
 

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)

-egyéb sport feladat

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Gubányi Károly Általános Iskola (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 30.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

002 - Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi utca 28. szám alatti Telephelye (2721 Pilis, Széchenyi utca

28.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

201192
Gubányi Károly Általános Iskola
2721 Pilis, Kossuth Lajos út 30.

OM azonosító: 201192
Intézmény neve: Gubányi Károly Általános Iskola
Székhely címe: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 30.
Székhelyének megyéje: Pest
Intézményvezető neve: Járai Beatrix
Telefonszáma: 06/29/498-123
E-mail címe: titkarsag@gubanyi.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. 09. 21.

Fenntartó: Monori Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 28.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: dr. Hrutkáné Molnár Monika Katalin
Telefonszáma: +36 (29) 795-212
E-mail címe: monika.molnar@kk.gov.hu
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003 - Gubányi Károly Általános Iskola Szabadság téri Telephelye (2721 Pilis, Szabadság tér 1.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

 

007 - Gubányi Károly Általános Iskola Dózsa György Úti telephelye (2721 Pilis, Dózsa György út 33.)

Ellátott feladatok:

- egyéb sport feladat

 

008 - Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi utca 26. szám alatti telephelye (2721 Pilis, Széchenyi utca

26.)

Ellátott feladatok:

- egyéb sport feladat

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
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 3 741 338 57 0 59 53 0 0 46 37,00 20 17

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)

3 741 338 57 0 59 53 0 0 46 37,00 20 17

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

 

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

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

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

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 33 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0

ebből nő 0 31 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0

Részmunkaid
ős

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

ebből nő 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0

ebből nő 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 36 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 34 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0

Intéz
mény
vezet

Intéz
mény
vezet

Tagin
tézmé

ny-

Tagin
tézmé

ny-

Óvod
ai

csop.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá

Szak
mai

gyak.

Oktat
ó

Kollé
giumi
nevel

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
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Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

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

ő ő-
helyet

tes

vezet
ő,

Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

vezet
ő-

helyet
tes,

Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

fogl. st
végző

okt.
végző

őtaná
r

Logo
pédus

egyéb ógus o02+
…+o
18)

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Általános
iskolai tanár

1 1 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

Tanító 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Tanító,
speciális
képesítéssel

0 1 0 0 0 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

Gyógypedag
ógus

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

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 3 0 0 0 19 33 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 59

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) 9 9 0 0 9 9 0 0

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

3 3 0 0 3 3 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 5 5 0 0 5 5 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

Pedagógiai felügyelő
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Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=201192

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Gubányi Károly Általános Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201192&th=001
 

002 - Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi utca 28. szám alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201192&th=002
 

003 - Gubányi Károly Általános Iskola Szabadság téri Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201192&th=003
 

007 - Gubányi Károly Általános Iskola Dózsa György Úti telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201192&th=007
 

008 - Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi utca 26. szám alatti telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201192&th=008

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A beiskolázási körzet Pilis város területe.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az iskola beiratkozási rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50.§ 7. bekezdése, valamint a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.9) EMMI rendelet

22.§ 1-4 bekezdései alapján a Monori Járási Hivatal határozza meg.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

37 osztály, 7 napközis csoport.
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Intézményünkben térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség nincs.
 

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

Intézményünk Kossuth Lajos úti székhelye 2017. október 19-én tanfelügyeleti ellenőrzésen esett át, melynek a szakértők által

megfogalmazott eredménye a következő:

 

1. Pedagógiai folyamatok

Fejleszthető területek:

--------------

Kiemelkedő területek:

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. Az ellenőrzések

feladatkörhöz, munkakörhöz kötöttek. Az SZMSZ és a munkaterv szabályozza a folyamatot. A vezetés és a pedagógusok

ismerik az intézményükbe járó tanulók szociokulturális hátterét. Ezt figyelembe véve készítik stratégiai és operatív terveiket.

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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(Beszámolók, éves munkatervek)

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Fejleszthető területek:

---------------------

Kiemelkedő területek:

Az eredményes nevelő-oktató munka érdekében az iskola vezetése és a pedagógusok konstruktívan együttműködnek a

szülőkkel. Az iskolát támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi. Az alul teljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és SNI-s

tanulók megkülönböztetett figyelemben részesülnek. Fejlesztésük nem csak az órai differenciálással történik, hanem

gyógypedagógus is foglalkozik az 5-6. évfolyamos tanulókkal a fejlesztő foglalkozásokon. Az intézmény gazdag szabadidős

tevékenységgel rendelkezik, mely hatékonyan hozzájárul a közösségfejlesztéshez.

