
 

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)

-utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (9028 Győr, József

Attila utca 4.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

- utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése

 

002 - Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 002-es Telephelye

(9028 Győr, József Attila utca 56.)

038505
Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
9028 Győr, József Attila utca 4.

OM azonosító: 038505
Intézmény neve: Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Intézmény
Székhely címe: 9028 Győr, József Attila utca 4.
Székhelyének megyéje: Győr-Moson-Sopron
Intézményvezető neve: Trencséni Mónika
Telefonszáma: 96/412313
E-mail címe: radoegymi@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2020.11.03.

Fenntartó: Győri Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Blazovicsné Varga Marianna
Telefonszáma: +36 (96) 795-299
E-mail címe: marianna.varga@kk.gov.hu
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Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

003 - Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 003-as Telephelye

(9028 Győr, József Attila utca 58.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2019-es statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében pedagógus

munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban
résztvev

ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 3 146 47 146 0 43 43 0 0 23 17,00 29 23

Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

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

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakgimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

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

Összesen
(s01+s02+...+s07)

3 146 47 146 0 43 43 0 0 23 17,00 29 23

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

1 394 0 0 0 25 25 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
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Pedagógusok számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján

 

Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya

pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján

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

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

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
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból a
teljes munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati

elméle
ti

gyakor
lati

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
szakkö
zépisk
ola két
éves

érettsé
gire

felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

0 29 13 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 65 0 0 0

ebből nő 0 29 13 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 65 0 0 0

Részmunkaid
ős

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

ebből nő 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0

Óraadó 0

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 30 13 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 68 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 30 13 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 68 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

Nyelv
tanár,
testne
velő,
ének-
zene
tanár

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

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

Tanító,
speciális
képesítéssel

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3

Gyógypedag
ógus

1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 43 0 0 0 0 60
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Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=038505

 

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező, egyéb
felsőfokú
végzettségű

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
szakmai tárgyra
képesített

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
középfokú
végzettségű

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 1 2 0 0 0 5 0 0 0 1 1 13 44 0 0 0 0 68

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

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

Összesen (s02+s03+…+s21) 18 15 0 0 18 15 0 0

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

1 1 0 0 1 1 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 2 2 0 0 2 2 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens 14 12 0 0 14 12 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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Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=038505&th=001
 

002 - Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 002-es Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=038505&th=002
 

003 - Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 003-as Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=038505&th=003

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Az iskola beiskolázási körzete:

Győr város egész területéről fogadjuk a tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint autista és ép értelmű nyelvi és

kommunikációs zavarral küzdő tanulókat. Ezen kívül, olyan Győr környéki településekről is járhatnak hozzánk tanköteles korú

gyermekek, ahol nem hoztak létre az általános iskolában sajátos nevelési igényű tanulók számára speciális tanterv szerint

működő csoportot, illetve az integrált oktatás nem megoldott.

A beiskolázás kritériuma:

Tanulóinkat a Győr-Moson-Sopron Megyei Szakszolgálat javaslata alapján vesszük fel iskolánkba.

Az autista tanulók esetében az Autizmus Kutatócsoport, illetve a Vadaskert Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Kórház és

Szakambulancia diagnózisa is elfogadható.

Érzékszervi és mozgás fogyatékosság esetén az országos szakértői bizottságok szakvéleménye szükséges az intézménybe való

felvételhez.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat

az első évfolyamra az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével minden évben a kormányhivatal által

meghatározott időszakban kell beíratni.

Az időpontról a szülőket az intézmény hirdető táblájára függesztett plakáton ill. a honlapunkon is megjelenő hirdetménnyel

tájékoztatjuk.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A Győri Tankerületi Központ a 2020/2021. tanévben indítható iskolai osztályok számát az alábbiak szerint határozta meg:

- általános iskola alsó tagozatán: 9 osztály

- általános iskola felső tagozatán: 4 osztály

- általános iskola autista tagozatán: 5 osztály

indítását engedélyezte.
 

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:

Sajátos nevelési igényű tanulók számára a törvény nem ír elő térítési díjat, vagy tandíjat.
 

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

A fenntartó részéről értékelés nem történt.
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az iskola épületeit -József A. u.4. József A. u. 56. József A. u. 58. -szorgalmi időben a tanulók reggel  7.00  órától  délután  17.

