
 

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 - Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola (2400 Dunaújváros, Köztársaság utca 14.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint

030028
Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola
2400 Dunaújváros, Köztársaság utca 14.

OM azonosító: 030028
Intézmény neve: Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola
Székhely címe: 2400 Dunaújváros, Köztársaság utca 14.
Székhelyének megyéje: Fejér
Intézményvezető neve: Biró Éva Zsuzsanna
Telefonszáma: 25/413035
E-mail címe: biroevazsuzsanna.dozsa@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. 10. 22.

Fenntartó: Dunaújvárosi Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna
Telefonszáma: +36 (25) 795-213
E-mail címe: sarolta.nemeth@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 1 622 310 31 0 57 53 0 0 28 29,00 7 5

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)

1 622 310 31 0 57 53 0 0 28 29,00 7 5

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 32 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0

ebből nő 0 30 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0

Részmunkaid
ős

0

ebből nő 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

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

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

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 33 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 31 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Oktat
ó

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Általános
iskolai tanár

0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Tanító 0 1 0 0 0 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

Tanító,
speciális
képesítéssel

0 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

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=030028

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=030028&th=001

 

5. Általános adatok

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

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

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 3 0 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 57

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) 6 5 0 0 6 5 0 0

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

2 2 0 0 2 2 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 2 2 0 0 2 2 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens 1 1 0 0 1 1 0 0

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda 1 0 0 0 1 0 0 0

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Az első évfolyamra történő belépés

 

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

(férőhelyek számától függően).

 

Minden tanévben igazodunk a törvényi előírásokhoz, ennek megfelelően felvételkor nem válogatunk a gyerekek közül

képességeik alapján.

 

Nyelvtagozatos osztályainkba - angol, német - körzeten kívül lakó gyermekeket is felveszünk, amennyiben van szabad

férőhelyünk.

 

Az ÉKP-s osztályokba körzetes és - szülői kérésre - körzeten kívüli gyermekeket is felveszünk.

 

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele:

 

a/   az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése

b/   a meghatározott életkor elérése

 

      Az életkor meghatározása:

 

-	az adott naptári évben a 6. életévét augusztus 31. napjáig, de legkésőbb az azt követő évben

-	ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban elérte, a kormányhivatal és a szülő kérésére szakértői

bizottság véleménye alapján

(szülői kérelem)

     -    tankötelezettség a 16.év betöltéséig

 

 

Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni:

 

?	a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

?	a gyermek azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást

?	a szülő személyi igazolványát

?	a szülő lakcímkártyáját (annak hiányában a tartózkodási helyet igazoló kártyát)

?	a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvélemény (ha járt óvodába)

?	a nevelési tanácsadó szakvéleményét:

-	ha járt, de az óvoda kezdeményezi a szakvélemény elkészítését

?	szükség esetén szakértői bizottsági véleményt.

 

Beiratkozáskor a szülők nyilatkoznak az iskola által kínált lehetőségek választásáról, a napközi otthoni ellátás igényléséről.

 

A felvett tanulók névsorát az iskola vezetése állítja össze. Erről 10 napon belül értesíti a szülőket.

 

A tanulók osztályba sorolásának alapja a szülői igény, az óvodai szakvélemény, de mindenkori döntési joggal az iskola

igazgatója él.

 

Esetleges vitás kérdésekben egyéni elbírálás alapján a Házirendben leírtak alapján járunk el. (Lásd: Házirend ide vonatkozó

része)

 

 

Magasabb évfolyamokra történő beiratkozás
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A 2-8. osztályba történő felvételt az iskola körzetébe költöző gyermeknek biztosítani kell a törvény által meghatározott

maximális létszámig.

 

Intézményünkben szívesen fogadunk minden olyan tanulót, aki készségeinek, képességeinek megfelelő teljesítményével

szorgalmi kötelezettségeinek és a fegyelmi elvárásoknak addigi tankötelezettsége alatt legjobb igyekezete szerint eleget tett,

iskolaváltásának okai rajta kívül álló, nem személyiségéből fakadó negatív tényezők voltak.