 

3. Eredmények

Fejleszthető területek:

Az országos kompetenciamérések eredményének javítása, a pedagógusok számára készült elemzésben konkrét szaktárgyi

feladatok meghatározása. (A kompetencia mérések eredményeinek vizsgálata alapján.)

Kiemelkedő területek:

Az eredmények a tantestület közös nevelő-oktató munkájából születnek, az iskola büszke a versenyeredményeire.

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Fejleszthető területek:

---------------------

Kiemelkedő területek:

A belső tudásmegosztás tagozati, munkaközösségi és iskolai szinten elsősorban az értekezletek alkalmával történik. A

mindennapokban, a pedagógusok a felmerülő problémákat, azonnal (pl. az óraközi szünetekben) kiscsoportos megbeszélések

alkalmával próbálják megoldani. (ped. int.)

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

Fejleszthető területek:

-------------------

Kiemelkedő területek:

Tevékenyen kapcsolódnak be a város kulturális életébe. Az intézmény a település közéletében rendezvény, ünnepély szervezését

vállalja, a hagyományőrzésben jeleskednek. A környékbeli iskolák által szervezett programoknak is résztvevői, illetve a

szomszédos települések diákjai számára is szerveznek versenyt.

 

6. A pedagógiai munka feltételei

Fejleszthető területek:

A továbbképzési program alapján az éves beiskolázási terv újragondolása az intézmény érdekei szerinti prioritás, illetve a

szakos ellátás, fejlesztőpedagógus biztosítása érdekében.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a

szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka részét képezik. (A pedagógiai program, az éves munkatervek, a beszámolók

vizsgálata, valamint az interjúk alapján.) - A tantestület tagjai nyitottak az innovációra, javaslataikkal segítik a fejlesztést. (Az

interjúk alapján.)

 

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:

Az intézmény pedagógiai programjának aktualizálása, átdolgozása, a tanulói eszménykép újragondolása.

Kiemelkedő területek:

-------------------
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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:

Tanítási napon 7:30-17:00 óráig.
 

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

A tanév helyi rendje

 

2022.08.22	Javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgák

2022.08.22	Alakuló értekezlet

2022.08.23	Javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgák

2022.08.23	Munkaközösségek értekezlete

2022.08.24	Javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgák

2022.08.24	Munkaközösségi terv elkészítése, leadása

2022.08.25	A helyi tanterv átdolgozása

2022.08.25	Javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgák

2022.08.26	A helyi tanterv átdolgozása

2022.08.26	Javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgák

2022.08.29	Teremdekorálás

2022.08.29	Tanév előkészítése, teremdekoráció, tanmenetek kidolgozása

2022.08.29	Iskolaelőkészítő

2022.08.30	Iskolaelőkészítő

2022.08.30	Tanév előkészítése, teremdekoráció, tanmenetek kidolgozása

2022.08.30	Adminisztrációs nap

2022.08.31	Tanév előkészítése, teremdekoráció, tanmenetek kidolgozása

2022.09.01	Első tanítási nap

2022.09.01	Elsős szülői értekezletek

2022.09.01	Tanévnyitó

2022.09.01	RSZTOP tanszercsomag osztása - Szabadság tér

2022.09.01	Tanévnyitó értekezlet

2022.09.01	Tanévnyitó

2022.09.02	RSZTOP tanszercsomag osztása - Széchenyi utca

2022.09.04	SZK értekezlet

2022.09.05	Iskolakert gondozása

2022.09.05	"A bemeneti mérésben érintett évfolyamok tekintetében az adatok rögzítése, megküldése a hivatalnak - 4., 5., 6., 8.

évfolyam

 

"

2022.09.05	"A kimeneti mérésben érintett évfolyamok tekintetében az adatok rögzítése, megküldése a hivatalnak – 7. évfolyam

"

2022.09.05	Szülői értekezlet alsó tagozat

2022.09.06	Szülői értekezlet alsó tagozat

2022.09.07	Szülői értekezlet alsó tagozat

2022.09.09	Őszi napközinyitogató

2022.09.09	Szakkörökre való jelentkezés határideje

2022.09.12	Szülői értekezlet alsó tagozat (Széchenyi)

2022.09.13	Szülői értekezlet alsó tagozat (Széchenyi)

2022.09.14	Szülői értekezlet alsó tagozat (Széchenyi)

2022.09.15	Szülői értekezlet alsó tagozat (Széchenyi)

2022.09.16	Szülői értekezlet alsó tagozat (Széchenyi)

2022.09.16	Bosch vállalati látogatás TMO
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2022.09.17	Városnapok - Exatlon