00  óráig  használhatják.Tanítási  napokon  a  hivatalos  ügyek intézése a József A. u. 4. sz. alatti igazgatási épületben történik.
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Tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint kerül sor, melyről a szülők és a tanulók hirdető

táblákon történő kiírással szerezhetnek tudomást. 
 

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

5.	Rendezvényterv a 2020/2021-es tanévre

 

	2020.augusztus 31.	Tanévnyitó ünnepély

		Felelős: intézményvezető

	2020.szeptember 03.	Intézményközi munkaközösségi értekezlet

		Felelős: Erdősné Tóth Ágota

			intézményegység-vezető

 

	2020. szeptember 07.	Vezetőségi értekezlet

		Felelős: intézményvezető

 

	2020.szeptember 29.	ÉSSE Állatkerti kirándulás Győr

		Felelős: Erdélyiné Németh Klára

	

	2020.szeptember 21.	Pedagógusnap (2020. 06. 05-én elmaradt)

 

        2020. szeptember 25.	Magyar Diáksport Nap

		Felelős: Illés-Horváth Csilla, Kobrizsa Eszter

 

	2020. szeptember 29..	Szülői Szervezet értekezlete

	 	Éves munkaterv ismertetése- tanév céljai,

		feladatai

		Felelős: Reiger Andrea

			     int.vez.-helyettes

 

	2020. október 05.	Vezetőségi értekezlet

		Felelős: intézményvezető

 

	2020. október 06. 	Október 6-i megemlékezés az Aradi vértanúkról

		a felső tagozaton

		Felelős: Kutrovits Erzsébet

		Koszorúzás

		Felelős: 4. osztály – Vörös-Mogyorósi Renáta

 

	2020. október 16. 	Papírgyűjtés

		Felelős: Hegedüs Kolos

 

 

	2020. október .	Pályaválasztási szülői értekezlet online formában a 8. osztályos gyermekek szüleinek

		Felelős:	intézményegység-vezető,

			TANAK munkaközösség-vezető

 

	2020. október 22.	Október 23-i megemlékezés - iskolai ünnepély

			Felelős: Vörös-Mogyorósi Renáta

		Radó nap

		Felelős: Kutrovits Erzsébet munkaköz.-vez.

			Koszorúzás városi ünnepségen

		Felelős: Erdélyiné Németh Klára 6.B osztály
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	Őszi szünet	

	

	Szünet előtti utolsó tanítási nap: 		2020. október 22. csütörtök

         Szünet utáni első tanítási nap:		            2020. november 2. hétfő

 

	2020. november 2.	Vezetőségi értekezlet

		Felelős: intézményvezető

	

2020. november 6.	Negyedéves szöveges értékelés kiosztása

	Felelős: Peterka Kinga

		intézményegység-vezető

 

2020.november 10.	Nyílt nap a Szabóky Adolf Intézményben

	Felelős: Peterka Kinga

		intézményegység-vezető

		Kutrovits Erzsébet

		munkaközösség-vezető

	

		2020. december 7.	Vezetőségi értekezlet

		Felelős: intézményvezető

	

		2020. december 4.  	„Jön a Mikulás" - rendezvény

	 	Felelős: munkaközösség-vezetők

 

	2020. december 18.	Általános iskolai tagozatok karácsonyi ünnepélye

 

		Tanítás nélküli munkanap	

		Felelős: Glavanicsné Trenka Asztrid – munkaköz.vez.

			Peterka Kinga intézményegység-vezető

 

Téli szünet

	

Szünet előtti utolsó tanítási nap 		2020. december 18. péntek

        A szünet utáni első tanítási nap 		2020. január 4. hétfő

 

2021. január 18-22.	Félévi osztályozó értekezletek

	Felelős: intézményegység-vezetők

 

	

	2020. január 29.	Iskolai Vers és Prózamondó Verseny

	Felelős: Bakóné Marcin Izabella, Szilágyi Mária

 

2020. január 29.	Félévi értesítők kiosztása

	Felelős: osztályfőnökök

	

	2021. február 1. 14:30	Első félévi értékelő értekezlet (rövidített órák)

		Felelős: Intézményvezető, int.egys.-vezetők

 

2021. február 2.	Nyílt nap szülőknek az alsó tagozaton és a logopédiai osztályokban

	Felelős: osztályfőnökök

 

2021. február 1.	Farsang az iskolai tagozatokon

		Felelős: munkaközösség-vezetők
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2020. február 17.	Komplex tanulmányi iskolai verseny

	Felelős: Oláhné Sipos Ildikó

	

	2021. március 1.	Vezetőségi értekezlet

	Felelős: Intézményvezető

	

 

2021. március 3.	Logopédia Európai Napja alkalmából

	Logopédiai osztályok nyílt napja szakembereknek

	Felelős: Somosi Zoltánné

	munkaközösség – vezető

 

	2021. március 5.	Részvétel a Megyei Vers és Prózamondó Versenyen

	Helyszín: Mosonmagyaróvár, Éltes Mátyás Iskola

	Felelős: Peterka Kinga

		     intézményegység- vezető

	Várható költség: 5000 Ft

 

2021. március 12. 	Nemzeti ünnepünk-március 15.

