201345
Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.

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
OM azonosító:
Intézmény neve:
Székhely címe:
Székhelyének megyéje:
Intézményvezető neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

201345
Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.
Jász-Nagykun-Szolnok
Pesti Péter
0657658261
foigazgato@jaszoktatas.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2020.12.08.

Ellátott feladatok:
-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
-alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
-alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
-alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
-alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

2. Fenntartó adatai
Fenntartó:
Fenntartó címe:
Fenntartó típusa:
Képviselő neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

Jászberényi Tankerületi Központ
5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
tankerületi központ
Zsemberi Zoltán
+36 (57) 795-201
zoltan.zsemberi@kk.gov.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
001 - Jászsági Általános Iskola Bozóky János Általános Iskolai Tagintézménye (5122 Jászdózsa, Széchenyi út
9.)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
008 - Jászsági Általános Iskola Jászágói Általános Iskolai Tagintézménye (5124 Jászágó, Jókai út 14.)
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Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
010 - Jászsági Általános Iskola Szent György Általános Iskolai Tagintézménye (5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő
út 110.)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
013 - Jászsági Általános Iskola IV. Béla Általános Iskolai Tagintézménye (5121 Jászjákóhalma, Fő út 48-50.)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
016 - Jászsági Általános Iskola Hunyadi Mátyás Általános Iskolai Tagintézménye (5141 Jásztelek, Szabadság
út 59.)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
018 - Jászsági Általános Iskola Hábor Gabriella Általános Iskolai és Alapfokú Művészeti Iskolai
Tagintézménye (5125 Pusztamonostor, Szabadság út 60.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
019 - Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (5100 Jászberény, BajcsyZsilinszky utca 1.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
021 - Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye (5100 Jászberény, Lehel
vezér tér 6.)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
022 - Székely Mihály Általános Iskola Felnőttoktatási osztály, napközi, melegítő konyha, technika terem
(5100 Jászberény, Petőfi Sándor utca 3.)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
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4. Intézmény statisztikai adatai

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2020-as statisztikai adatok alapján
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Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok
számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat

Pedagógus képesítés

2020-as statisztikai adatok alapján
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Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók
létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján
Teljes munkaidős
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5
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0
0

0
0

Teljes és részmunkaidős
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Jelmez és viselet-táros
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1
0
0
0

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=201345

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
001 - Jászsági Általános Iskola Bozóky János Általános Iskolai Tagintézménye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201345&th=001
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008 - Jászsági Általános Iskola Jászágói Általános Iskolai Tagintézménye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201345&th=008
010 - Jászsági Általános Iskola Szent György Általános Iskolai Tagintézménye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201345&th=010
013 - Jászsági Általános Iskola IV. Béla Általános Iskolai Tagintézménye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201345&th=013
016 - Jászsági Általános Iskola Hunyadi Mátyás Általános Iskolai Tagintézménye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201345&th=016
018 - Jászsági Általános Iskola Hábor Gabriella Általános Iskolai és Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézménye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201345&th=018
019 - Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201345&th=019
021 - Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201345&th=021
022 - Székely Mihály Általános Iskola Felnőttoktatási osztály, napközi, melegítő konyha, technika terem
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201345&th=022
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Feladatellátási hely szintű adatok
001 - Jászsági Általános Iskola Bozóky János Általános Iskolai Tagintézménye (5122 Jászdózsa,
Széchenyi út 9.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján az iskolába a
tanköteles tanulókat az első évfolyamra az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével a kormányhivatal által
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meghatározott időszakban kell beíratni.
A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Ebből adódóan a tankötelesek első évfolyamra
történő beiratkozásával kapcsolatos teendőket az állami intézményfenntartó központ látja el.
Iskolánkba jelentkező tanulók felvételi elvei
Az iskola a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. Az iskola beiskolázási körzete: Jászdózsa
község közigazgatási területe.
Első évfolyamra történő beiratkozás feltételei:
-az adott naptári évben 6. életévét augusztus 31-ig betölti,
-ha december 31-ig tölti be a 6. életévét, a szülő írásos kérelme és nevelési tanácsadó szakvéleménye szükséges
Beiratkozáshoz szükséges:
-gyermek születési anyakönyvi kivonata,
-lakcímkártya,
-óvodai szakvélemény
- nevelési tanácsadó szakvéleménye (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda Nevelési Tanácsadó szolgálatát
javasolta),
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget
korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek
hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
2-8. osztályba történő felvételnél kérjük:
-tanuló születési anyakönyvi kivonata
-lakcím kártya,
-tanuló bizonyítványa,
-előző iskola által kiadott átjelentkezési lap,
-ha van nevelési tanácsadó szakvéleménye.
A felvétel, átvétel szabályai
A 2-8. évfolyamra jelentkező tanulónak - az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított –
szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában (a bizonyítvány bejegyzései szerint) nem
tanult (pl. más idegen nyelvet tanult).
Amennyiben a tanuló valamelyik tantárgyból a szintfelmérő vizsgán nem felel meg azt két hónapon belül megismételheti. Ha a
megismételt vizsgán a tanuló teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni.
Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni.
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó gyermekek, tanulók felvételéről az iskola igazgatója dönt a szülő kérelme alapján.
Az igazgató a döntését az alábbi szempontok mérlegelése után hozza meg:
••az adott évfolyamra járó tanulók létszáma
••a jelentkező tanuló magatartás és szorgalom érdemjegyei
••a szülői kérelem indokai
Az igazgató az előző pont alapján történő döntéséről a szülőt írásban értesíti.
A beiratkozásra meghatározott idő:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22.§-a értelmében:
Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt
vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc
nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá az állami intézményfenntartó
központ (a továbbiakban: Központ) részére
Beiratkozás várható időpontja: 2021 április hóban
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A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
osztályok száma: 8 (1-8 osztály)
csoportok száma: 3 ( 3 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:
---A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
----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 reggel 7 órától 17 óráig van nyitva.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet meghatározza, hogy az iskolában a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá
nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, megemlékezések, ünnepek időpontját. Iskolánk pedagógiai
programjában a hagyományoknak megfelelően további jeles napok szerepelnek.