2022.09.18	Bolyai matematika verseny (nevezés)

2022.09.18	Bolyai matematika verseny (nevezés) - felső

2022.09.19	Állatkerti kirándulás

2022.09.19	Szülői értekezletek a felső tagozaton (Széchenyi)

2022.09.19	Pályaorientációs mérés

2022.09.19	Szülői értekezletek a felső tagozaton  (Kossuth)

2022.09.20	TMO élménynap/üdvözlőnap

2022.09.20	Szülői értekezletek a felső tagozaton (Széchenyi)

2022.09.20	Szülői értekezletek a felső tagozaton  (Kossuth)

2022.09.21	Csibeavató - Széchenyi utcai telephely

2022.09.21	Szülői értekezletek a felső tagozaton (Széchenyi)

2022.09.21	Szülői értekezletek a felső tagozaton  (Kossuth)

2022.09.22	Szülői értekezletek a felső tagozaton (Széchenyi)

2022.09.22	Szülői értekezletek a felső tagozaton  (Kossuth)

2022.09.23	Bemeneti mérések adatszolgáltatásának lezárása

2022.09.23	Szülői értekezletek a felső tagozaton (Széchenyi)

2022.09.23	Őszköszöntő napközi Szabadság tér

2022.09.26	Határtalanul Kirándulás 7. évfolyam

2022.09.27	Határtalanul Kirándulás 7. évfolyam

2022.09.28	Medvematek

2022.09.28	Határtalanul Kirándulás 7. évfolyam

2022.09.28	Csibeavató-Szabadság tér

2022.09.28	Internetbiztonsági előadás 4.évfolyam

2022.09.29	Határtalanul Kirándulás 7. évfolyam

2022.09.30	Határtalanul Kirándulás  7. évfolyam

2022.09.30	Európai Diáksport Napja - Széchenyi utcai telephely

2022.09.30	Levelezős versenyek beindítása

2022.09.30	Tanmenetek leadása

2022.09.30	Magyar Diáksport Napja

2022.09.30	GUKA Regionális Mezei Futóverseny

2022.10.01	Bolyai magyar verseny (nevezés)

2022.10.03	Állatok világnapja - Tetovált állatmentők

2022.10.06	Az aradi vértanúkra emlékezünk-Széchenyi utcai telephely

2022.10.06	Aradi vértanúk emléknapja

2022.10.07	Papírgyűjtés

2022.10.07	Mesemondó verseny meghirdetése

2022.10.08	Papírgyűjtés

2022.10.10	A bemeneti mérés lebonyolítása – 8. évfolyam

2022.10.11	Zrínyi matematika verseny

2022.10.11	Zrínyi Ilona matematikaverseny nevezés

2022.10.14	Bólyai Matematika csapatverseny

2022.10.14	Difer- vizsgálatra küldeni, a tanulók felmérése

2022.10.14	Bólyai Matematika csapatverseny

2022.10.15	1. tanítás nélküli munkanap - Pályaorientációs nap Széchenyi

2022.10.15	1. tanítás nélküli munkanap - Pályaorientációs nap Szabadság tér

2022.10.15	1. tanítás nélküli munkanap - Pályaorientációs nap Kossuth

2022.10.17	Szépolvasási verseny meghirdetése alsó és felső tagozaton telephelyi szinten

2022.10.18	Szülői értekezlet az első évfolyamon

2022.10.19	Őszi Ünnepek napközi

2022.10.21	Nemzeti ünnep - megemlékezés telephelyi szinten

2022.10.21	Iskolai ünnepély

2022.10.24	A bemeneti mérés lebonyolítása – 6. évfolyam
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2022.10.24	Író olvasó találkozó

2022.10.27	Bólyai Természettudományi csapatverseny nevezési határidő

2022.10.27	Bólyai Természettudományi csapatverseny nevezési határidő

2022.10.28	A  Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását követően jelentés a Hivatalnak az  érintett tanulók

létszámáról.