	Felelős: Somosi Zoltánné

		munkaközösség - vezető

 

2021. március 15.	Koszorúzás városi ünnepségen

	Felelős: Kutrovits Erzsébet - 7. osztály

	2021. március 30.	Megyei matematika verseny

	Helyszín: Csorna-Arany János EGYMI

	Felelős: Peterka Kinga

		intézményegység- vezető

	Várható költség: 10000 Ft

 

2021.március 31. 	Iskolai kulturális bemutató

		Felelős: Peterka Kinga

		intézményegység- vezető

 

2021.március 31.	Megyei Komplex Tanulmányi Verseny

	Helyszín: Sopron Doborjáni Ferenc Intézmény

	Felelős: Kutrovits Erzsébet

		munkaközösség-vezető

	Várható költség: 8000 Ft

 

2021. április 9. 	Háromnegyed éves szöveges értékelés kiosztása

		Felelős: Peterka Kinga

			    intézményegység- vezető

			    osztályfőnökök

2021. április 12. 	Vezetőségi értekezlet

		Felelős: intézményvezető

 

Tavaszi szünet

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap:	 	2021. március 31.(szerda)

A szünet utáni első tanítási nap:	 	            2021. április 07. (szerda)
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2021. április 20.	Nyílt nap az autista tagozaton szakemberek számára

	Felelős:	Peterka Kinga intézményegység-vezető

		Glavanicsné Trenka A. munkaközösség-vezető

 

2020. május 3. 	Vezetőségi értekezlet

	Felelős: intézményvezető

		

 

2021. május 12.	Részvétel a Megyei Kulturális Bemutatón

	Helyszín: Sopron Kozmutza Flóra Általános Iskola

	Felelős: Peterka Kinga

		    intézményegység-vezető

	Várható költség: 300 000 Ft

2021. május 12.	Baba- mama találkozó

	Felelős: Közalkalmazotti tanács

 

2021. május 14.	Papírgyűjtés

	Felelős: Hegedüs Kolos gyp. asszisztens

 

	2021. május		NETFIT teszt használata és a tanulók fizikai

			állapotfelmérése az adott évfolyamokon

		Felelős: Illés-Horváth Csilla, Izsmán Zsuzsanna

 

	2021. május 26. 	Nyugdíjas találkozó

	Felelős: Közalkalmazotti tanács

	

	2021. június 02.	Szülői Szervezet értekezlete

		A tanév munkájának és eredményeinek értékelése

		Felelős: Reiger Andrea

			intézményvezető - helyettes

	

	2021. június 1.2.3.	A zenei szakkör növendék hangversenyei

		Felelős: Szemenkár Mátyás – zenei szakkör vezető

			Peterka Kinga

			intézményegység-vezető

			várható költség:35.000 Ft

	

	2021. június 4.	Nemzeti Összetartozás Napja

		Megemlékezés a felső tagozaton

		Felelős: Kutrovits Erzsébet munkaközösség-vezető

 

 

	2021. június 7-11.	Év végi osztályozó értekezletek

		Felelős: Peterka Kinga és Erdősné Tóth Ágnes

			intézményegység- vezetők

	

2021. június 	Tanulmányi kirándulások

	Felelős: osztályfőnökök

 

 

2021. június 14.	Ballagás Logopédia 4.o.