 

Igyekszünk figyelembe venni az addig tanult idegen nyelv fajtáját, és biztosítani számára annak zavartalan további tanulását.

Minthogy intézményünk emelt szintű nyelvi képzésre is lehetőséget ad, előzetes felmérő teszttel döntünk a megfelelő tagozaton

történő elhelyezéséről.

 

Minden esetben mérlegeljük, hogy az évfolyam egyes osztályainak létszámadataiból kifolyólag hol tűnik legideálisabbnak a

jelentkező további tanulása.

 

Előnyben részesítjük azokat a diákokat, akiknek testvérei iskolánkban tanultak/tanulnak a jelentkezés idején, segítendő és

megkönnyítendő az iskola és a szülői ház optimális kapcsolattartását.

 

Az újonnan jelentkező tanulóknak - az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított -

szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből és azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában - a bizonyítvány

bejegyzése alapján - nem tanult. Ebben az esetben a szülőtől írásbeli hozzájáruló nyilatkozatot kell kérni.

 

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

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

az iskola igazgatója a felelős igazgatóhelyettessel és az érintett évfolyam osztályfőnökeivel együtt dönt.

 

A párhuzamos osztályok közötti átjárhatóságról a szülő írásos kérelme alapján vagy fegyelmi ügyek miatt az igazgató a tanulót

tanító kollégákkal közösen dönt.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A beiratkozás idejét az Oktatási Hivatal dönti el, melyhez igazodva tartja iskolánk a leendő első osztályosok számára a

beiratkozást.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola: 29 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:

9.1. Iskolánkban a napközi és a menza térítési díját minden hónapban előre, a hirdetőtáblán, ill. az iskola honlapján a megjelölt

időpontokban kell befizetni a Dózsa György Általános Iskola élelmezésvezetőjénél. A pótbefizetés lehetőségéről és helyéről is

itt tájékozódhatunk.

 

9.2. Gyermek étkezetés esetén igénybe vehető támogatás:

•	a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló az intézményi térítési díj 100%-át

•	Az a) pont alá nem tartozó 3 vagy több gyermekes családokban élő gyermek után a térítési díj 50%-át

•	Az a) pont alá nem tartozó tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kell kedvezményként

biztosítani.

 

A jogosultságot a tanév első befizetési időszakában vagy a jogosultság létrejöttekor kell igazolni.

 

9.3. Étkezés lemondása:

Ha hiányzol, szüleid éthordóban haza vihetik az ebédedet, vagy ha legalább 1 nappal előbb reggel 9 óráig az étkezés lemondásra

kerül, vissza tudjuk téríttetni az étkezési díjat. A lemondásból keletkező többletbefizetés a következő havi térítési díjnál

beszámításra, elszámolásnál pedig készpénzben visszafizetésre kerül.
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Ha a szolgáltatás elmarad a szolgáltató hibájából, a befizetett díjat vissza kell fizetni.

 

9.4. Az iskolában háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) kapsz, ha napközis vagy iskolaotthonos (ÉKP) vagy. A

többieknek igény szerint az iskola ebédet (menzát) biztosít.

 

9.5 Az iskola éttermében csak akkor tartózkodj, ha ott is eszel. A házirendben foglalt magatartási, óvó-védő szabályok betartása

az étteremben is kötelességed.

Az iskolában étkező felsős tanulók az utolsó tanórájuk után ebédelhetnek, ettől eltérni csak engedéllyel szabad.

 
 

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

Intézményi ellenőrzés nem volt.
 