2022.10.28	Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2022.10.29	Őszi szünet

2022.10.30	Őszi szünet

2022.10.31	Őszi szünet

2022.11.01	Őszi szünet

2022.11.02	Őszi szünet

2022.11.03	Őszi szünet

2022.11.04	Őszi szünet

2022.11.05	Őszi szünet

2022.11.06	Őszi szünet

2022.11.09	Házi szépolvasási verseny Széchenyi utca

2022.11.09	Népi hagyományok

2022.11.11	Bolyai magyar verseny

2022.11.14	Házi asztalitenisz verseny indítása Széchenyi

2022.11.14	A bemeneti mérés lebonyolítása – 4. és 5. évfolyam

2022.11.14	Gubányi vetélkedő 5. évfolyam (Kossuth)

2022.11.18	Zenebarátok napja - Széchenyi

2022.11.18	Pályaválasztási nap

2022.11.21	Zrínyi Ilona matematikaverseny

2022.11.25	Első gyertyagyújtás Széchenyi utca

2022.11.25	Adventi számláló indítása - Széchenyi

2022.11.25	Zenebarátok napja . Kossuth

2022.11.28	Adventi gyertyagyújtás 1.- Szabadság téri telephely

2022.11.28	Adventi gyertyagyújtások- Kossuth

2022.11.30	"Bemeneti mérések lezárása

"

2022.11.30	"A kimeneti mérések adatszolgáltatásának lezárása

"

2022.12.02	Központi felvételi írásbeli vizsgára jelentkezés

2022.12.05	Mikulás-témahét indítása a Széchenyi utcai telephelyen

2022.12.05	Mikulás-kupa alsó, felső tagozaton - Széchenyi

2022.12.05	Adventi gyertyagyújtás 2.- Szabadság téri telephely

2022.12.05	Mikulás-kupa alsó

2022.12.06	Mikulás

2022.12.07	Karácsonyi iskolai dekoráció készítése, kézműves délután

2022.12.09	"A bemeneti mérések lezárásához kapcsolódó intézményi adatrögzítés lezárásának határideje

 

"

2022.12.09	Mesemondó verseny

2022.12.09	Mikulás-műsor

2022.12.09	DIFER mérés elvégzése

2022.12.12	Adventi gyertyagyújtás 3. és Luca napi népszokások - Szabadság téri telephely

2022.12.16	Lucabál felsősöknek - Széchenyi

2022.12.19	Adventi gyertyagyújtás 4.- Szabadság téri telephely

2022.12.19	Adventi témahét

2022.12.20	Karácsony a napköziben

2022.12.20	Bolhapiac (Szabadság tér)

2022.12.20	Adventi témahét
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2022.12.21	Karácsonyi műsor Széchenyi utca