	Felelős: Peterka Kinga
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		intézményegység-vezető

	Várható költségek: 15.000 Ft

 

2021. június 15.	Ballagás: 8. osztályosok

	Felelős: Peterka Kinga

		intézményegység-vezető

	Várható költségek: 45.000 Ft

 

2021. június 18. 	Tanévzáró ünnepély

	Felelős: Vörös-Mogyorósi Renáta

 

	2021 június 21 	Pedagógus nap

		Felelős: Trencséni Mónika, intézményvezető

 

2020. június 28.	Tanévzáró értekezlet

	Felelős: intézményvezető

 

 

2021. augusztus 31.	2021/2022-es tanévnyitó ünnepély

	Felelős: logopédiai munkaközösség

 

 

Jelen munkatervünk nem tartalmazza a megyei és az országos sportversenyeket, sporttalálkozókat a járványhelyzet miatt. (Lásd:

Iskolai sportkör szakmai programja)

 

 
 

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

Az intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzése 2016. április 14-én megtörtént.

Egy fő gyógypedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésére 2016. május 20-án került sor.

2018 tavaszán 2 intézményegység-vezető tanfelügyeleti látogatása zajlott, majd  2 a intézményi tanfelügyeleti látogatás is

megtörtént. 

 

Utolsó frissítés: 2020.11.03.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=038505
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A 2019/2020-as tanévben a 1 tanuló szülői kérésre évfolyamot ismétel, 5 tanulót utasítottunk osztályozó vizsgára, mert nem

teljesítette a tantervi követelményeket. Közülük 4 tanulót évfolyam ismétlésre utasítottunk.

Mulasztásuk miatt 3 tanulónak kellett tanév végén osztályozóvizsgát tenni.
 

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=038505
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

 

Szakkörök, sportkörök, iskolai rendezvények

Az iskola aktuális éves munkatervében meghatározott szakkörök közül a tanulók az érdeklődésüknek megfelelően
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választhatnak. A szakkörök fontos színterei a képességfejlesztésnek, a tehetséggondozásnak, miközben a személyiség egésze

gazdagodik, bővülnek a társas kapcsolatok.

A sport területén, alapvető cél a tehetséggondozás, az erőnlét, az ügyesség, az állóképesség fejlesztése. A sportkörön belül

történik a kiemelkedő tanulók versenyekre történő felkészítése is. A versengés az élményszerzésen túl ösztönzőleg hathat a

tanulók tanulmányi munkájára is.

A zenei szakkör a tehetséggondozás színtere. A speciális módszerrel, a német ULWILA színes kotta zenei módszer

alkalmazásával tanítjuk a gyermekeket a hangszeres játékra.

Az iskolai ünnepek, megemlékezések, kulturális programok, az együvé tartozás élményét alakítják ki a tanulókban. A

közösségfejlesztés a társadalomba való beilleszkedés egyik fontos eleme. Az iskolai közösségekben modellezhető a szeretet, a

tisztelet – mások megbecsülése, megértése – segítése. A közösség fejlesztésben az egyéni bánásmódnak nagy szerepe van. Ez

segíti elő a közösségi szabályokhoz való alkalmazkodást.

 

A 2020/2021. tanévben a következő szakkörök működnek:

 

  - Atlétika szakkör

  - Zenei szakkör

 
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

 

Az otthoni, vagy napközis felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai.

 

A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség és

képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.

A házi feladat írásbeli  részei a napközis foglalkozások alatt elkészíthetőek, a tanulást igénylő (szóbeli) tartalmak elsajátítása is

megkezdődik a napközis foglalkozásokon, esetenként ez otthoni tanulással kell, hogy kiegészüljön (főleg a felső tagozaton).

Azoknál a tanulóknál, akik nem napközisek, ugyanígy elvárás a házi feladat elkészítése és felkészülés a következő tanítási

napra.

Hétvégére a tananyag begyakorlása céljából szóbeli és írásbeli feladat adható.

A napközis foglalkozás idejét az iskola házirendje szabályozza.

 

Témazárók, felmérők

A pedagógusok a felmérések és témazáró dolgozatok megírása előtt tájékoztatják a tanulókat a dolgozat írásának időpontjáról.

A dolgozatot egy héten belül kijavítják.

A nevelőtestület összehangolja a dolgozat írásának időpontját. Egy napon csak egy témazáró, vagy felmérés íratható.

Figyelembe kell venni a tanulók részképesség zavaraiból, beszédkészségéből, grafomotoros készségéből eredő hátrányait a

tananyag számonkérésénél.
 

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

Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsga letétele arra a tanulóra vonatkozik, aki:

 

•	tanév közben az adott évfolyamra megállapított tantervi követelményeket tanulmányi idő megrövidítésével kívánja teljesíteni

•	tankötelezettségét egyéni munkarendben teljesíti - félévkor és évvégén

•	más intézményből átvett tanulóra, akinek osztálybesorolásához osztályozó vizsgán elért eredménye szükséges

Akinek

•	az igazolt és az igazolatlan mulasztása a NKT.5§.(1) b-c pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban - együttesen eléri a

250 órát – vagy, ha egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja és emiatt a teljesítménye év közben nem volt

érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát

tegyen.