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:

Intézményünk nyitvatartási rendje:

Oktató-nevelő tevékenység végzése érdekében naponta 6.30 óra - 16.00 óra

Tanulói felügyelet: 6.30 óra - 16.30 óra
 

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

2022. szeptember 1. Tanévnyitó

2022. szeptember 19. - 2022. október 10. 8. osztályos pályaválasztási kompetenciamérés

2022.  szeptember 22. Őszi játék és élménynap alsósoknak

2022. szeptember 26 - 2022. november 30. Bemeneti mérések

2022. szeptember 30. Megemlékezés a magyar népmese napjáról

2022. szeptember 30. Magyar Diáksport Napja

2022. október 1. Zenei Világnap megemlékezés

2022. október 4. Kiállítás az Állatok Világnapjára

2022. október 6. Megemlékezés az Aradi vértanúkról

2022. október 05. Halloween délután - vetélkedők, tökfaragó verseny, játszóház

2022. október 21. Megemlékezés az 1956-os eseményekről

2022. október 24. Első osztályosok avatása

2022. október 24-28. Dózsa-hét

2022. november 11. A magyar nyelv napja

2022. november 11. Felsős nyitott nap

2022. november 24. Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szüleinek

2022. november 28 - december 21. Karácsonyra készülünk projekt

2022. december 19. Karácsonyfa díszítő verseny, városi rajzverseny

2022. december 21. Karácsonyi műsor, a projekthét zárása

2023. január 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról

2023. január 20. Első félév zárása

2023. január 21. Középiskolai felvételi megírása

2023. február 3. Iskolanyitogató

2022. február 3. Játszóház leendő első osztályos gyermekeknek

2023.február 7. Farsangi játszóház alsósoknak

2023. február 14. Biztonságos internet nap-témanap

2023. február 17. és 24. Farsangi mulatságok

2023. március 3. Farsangi álarcos felvonulás, kiszebáb égetés

2023. március 6 - 2023. június 9. kimeneti mérések

2023. március 14. Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról

2023. március 21. Víz világnapja

2023. március 30. Szülői értekezlet a leendő első osztályosok szüleinek
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2023. április 12. Költészet napi megemlékezés

2023. április 14. Megemlékezés a Holocaust áldozatairól

2023. április 24. Föld napi megemlékezés

2023. április 24-28. Fenntarthatósági témahét: A Föld

2023. május 8-12. Határtalanul kirándulás a hetedik évfolyam számára

2023. június 2. Nemzeti Összetartozás Napja

2023. június 14. Gyermeknap

2023. június 16. Ballagás

2023. június 22. Tanévzáró ünnepély

 
 

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

Még nem volt vezetői tanfelügyelet.

 

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 22.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=030028
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A 2022/23-es tanévben 2 tanuló szülői kérésre ismétli meg az első évfolyamot és 4 tanuló eredménytelen javítóvizsga miatt

ismétel évet.
 

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=030028
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Iskolánk a tanórán kívüli órakeretből választható foglalkozásokat szervez, melyek az alábbi célokat szolgálják:

a)	a tanulók segítése az egyéni felkészülésben

b)	a lemaradó, felzárkóztatásra szoruló gyermekek segítése a felzárkózásban

c)	a középiskolai felvételire való felkészülést a tankerület csak részben támogatta

d)	a tehetségek kibontakoztatásának segítése az alábbi képességterületeken: logikai-matematikai, természeti, nyelvészeti, térbeli-

vizuális, testi-kinesztikus

 

A választható foglalkozások megnevezése iskolafokonként a célok szerint:

 

Alsó tagozat:

 

Nem iskolaotthonos formában tanulók részére:

Napközis foglalkozás szervezése, mely magában foglalja a tanulók helyes szabadidő eltöltésének megtanítását, az egyéni

felkészülés segítését, az egyéni fejlesztést, felzárkóztatást.

A napközi foglalkozások időtartama: utolsó tanítási órát követve délután 16 óráig tart.

 

Iskolaotthonos formában tanulók részére:

 

Ez a szervezeti forma magában foglalja a differenciált foglalkozást, egyéni fejlesztést, tehetségek segítését, az egyéni tanulás

megtanítását a napi rendszerbe ágyazott szabadidős tevékenységek során.