2022.12.21	Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

2022.12.21	Pedagógus karácsonyi ünnepség

2022.12.21	Iskolai karácsonyi ünnepség Szabadság

2022.12.21	Adventi témahét

2022.12.21	Karácsonyi ünnepély

2022.12.22	Téli szünet

2022.12.23	Téli szünet

2022.12.27	Téli szünet

2022.12.28	Téli szünet

2022.12.29	Téli szünet

2022.12.30	Téli szünet

2023.01.02	Téli szünet

2023.01.03	Újévi Szerencsekeresés

2023.01.09	Netfit mérés - folyamatosan

2023.01.11	Osztályozóvizsgák

2023.01.12	Osztályozóvizsgák

2023.01.13	Osztályozóvizsgák

2023.01.13	Bólyai Természettudományi csapatverseny

2023.01.16	Osztályozóvizsgák

2023.01.17	Osztályozóvizsgák

2023.01.18	Osztályozóvizsgák

2023.01.18	Osztályozó értekezlet

2023.01.20	Első félév utolsó tanítási napja

2023.01.20	SZK szülői értekezlet

2023.01.20	Magyar Kultúra Napja - Széchenyi

2023.01.21	Központi írásbeli felvételik a kilencedik évfolyamra

2023.01.25	Félévi értekezlet

2023.01.25	Magyar Kultúra Napja

2023.01.27	Félévi értesítők kiosztása

2023.01.27	Színház és múzeumlátogatás 5.- 6. évfolyam

2023.01.30	Szülői értekezlet 1-4. évfolyam

2023.01.31	Szülői értekezlet 1-4. évfolyam

2023.01.31	Pótló felvételi a kilencedik évfolyamon

2023.02.01	Szülői értekezlet 1-4. évfolyam

2023.02.02	Iskolai dekoráció, farsang

2023.02.06	Szülői értekezlet alsó tagozat (Széchenyi)

2023.02.06	Szülői értekezletek a felső tagozaton (Kossuth)

2023.02.07	Szülői értekezlet alsó tagozat (Széchenyi)

2023.02.07	Szülői értekezletek a felső tagozaton (Kossuth)

2023.02.08	Szülői értekezlet alsó tagozat (Széchenyi)

2023.02.08	Szülői értekezletek a felső tagozaton (Kossuth)

2023.02.09	Télűző hagyományok, napközi

2023.02.09	Szülői értekezlet alsó tagozat (Széchenyi)

2023.02.09	Szülői értekezletek a felső tagozaton (Kossuth)

2023.02.10	Lemorzsolódási statisztika

2023.02.10	Farsang Szabadság tér

2023.02.10	Szülői értekezlet alsó tagozat (Széchenyi)

2023.02.13	Szülői értekezlet a felső tagozaton (Széchenyi)

2023.02.13	Teremfoci-osztályok közötti bajnokság

2023.02.14	Szülői értekezlet a felső tagozaton (Széchenyi)

2023.02.14	Valentin-nap - Széchenyi

2023.02.15	Iskola-előkészítő indítása
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2023.02.15	Szülői értekezlet a felső tagozaton (Széchenyi)

2023.02.15	Iskolaelőkészítő indítása-Szabadság tér

2023.02.16	Szülői értekezlet a felső tagozaton (Széchenyi)

2023.02.17	Szülői értekezlet a felső tagozaton (Széchenyi)

2023.02.17	Farsangi bál Széchenyi utcai telephely

2023.02.17	Valentin-napi vetélkedő és bál - Kossuth

2023.02.20	2. tanítás nélküli munkanap nevelőtestületi értekezlet

2023.02.21	3. tanítás nélküli munkanap - lemorzsolódással kapcsolatos értekezlet

2023.02.22	Felvételi jelentkezési lapok továbbítása

2023.02.24	A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

2023.02.27	Zsinórlabda-osztályok közötti bajnokság

2023.02.27	Szóbeli felvételi vizsgák kezdete

2023.03.06	A kimeneti mérés lebonyolítása - 4., 5., 6., 7., 8. évfolyam

2023.03.06	Pénz-hét

2023.03.06	Pénz-hét

2023.03.06	Pénz-hét

2023.03.07	Pénz-hét

2023.03.07	Pénz-hét

2023.03.07	Pénz-hét

2023.03.08	Pénz-hét

2023.03.08	Nőnapi köszöntő Széchenyi utca

2023.03.08	Pénz-hét

2023.03.08	Pénz-hét

2023.03.08	Nőnap

2023.03.09	Pénz-hét

2023.03.09	Pénz-hét

2023.03.09	Pénz-hét

2023.03.10	Pénz-hét

2023.03.10	Pénz-hét

2023.03.10	Iskolai dekoráció, március 15-re

2023.03.10	Pénz-hét

2023.03.14	Nemzeti ünnep - megemlékezés telephelyi szinten  Széchenyi utca

2023.03.14	Tavaszváró programok, napközi

2023.03.14	Március 15-ei iskolai ünnepély

2023.03.20	Iskolanyitogató nyílt nap Széchenyi utca

2023.03.21	Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolánan

2023.03.21	Szépolvasási verseny meghirdetése alsó és felső tagozaton telephelyi szinten

2023.03.22	Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolánan

2023.03.24	Leendő elsősök fóruma

2023.03.27	Digitális Témahét

2023.03.27	Digitális Témahét

2023.03.27	Digitális Témahét

2023.03.28	Digitális Témahét

2023.03.28	Digitális Témahét

2023.03.28	Digitális Témahét

2023.03.29	Digitális Témahét

2023.03.29	Digitális Témahét

2023.03.29	Digitális Témahét

2023.03.30	Digitális Témahét

2023.03.30	Digitális Témahét

2023.03.30	Digitális Témahét

2023.03.31	Digitális Témahét

2023.03.31	Digitális Témahét
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2023.03.31	Digitális Témahét

2023.04.04	Helyesíró verseny 4. évfolyam

2023.04.05	Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2023.04.05	Húsvéti népszokások

