illetve

félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.

 

7.2. Dolgozatokra vonatkozó szabályok:

Az írásbeli dolgozatok formái:

- témazáró dolgozat,

- tanév eleji felmérés,

- tanév végi felmérés,

- egyéb dolgozat.

A dolgozatírás rendje

•	Dolgozatírásnak felel meg minden olyan számonkérés, amely három vagy annál több óra anyagának elsajátítását ellenőrzi.

•	Egy tanítási napon osztályonként kettő dolgozatot szabd íratni.

•	A tanár dolgozatírási szándékát egy héttel az íratás előtt jelzi a diákoknak.

•	A tanuló joga, hogy dolgozatát a beszedéstől számított egy héten belül kijavítva és ér-tékelve megtekinthesse.

•	A fogalmazás vagy hosszabb (2-3. oldalas) esszéjellegű számonkérések javításának ha-tárideje: 2 hét.

•	Dolgozatait a gondviselő, szülő fogadóórán vagy szülői értekezleten megtekinthesse.

•	Hiányzás esetén a dolgozatokat minden esetben pótolni kell a tanulónak a hiányzást követő 1 héten belül, tanítási órán kívül.

/Ennek konkrét időpontját az órarend elkészí-tését követően határozzuk meg és erről a szülőket 1 héten belül írásban

tájékoztatjuk.

Nem számít dolgozatnak az az írásbeli számonkérés, mely a dolgozatnál meghatározott számú óra tananyagánál kevesebb

anyagot kér számon (pl. írásbeli felelet, röpdolgozat).
 

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

2.13. A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

A vizsgaszabályzat célja

Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása. A tanulmányok alatti

vizsgák célja:

•	azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik

alapján a jogszabályok és az intézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni.

•	A pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni.

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

A vizsgaszabályzat hatálya

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:

•	osztályozó vizsgákra,

•	különbözeti vizsgákra,

•	javítóvizsgákra,

•	pótló vizsgákra  vonatkozik.

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:

•	aki osztályozó vizsgára jelentkezik,

•	akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,

•	akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít,

•	aki különbözeti vizsgára jelentkezik.

Kiterjed továbbá:
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•	olyan tanulókra, akik átvételüket kérik az iskolánkba és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga

letételét írja elő.

•	 az intézmény nevelőtestületére és a vizsgabizottság tagjaira.

A vizsgaszabályzat hatálybalépése a Pedagógiai Program elfogadásától határozatlan időre szól.

Minden vizsga írásbeli vagy szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarészből állhat a Pedagógiai Programja alapján.

Osztályozó vizsga

Az Intézményben az osztályozó vizsgákat a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben kell megszervezni.

Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási év során jogszabályban

meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a

szaktanár megállapítani.

Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák több mint 30%-a.

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben, ha

•	felmentést kapott –kérelmére- a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól sajátos helyzete miatt,

•	engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő

alatt tegyen eleget.

Sikeres osztályozó esetén az adott tantárgyból a tanulmányok megrövidítésére is engedélyt kaphat a tanuló.

A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 perc.

Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 10

percnél nem lehet több.

A tanulmányok alatti vizsgán az Nkt. hatálya alá tartozó tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek,

kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény nem a Pedagógiai Programban

meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló

teljesítményét hátrányosan befolyásolta.

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a

tanulónak a tanévet ismételnie kell.

Különbözeti vizsga

A különbözeti vizsgák időpontját az  intézmény vezetője határozza meg.

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az intézmény a különbözeti

vizsga letételét.

Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az Intézmény a megkezdeni

tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismeret feltétele a sikeres továbbhaladásnak,

a magasabb évfolyamba lépésnek.

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az Intézmény vezetőjének

határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.

Javítóvizsga

Ha a tanuló tanév végén – legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kap, javítóvizsgát tehet.

Június 15-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola honlapján, ennek hiányában a megszokott módon  közzé kell

tenni.

Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között –a társiskolákkal egyeztetett időpontban szervezhető.

A javítóvizsga bizottságban a kérdező tanár lehetőség szerint ne a tanulót javítóvizsgára utasító kolléga legyen. A tanulót a

vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.

Pótló vizsga abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó/pótló/különbözeti vizsga

követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből –kérelmére- pótló vizsgát tehet. Időpontját

egyéni elbírálás alapján az intézmény vezetője jelöli ki.

Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga

A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolításának szabályait a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.

31.) EMMI rendelet határozza meg.

A tanuló alapvető jogaként mondja ki, hogy tanulmányai során pedagógusaitól független bizottság előtt, tanulmányok alatti

vizsgát tehet, amely lehet osztályozó-, és javítóvizsga.

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát az Oktatási Hivatal szervezi. A tanuló – kiskorú tanuló

esetén a szülője aláírásával – a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző huszonkettedik munkanapig, amennyiben

hiányzás miatt nem értékelhető és osztályozó vizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását követő három napon belül
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jelentheti be, ha független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni.

A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból/tantárgyakból megbukott, s javítóvizsgát tehet, a bizonyítvány

átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le.