 

A tehetség kibontakoztatása céljából szervezünk minden alsós tanuló számára:
8 /  13 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=030028
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=030028
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=030028


       komplex képességfejlesztő szakkört,

       táblajáték szakkör

       zenei képességfejlesztő szakkör

 

 

Felső tagozat

 

A felső tagozaton tanuló diákok napi rendjében elkülönülnek a tanórák és a tanórákon kívüli foglalkozások. A napi tanórába

betervezett foglalkozások minden tanuló számára kötelezőek.

 

Ezeken felül az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezzük a számukra:

 

a)	Tanulószobai foglalkozás

 

5 - 8. évfolyam számára napi 2 órában. Mindegyik csoportban tanuló diák munkáját pedagógus segíti. A napi felkészülésükhöz

iskolánk könyvtára áll rendelkezésre. Amennyiben informatikai eszközök szükségesek a felkészüléshez, ebben az esetben

informatika termünkben használhatják az eszközöket.

 

b)	Egyéni fejlesztés

 

Azoknak a tanulóknak, akik számára a fejlesztés javasolt utazó gyógypedagógusunk a tanórák alatt tart fejlesztő foglalkozást.

Ezeken felül matematikából, szövegértésből és idegen nyelvekből a szaktanárok kiscsoportban (max: 3 fő) fejlesztő

foglalkozásokat szerveznek.

 

c)	Középiskolai előkészítő

 

7. osztály második félévétől kezdve a felvételi idejéig a szaktanárok heti 1 órában középiskolai felvételi előkészítőt szerveznek

az írásbeli vizsga felvételi tantárgyaiból (matematika, magyar) osztályonként.

 

d)	Tehetségfejlesztés

 

Kis csoportokban nyelvi fejlesztést, nyelvvizsgára való felkészítést szervezünk elsősorban a tagozati szinten tanuló gyermekek

számára, de természetesen más érdeklődő tanuló is részt vehet ezeken a felkészítőkön.

 

Matematika-logika képességfejlesztés támogatása érdekében a matematika iránt érdeklődő és tehetséget mutató diákok számára

szervezünk szakköri foglalkozásokat 5-6. osztályos korcsoportban.

 

Digitális kultúra szakkör 7-8. évfolyamos diákjaink számára.

 

Digitális Élményközpontba visszük 7. és 8. évfolyamos tanítványainkat.

 

Határtalanul Pályázat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
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A házi feladatok adása előtt a nevelőnek minden esetben ismernie kell:

 

*	a tanulók személyiségét

*	aktuális tudásszintjét

*	az otthoni tanulást segítő és gátló tényezőket.

 

Ez, mint feladat, valamennyi tanító, szaktanár feladata, mert e nélkül  hatékony munka nem végezhető. Ezen kívül nagyon

fontos a szaktanárok és az osztályfőnökök együttműködése. Ezt szervezetileg nehéz szabályozni, de a munkaközösségek

vezetőinek feladata, hogy „fórumot teremtsenek” a „problémamegoldó beszélgetésekhez”

 

A házi feladat adásának céljai:

 

*	a tanuló ismereteinek, tudásszintjének fejlesztése (az iskolában tanultak rögzítése, gyakorlása)

*	a képességek és készségek fejlesztése

*	a kötelességtudat, feladattudat, szabálytudat fejlesztése

*	az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása

*	a tanulásszervezés elsajátítása, alkalmazása

*	az „életre szóló” tanulási igény kialakítása, tudatosítása

*	az együttműködési készség kialakítása (társakkal, pedagógusokkal)

*	reális önismeret, önértékelés kialakítása (Mire vagyok képes? Miért nem tudom megoldani feladataimat?)