2023.04.06	Tavaszi szünet

2023.04.07	Tavaszi szünet

2023.04.08	Tavaszi szünet

2023.04.09	Tavaszi szünet

2023.04.10	Tavaszi szünet

2023.04.11	Tavaszi szünet

2023.04.11	Vasadi versmondó verseny

2023.04.17	Emlékezés a holokauszt áldozataira

2023.04.18	Helyesíró verseny 3. évfolyam

2023.04.20	Beiratkozás

2023.04.21	Beiratkozás

2023.04.22	Leskelődő - leendő elsősök látogatása Széchenyi utca

2023.04.22	Vivicittá Városvédő futás

2023.04.24	Fenntarthatósági témahét

2023.04.24	Fenntarthatósági témahét

2023.04.24	Szülői érterkezlet az alsó tagozaton

2023.04.24	Fenntarthatósági témahét

2023.04.25	Fenntarthatósági témahét

2023.04.25	Fenntarthatósági témahét

2023.04.25	Szülői érterkezlet az alsó tagozaton

2023.04.25	Fenntarthatósági témahét

2023.04.26	Fenntarthatósági témahét

2023.04.26	Fenntarthatósági témahét

2023.04.26	Szülői érterkezlet az alsó tagozaton

2023.04.26	Fenntarthatósági témahét

2023.04.27	Fenntarthatósági témahét

2023.04.27	Fenntarthatósági témahét

2023.04.27	Fenntarthatósági témahét

2023.04.28	Fenntarthatósági témahét

2023.04.28	Fenntarthatósági témahét

2023.04.28	Fenntarthatósági témahét

2023.05.02	Szülői érterkezlet alsó tagozat (Széchenyi utca)

2023.05.03	Szülői érterkezlet alsó tagozat (Széchenyi utca)

2023.05.04	Szülői érterkezlet alsó tagozat (Széchenyi utca)

2023.05.05	Szülői érterkezlet alsó tagozat (Széchenyi utca)

2023.05.08	Szülői értekezlet a felső tagozaton (Széchenyi)

2023.05.08	Szülői értekezletek a felső tagozaton  (Kossuth)

2023.05.09	Szülői értekezlet a felső tagozaton (Széchenyi)

2023.05.09	Szülői értekezletek a felső tagozaton  (Kossuth)

2023.05.10	Szülői értekezlet a felső tagozaton (Széchenyi)

2023.05.10	Szülői értekezletek a felső tagozaton  (Kossuth)

2023.05.11	Szülői értekezlet a felső tagozaton (Széchenyi)

2023.05.11	Szülői értekezletek a felső tagozaton  (Kossuth)

2023.05.12	Szülői értekezlet a felső tagozaton (Széchenyi)

2023.05.12	NETFIT-mérések vége

2023.05.12	GÁLA

2023.05.20	Epres Gála Széchenyi utcai telephely

2023.05.20	Etika/hit-és erkölcstan nyilatkozatok leadása

2023.05.29	Tanulmányi kirándulások - Széchenyi
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2023.05.30	Tanulmányi kirándulások - Széchenyi

2023.05.31	Osztályozó vizsgák

2023.06.01	Osztályozó vizsgák

2023.06.02	4. tanítás nélküli munkanap - DÖK nap

2023.06.02	Papírgyűjtés Széchenyi

2023.06.03	Papírgyűjtés Széchenyi

2023.06.04	Nemzeti összetartozás napja

2023.06.04	Pedagógusnap

2023.06.05	Osztályozó vizsgák

2023.06.06	Osztályozó vizsgák

2023.06.07	Osztályozó vizsgák

2023.06.09	Osztályozó értekezlet

2023.06.09	"A kimeneti mérések lezárása

"

2023.06.12	Tanulmányi kirándulások

2023.06.13	Tanulmányi kirándulások

2023.06.15	Utolsó tanítási nap

2023.06.15	"A kimeneti mérések lezárásához kapcsolódó intézményi adatrögzítés lezárása

"

2023.06.15	"A NETFIT-mérés adatainak rögzítése

"

2023.06.16	Ballagás

2023.06.17	Ballagás és tanévzáró Széchenyi utca

2023.06.17	Jutalomkönyvek diákoknak

2023.06.21	Tanévzáró

2023.06.27	Lemorzsolódási statisztika

2023.06.28	Tanévzáró értekezlet

2023.06.30	Pedagógus kirándulás

2023.08.21	Javítóvizsgák

2023.08.22	Javítóvizsgák

2023.08.23	Javítóvizsgák

2023.08.24	Javítóvizsgák

2023.08.25	Javítóvizsgák
 

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

Ellenőrzési terv:

Az iskola belső ellenőrzési rendjét a Szervezeti és Működési szabályzat VII. fejezete határozza meg. Az ott megfogalmazottak

alapján járunk el.

Ellenőrző munka:

 

A 2021/22-es tanévben az iskola vezetősége belső ellenőrzési tevékenységét- a munkaköri leírásokat és a törvényi

kötelezettséget alapul véve- az alábbi tervezés szerint végzi:

 

Szeptember, október:

Új pedagógusok óralátogatása.