•	a mulasztásának száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel

nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
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A nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásának száma meghaladja a

húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett szülő és hatósági értesítési kötelezettségének.

 

Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Köznevelési

törvény 57.§ (1)

Tanévet lezáró osztályozóvizsga időpontja június első hete, vagy a javítóvizsga időpontjával együtt augusztus utolsó hete az

igazgató által kijelölt napon.

A gyermek vizsgákon való megjelenésének indokolt akadályoztatása esetén a vizsgaletétel időpontja az új tanév szeptember 30-

ig meghosszabbítható.

 

Javítóvizsga

 

Javítóvizsgán kell részt vennie annak a tanulónak, akinek valamelyik tantárgyból az év végén megállapított osztályzata elégtelen

volt. Javítóvizsgát tehet az a tanuló a tanév végén, aki legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. A tanuló

javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban tehet. A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása

osztályismétlést von maga után. A javítóvizsga sikeres letétele után a tanuló az osztályának végleges tagja lesz. A javítóvizsgát

az osztályozó vizsgára előírt módon kell lebonyolítani. 16.5. Osztályozó és javítóvizsga lebonyolítása

Az osztályozó - és javítóvizsgák lebonyolítására a vizsgabizottságot az általános iskolát irányító intézményegység-vezető jelöli

ki.

Tagjai:

?	az osztályfőnök illetve a tantárgyat tanító tanár,

?	az igazgatóhelyettes, az intézményegység-vezető vagy a szakmai munkaközösség – vezető,

?	a nevelőtestület egy semleges tagja, aki a jegyzőkönyvet vezeti.

A vizsgán csak a bizottság tagjai lehetnek jelen.

A vizsga előtt a vizsgára kötelezett tanulót írásban kell értesíteni a vizsga időpontjáról.

 

A vizsgák értékelési rendje

 

A vizsgatantárgyak évfolyamonkénti és tantárgyankénti követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az

intézmény helyi tantervében található követelményrendszerével.

A vizsgák írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből állnak.

A tanulók teljesítményének értékelése a helyi tantervben az egyes tagozatokra meghatározott elvek szerint történik.

Alsó tagozatban második évfolyam első félévéig négy minősítési kategóriát használunk

?	Kiválóan teljesített

?	Jól teljesített

?	Megfelelően teljesített

?	Felzárkóztatásra szorul

Második évfolyam végétől nyolcadik évfolyamig érdemjeggyel történik az értékelés.

 

 

 

Vizsgatárgyak és vizsgázási módok osztályozó vizsga esetén

 

Iskolánk osztályozó vizsgáin a következő tantárgyakból ad számot a tanuló tudásáról:

Matematika: 			írásbeli

Magyar nyelv és irodalom		írásbeli+ szóbeli

Környezetismeret			írásbeli+ szóbeli

Természetismeret			írásbeli+ szóbeli

Történelem				írásbeli+ szóbeli

Földrajz				írásbeli+szóbeli

 

Javítóvizsgán abból a tantárgy(ak)ból történik vizsga, amelyből a tanuló elégtelen osztályzatot kapott. A vizsga írásbeli és

szóbeli része megegyezik az osztályozó vizsgán leírtakkal.
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Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Osztály 	Tanulók száma

1.H                  6 fő

1.L/a              13 fő

1.L/b              13 fő

1-2.a              11 fő

2.L	              14 fő

3.a                   7 fő

3.L	              13 fő

4.a                    7 fő

4.L	              11  fő

6.a	                9 fő

6.b                   9 fő

7.a	                7 fő

8.a	              10 fő

Autista I.	       6 fő

Autista II.	       7 fő

Autista III.	       6 fő

Autista IV.        6 fő

Autista V.         6 fő

/Tankötelezettségét egyéni munkarendben teljesíti:  2 fő,tanulói jogviszonyát szünetelteti: 2 fő ,  a megfelelő osztályfok

létszámában szerepelnek/

Összesen	    161 fő

 

 

 

Utolsó frissítés: 2020.11.03.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2020. november 13.

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-038505-0

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-038505-0
Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-038505-0
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