 

A feladatok adása során a következő elveknek kell érvényesülnie:

 

*	a házi feladat elkészítése eszköz, nem cél; a feladat semmiképpen nem a tanórán „el nem végzett munka otthoni pótlása”

*	a tanulók eltérő tudására való tekintettel – lehetőség szerint – a feladatokat differenciáltan kell adni

*	valamennyi tanuló számára fejlesztő hatásúnak és megoldhatónak kell lennie

*	a feladatok adása során tekintettel kell lenni a tanulók közötti egyéni különbségekre: érzékszervi fejlettség, egyéb adottságok

megléte vagy hiánya

*	lehetőség szerint meg kell győződni a tanulás tárgyi feltételeinek meglétéről (problémák esetén családlátogatás)

*	a lexikális tudás bővítése helyett a hangsúlyt az „önálló ismeretszerzésre kell helyezni”, amely elengedhetetlen a folyamatos

tanulás érdekében

*	a differenciálás során a „gyűjtőmunka” váljon értékelendő feladattá, amely motivációs bázisként alkalmazható

*	a szorgalmi feladatok adása lehetőséget nyújt a tehetséggondozásra

 

Az elvégzett munkát mindig értékelni kell. A házi feladat osztályzattal nem minősíthető, de a tanuló munkájának globális

értékelésekor figyelembe vehető. (Egyes tantárgyak esetében előre jelezve értékelhető a feladat. Pl.: házi dolgozat, otthon

megírandó fogalmazás.)

Természetesen az „el nem végzett munka” nem elfogadható hozzáállást tükröz, de érdemjeggyel nem minősíthető. (A feladat el

nem végzése nem a tanuló tudását minősíti, hanem a szorgalmát, a munkához való hozzáállását.)

Minden probléma esetén az elektronikus naplón keresztül tájékoztatjuk a szülőt a tanuló hiányosságairól, és igyekszünk feltárni

az okát a házi feladat el nem készítésének.

 

A házi feladatok elkészítésének szervezeti formái, lehetőségei

 

1.	önálló otthoni tanulás

2.	napköziben történő tanulás

3.	iskolaotthonban történő tanulás

4.	tanulószoba

 

1. Az önálló otthoni tanulással kapcsolatos szervezési feladatok a tanuló, a pedagógus és a szülő közös feladata.

 

Ez a tanulási mód igényli a legalaposabb előkészítést, mert a tanulóknak az iskolában hallottakra kell hagyatkoznia a feladatok

elvégzésekor. Ezért a házi feladatot a pedagógusnak kell „előkészítenie” világos, egyértelmű magyarázatokkal, ötletadással,
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tanácsokkal, stb. A tanuló köteles az adott feladatot tudásszintjének megfelelően elvégezni.

 

Az otthoni feladatkészítés ellenőrzése – szükség és igény szerint – minden esetben a szülő feladata. Az adott feladatok

mennyisége nem haladhatja meg a tanuló teljesítőképességét. Ennek megítélése tantárgyanként és tanulónként eltérő.

 

2. A napköziben történő tanulás során a pedagógus szervezi a tanulók munkáját, amely semmiképpen sem az órán „meg nem

értett, meg nem tanult” tananyag elsajátítását jelenti.

 

Ennek érdekében az osztálytanító és a napközis nevelő napi munkakapcsolata elengedhetetlen. A napközis nevelő feladata az

önálló tanulás feltételeinek biztosítása, a tárgyi eszközök meglétének ellenőrzése, az alkalmankénti segítségnyújtás, a feladatok

elvégzésének mindenkori ellenőrzése.

Természetesen ehhez kapcsolódóan a napközis nevelőnek folyamatos munkakapcsolatban kell állnia az osztálytanítóval, aki

tájékoztatni tudja az egyes tanulókkal kapcsolatos, egyéni problémák megoldásának lehetőségeiről.

 

A zavartalan felkészülés érdekében a napközis tanulót csak különösen indokolt esetben viheti el a szülő a napközis tanórán.

(Ebben az esetben a házi feladat meglétének ellenőrzése a szülő feladata.)

 

 

3.  Az iskolaotthonban történő tanulás során általában az a nevelő készítteti el a házi feladatot, aki adta.

Itt nyílik a legnagyobb lehetőség a differenciálásra, hiszen a tanórák során válik egyértelművé, melyik tanulónak milyen jellegű

feladatok elvégzése szükséges a megfelelő fejlesztő hatás érdekében.