November:

Széchenyi utca: 1., 2. évfolyam

Szabadság tér: 1. évfolyam

Kossuth Lajos út: 5. évfolyam

Január:

Széchenyi utca: 3., 4. évfolyam

Szabadság tér: 2. évfolyam

Kossuth Lajos út: 6. évfolyam

Február:
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Széchenyi utca: 5., 6. évfolyam

Szabadság tér: 3. évfolyam

Kossuth Lajos út: 7. évfolyam

Március:

Széchenyi utca: 7., 8. évfolyam

Szabadság tér: 4. évfolyam

Kossuth Lajos út: 8. évfolyam

Április:

Napközi + nem osztályfőnökök

 

 

A fentieken kívül az iskolavezetés az iskolai élettel, és a nevelő-oktató munkával kapcsolatban alkalmai ellenőrzéseket és

látogatásokat is végez.

 

Az év folyamán rendszeresen ellenőrizzük a naplók vezetését és a termek rendjét a tájékoztató füzetek vezetését, a füzetek

javítását.

 

 

Utolsó frissítés: 2022. 09. 21.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=201192
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

2021/2022-es tanévben évfolyamismétlésre utasított tanulók száma: 29 fő.
 

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=201192
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Kossuth Lajos út 30. szám alatti székhely szakkörei:

Floorball	hétfő	16: 00-18:00

Karate	hétfő	16:00-18:00

Tollas	kedd 	15:30-17:00

Foci	kedd	16: 00- 18:00

Kosárlabda	szerda	16: 00- 18:00

Karate	szerda	14:00-16:00

Karate	szerda	16:00- 18:00

Röplabda	csütörtök	16:00- 18:00

Sakk	csütörtök	14: 00-15:00

Túraszakkör	Havi 1	tömbösítve

Tollas	csütörtök 	16:00-18:00

 

 

Szabadság tér 1. szám alatti telephely:

 

Foci hétfő 14:00-16:00

Karate hétfő 16:00-18:00

Sakk hétfő 13:00-13:45
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Zumba 1-2 hétfő 13.00-13:45

Foci kedd 14:00-15:30

Tömegsport kedd 13:00-13:45

Tollas kedd 16:00-18:00

Néptánc szerda 13:00-13:45

Karate szerda 14:00-16:00

Karate szerda 16:00-18:00

Foci szerda 14:00-15:30

Kölyökatlétika csütörtök 13:00-13:45

Zumba  csütörtök 14:00-14:45

Tollas csütörtök 16:00-18:00

Zumba péntek 13:00-13:45

Túra havi 1 alkalom

 

 

 

Széchenyi utca 28. szám alatti telephely:

 

Teqball-futball: kedd 14:00-15:30

Kosárlabda: szerda 14:00-15:30

Röplabda-zsinórlabda: csütörtök 14:00-15:30

Asztalitenisz: péntek 14:00-15:30

Sakk: kedd 14:00-14:45
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

A sokszínű tevékenységformákkal összhangban: pl. produktum értékelése (az egyes tanulóknál, csoportmunka esetében),

projektnél, témahétnél, gyűjtőmunka, stb. Annak meghatározása, hogy a produktumok milyen súllyal kerülnek

figyelembevételre a többi osztályzathoz képest?

 

A) A tanuló írásbeli beszámoltatásának formái :

a) témazáró dolgozat: egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy tanórát kitöltő, az ismeretek felidézését és

alkalmazását egyaránt megkövetelő írásbeli számonkérési forma, a témazáró dolgozatban szereplő feladattípusok arányai

megfelelnek a tananyag és a tantervi követelmények belső arányainak;

b) egyéb dolgozat: egy tantervi téma valamely részének számonkérésére szolgáló, legfeljebb egy tanórát kitöltő írásbeli

számonkérési forma, amelyben az ismeretek felidézése az alkalmazástól függetlenül vagy azzal együtt is számon kérhető

c) Az év eleji, félévi, év végi felmérések alapvetően diagnosztikai célt szolgálnak: a tanulók tudásának, készségeinek szintjét

mérik. E felmérők csak akkor osztályozhatók, ha megfelelő ismétlés, gyakorlás után került sor rájuk

 

B) Az írásbeli beszámoltatás korlátai, a tanulók tudásának értékelésben betöltött szerepe, súlya

1. Az írásbeli beszámoltatás szerepe, súlya

a) A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a pedagógia örök dilemmája. A képesség és

készségfejlesztés követelménye a két forma egyenlő arányát kívánná. A magas osztálylétszámok, a mennyiségében és

sokféleségében egyre bővülő közvetítendő ismeretanyag elsajátításának pontos ellenőrzése az írásbeli számonkérést részesíti

előnyben. Ugyanakkor a tanulók kifejezőkészségbeli hiányosságai, a felgyorsult élettempó hatására kialakult rövidített, szinte

csak jelzésszerű – az egyedi, választékos stílust nélkülöző – beszédjük az iskola felelősségét növeli ezen a téren.

b) A témazáró dolgozatok – nagyobb súllyal való - értékeléséről a szaktanár dönt a munkaközösség véleményének

figyelembevételével. A szaktanár a tanév elején tájékoztatja a tanulókat arról, hogy melyek azok a tanulói teljesítmények,

amelyeket a félévi és a tanítási év végi osztályzatok kialakításánál nagyobb súllyal fog figyelembe venni.