 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei

A vizsgabizottság minimum három főből áll. Elnök, kérdező tanár és ellenőrző tanár.

Az elnök felel a szabályok betartásáért, ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet,

ha kell szavazást rendel el.

Kérdező tanár csak megfelelő tanári végzettséggel lehet. Lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte.

Az intézmény vezetője felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért.

A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása

A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az intézményegység vezetője bízza meg feladatuk ellátásával, melyről a

vizsgát megelőzően legalább 1 héttel értesíti (szóban) az érintetteket.

A vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal vehet részt.

A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában 5 évig meg kell őrizni!

A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák szóbeli felkészülés alatti jegyei. A szülő

kérésre a fenti dokumentumba betekinthet.

Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és aláírásával látja el.

A dolgozatok egy év múlva selejtezhetők.

A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai

A vizsgák az iskola épületében az intézmény vezetője által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban zajlanak.

A tanulmányok alatti vizsgák nem nyilvánosak.

A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás szerint pontosan megjelenni, az alkalomhoz illő öltözékben.

Javító vizsga esetén a bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt l órával át kell adni az osztályfőnöknek.

A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem beszélgethetnek és a vizsga rendjét nem

zavarhatják meg.

Rendbontás esetén a vizsgabizottság elnöke – jegyzőkönyv feltétele mellett- az érintett tanuló részére a vizsgát felfüggesztheti.

A vizsgák eredményének kihirdetése:

A szorgalmi időszak alatt letett vizsgák kihirdetése a vizsga napján történik.

Az augusztusi osztályozó, javító és pótló vizsgák eredményeinek ismertetése a megfelelő záradékkal ellátott bizonyítvány

kiadásával azonos időben történik.

Írásbeli vizsgák általános szabályai

A tanteremben minden padban csak egy diák ülhet.

A feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot.

A feladatlap megoldásának ideje 45 perc, kivétel a nyelvi előkészítő évfolyamon a célnyelv, ahol 60 perc áll a tanuló

rendelkezésére.

A vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanulónak kell magával hoznia.

Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell biztosítani, kivétel, pótló vizsga esetén, három

írásbeli vizsga tartható.

Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a

feladatlapra és jelenti az intézmény vezetőjének .

Az írásbeli vizsga javítása:

A szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot

Amennyiben a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközöket használt, rávezeti a

feladatlapra és értesíti az igazgatót.

A szóbeli vizsga általános szabályai

Egy napon három szóbeli vizsga tehető le.

A vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie

A vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helyiséget kell biztosítani.

A szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökkel készül az önálló feleletre.

A felkészülési idő legalább 20 perc, kivétel az idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő.
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A felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja.

A felelet maximum 10 percig tarthat.

Amennyiben a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy alkalommal póttételt húz.

Két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet.

Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, jegyzőkönyvet készít és a vizsgabizottság dönt a

szóbeli eredményéről.

Szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a törvények alapján dönt.

GYAKORLATI VIZSGA ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A szakos tanárnak kötelező a vizsgázót tájékoztatni a gyakorlati vizsga rendjéről.

A gyakorlati vizsgarészt a vizsga feladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell értékelni.

Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje, a vizsgatárgyak követelményrendszere.

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény pedagógia programjában

található követelményrendszerével.

A vizsgatárgyak részei:

Vizsgatárgy	írásbeli	

Magyar nyelv - írásbeli	

Magyar irodalom - írásbeli, szóbeli

Történelem - írásbeli	

Idegen nyelv - írásbeli, szóbeli

Matematika - írásbeli	

Informatika - gyakorlati

Fizika - írásbeli	

Kémia - írásbeli	

Biológia - írásbeli	

Környezetismeret - írásbeli	

Természetismeret - írásbeli	

Földrajz - írásbeli	

Ének-zene - gyakorlati

Testnevelés - gyakorlati

Rajz	- gyakorlati

Tánc és dráma	 - gyakorlati

Technika - gyakorlati

Erkölcstan - szóbeli

A VIZSGÁK ÉRTÉKELÉSE

Az írásbeli vizsgák értékelése az alábbi egységes osztályzás alapján történik:

?	0 – 30% - elégtelen

?	31 – 50% - elégséges

?	51 – 74% - közepes

?	75 – 90% - jó

?	91 – 100% - jeles

A szóbeli és a gyakorlati vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a kérdező tanár javaslatára a vizsgabizottság

állapít meg.

Abban az esetben ha egy vizsga több vizsgarészből áll, a végső eredmény a vizsgarészekre adott osztályzatok átlagából kell

kiszámítani  úgy, hogy az írásbeli és a gyakorlati vizsgarész duplán számít.
 

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

 

 

Iskolai osztályok és az osztályban tanulók száma:

1.a	14 fő

2.a	13 fő

3.a	15 fő

4.a	14 fő

5.a	15 fő
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6.a	12 fő

7.a	17  fő

8.a	20 fő

 

 

Utolsó frissítés: 2021. 11. 30.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2021. november 30.

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-031556-0

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-031556-
0

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-031556-0
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