 

A tanulók hétköznaponként minden feladatukat az iskolában végzik el, amely egyes esetekben a szülőkben gyermeke

tanulmányi munkája iránti érdektelenségét válthatja ki. Ebből adódóan különösen fontos a pedagógus – szülő közötti

kommunikáció.

 

Hétvégére adható házi feladat, melynek mennyisége nem lehet több, mint egyik napról a másikra adható feladatok mennyisége,

illetve gyűjtőmunka jellegű lehet. A heti 1 órás tantárgyak feladatainak megoldását lehetőség szerint az iskolában töltött

felkészülési időn belül kell megoldani.

 

4. A tanulószobán történő tanulás lehetőségével elsősorban azok a tanulók, illetve szüleik élnek, akik „tanulási problémákkal

vagy a tanuláshoz való hozzáállás” problémájával küszködnek.

 

Ezért a pedagógusnak nagyon fontos a szerepe mind a konkrét segítségnyújtás, mind az ellenőrzés terén. A szaktanárok és a

tanulószobai foglalkozást vezető pedagógus feladata: folyamatos kapcsolattartás annak érdekében, hogy a tanulószobán történő

felkészülés során valóban hatékony legyen a munka.

 

 

A házi feladatokkal kapcsolatban iskolánkban az alábbi szabályok érvényesülnek:

 

-   tanítási szünetekre

-	különösen indokolt esetben (pl. a szülő elkéri az iskolából a tanulót, a tanuló betegség miatt távozik az iskolából)

-	többnapos betegség idejére (a pótlásra időt kell biztosítani, közvetlenül a betegség után a feladat nem számonkérhető)

 

*	az 5-8. évfolyamon a tanulók csak a szokásos – egyik óráról a másikra esedékes – szóbeli és írásbeli házi feladatot kapják a

fentebb említett időszakokra.

 
 

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

Osztályozó vizsga

 

Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához, ha:

•	felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,

•	engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt
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tegyen eleget,

•	tanulmányait magántanulóként végzi,

•	hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket meghaladja, és ezért nem osztályozható,

amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a tantárgyból osztályozó vizsgát tenni; ha a

két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a nevelőtestület dönthet az osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő

értékelésről, ha az elégséges számú. Ha a hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem osztályozható,

magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozó vizsga tétele mellett lehetséges. A vizsgára a tanulót a szülő írásban

jelentkezteti és felkészíti.

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszerezni.

 

Az osztályozóvizsga tantárgyai a következők:

 

2-4. évfolyamon: 	magyar nyelv és irodalom, matematika,

környezetismeret – természetismeret

 

5-6. évfolyamon: 	magyar nyelv és irodalom, matematika,

                        	történelem, természetismeret, idegen nyelv, informatika

7-8.évfolyamon:   	magyar nyelv és irodalom, matematika,  idegen nyelv

történelem, fizika, biológia, földrajz, kémia, informatika

 
 

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

1.a: 27 fő

1.b: 25 fő

1.c: 28 fő

2.a: 26 fő

2.b: 19 fő

2.c: 25 fő

2.d: 20 fő

3.a: 25 fő

3.b: 20 fő

3.c: 24 fő

4.a: 26 fő

4.b: 21 fő

4.c: 19 fő

4.d: 17 fő

5.a: 17 fő

5.b: 18 fő

5.c: 17 fő

6.a: 26 fő

6.b: 20 fő

6.c: 24 fő

6.d: 16 fő

7.a: 20 fő

7.b: 23 fő

7.c: 13 fő

7.d: 21 fő

8.a: 19 fő

8.b: 22 fő

8.c: 17 fő

8.d: 19 fő
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Utolsó frissítés: 2022. 10. 18.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2022. október 22.

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-030028-0

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-030028-
0

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-030028-0
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