 

2. Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai:

a) Témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt bejelenti, a dolgozatot két héten belül

kijavítja, egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem íratunk. Adott napon előnyt élvez a heti egy (vagy kevesebb)

óraszámú tantárgy.

b) Egyéb dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti, a dolgozatot tíz munkanapon belül kijavítja;
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c) A szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az előző dolgozatot kijavítva ki nem adta a

tanulóknak.

 

d) A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született érdemjegyekből, azokból a

tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére.

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása

 

A) A házi feladatok kiadásának szempontjai :

 

•	a tanulók napi és heti terhelése,

•	az egyes diákok képességeit, adottságai,

•	az életkori sajátosságok,

•	az értelmi fejlettség,

•	a fejlődés üteme,

•	házi feladat előkészítettsége,

 

B) A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei:

 

A Komplex Alapprogram bevezetése miatt az alsó tagozaton kötelezően elkészítendő házi feladat nincs. Gyakorló és szorgalmi

feladatokat a tanulók is továbbra is kapnak a tanórákon és ezekért különböző pozitív értékelési formákban részesülhetnek.

A felső tagozaton:

•	A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre!

•	A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük, iskolában végzett munkájáról, az iskolában folyó munkáról.

•	A napközis kollégák folyamatosan tájékoztassák a pedagógusokat a házi feladatok mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre

szabottan is!

•	A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre!

•	Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a mulasztás okai szerint!

•	Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését – a befektetett munka

arányában – jutalmazni kell.

•	Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos.

•	A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes kutatómunka, képzőművészeti

alkotás, technikai eszköz készítése) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell

megállapítani.

•	A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a

diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.
 

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

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

található követelményrendszerével.

A vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat,

szakértői vélemény alapján kapott.

VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI ALSÓ TAGOZATON

Irodalom		írásbeli

Magyar nyelvtan		írásbeli

Idegen nyelv		írásbeli

Matematika		írásbeli

Környezetismeret		írásbeli

Informatika	 írásbeli+gyakorlati vizsga

Technika	 gyakorlati vizsga

Rajz	 gyakorlati vizsga

Ének	 gyakorlati vizsga

Testnevelés	 gyakorlati vizsga
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VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI FELSŐ TAGOZATON

Irodalom		írásbeli

Magyar nyelvtan		írásbeli

Történelem		írásbeli

Idegen nyelv		írásbeli

Matematika		írásbeli

Fizika		írásbeli

Földrajz		írásbeli

Biológia		írásbeli

Kémia		írásbeli

Természetismeret 	 írásbeli

Informatika	 írásbeli+gyakorlati vizsga

Technika	 írásbeli

Rajz	 gyakorlati vizsga

Ének	 szóbeli vizsga+ gyakorlati vizsga

Testnevelés	 gyakorlati vizsga

Hon- és népismeret	                                  írásbeli vizsga

Tánc és dráma	                                      gyakorlati vizsga

Egézségtan                                                             írásbeli vizsga

Etika                                                                      írásbeli vizsga

A tanulónak sikertelen írásbeli javítóvizsga esetén szóbeli vizsga letételére van lehetősége a felsőtagozaton.

 

Félévi osztályozó vizsgák: 2020.01.11- 01.12.

Év végi osztályozó vizsgák: 2020.06.02- 06.03.
 

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

1.a	22

1.b	23

1.c	26

1.d	25

1.e	22

2.a	18

2.b	21

2.c	24

2.d	23

2.e	19

3.a	21

3.b	20

3.c	17

3.d	21

3.e	15

3.f	13

4.a	19

4.b	18

4.c	19

4.d	17

4.e	23

5.a	25

5.b	23

5.c	24

5.e	15

6.a	24

6.b	20
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6.c	17

6.e	21

7.a	19

7.b	24

7.c	17

7.e	21

8.a	22

8.b	18

8.c	12

8.e	22

jogviszonyt szüneteltető	2

Összesen: 752

 

Utolsó frissítés: 2022. 09. 21.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2022. szeptember 23.

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201192-0

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201192-
0

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201192-0
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