Ünnepek, jeles napok
Ideje
Tanévnyitó
Iskolai ünnepség
szeptember 1.
Aradi vértanúk napja
Iskolai megemlékezés
Október 2.
Október 23. az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója
Iskolai ünnepség
Október 22.
Adventi gyertyagyújtás
november 27.
december 4. 11. 18.
Mikulás érkezik
December 4.
Karácsonyi ünnepség
December 18.
FarsangIskolai ünnepség
Február 19.
Bozóky János születésnapja Iskolánk névadójának ünnepe
Diáknap
Február 26.
Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai
Iskolai megemlékezés
Február 25.
Március 15. az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója
Iskolai ünnepség
Március 12.
Tavaszi emlékhadjárat
Községi ünnepség
Jászjákóhalma, Jászberény
Április 3.
Tavaszi emlékhadjárat Nagykáta, Tápióbicske
Tavaszi emlékhadjárat
Isaszeg
Holokauszt áldozatai
Iskolai megemlékezés
Redemptio Emléknap

Április 4.

Április 6.
Április 16.
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Iskolai megemlékezés
Gyereknap
Nemzeti összetartozás napja
Iskolai és községi ünnepség
Ballagás
Iskolai ünnepség
Tanévzáró ünnepségIskolai ünnepség

Május 6.
Május 29.
Június 4.
Június 19.
Június 23.

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

Utolsó frissítés: 2020.12.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201345&th=1
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Évfolyam ismétlésre bukott 1 fő ( 1 fő 5. osztályos)
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=201345
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök választása a tanulók érdeklődése, a szülők döntése szerint történik. Fontos szempont a
folyamatosság és a felmenő rendszer elve. A tanulók véleményét kikérjük a szakkörök szervezése előtt.
A foglalkozások órakeretét a Tankerületi Központ hagyja jóvá. A foglalkozások megszervezéséről - az adott tanév
tantárgyfelosztásának elfogadásával egyidejűleg – a szakmai munkaközösség javaslatát figyelembe véve, a nevelőtestület dönt.
Az iskola megszervezi azokat a szakköröket, tanfolyamokat, sportköri foglalkozásokat, amelyek megtartásához az iskola
biztosítja a szükséges feltételeket. Az iskola szakköreiért, tanfolyamaiért térítési díjat lehet kérni. Amennyiben erre sor kerül,
úgy a térítési díj összegéről a tanév elején tájékoztatást ad az osztályfőnök.
A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, tekintetében
úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.
Diákkör létrehozását kezdeményezhetik a tanulók, diákkörhöz csatlakozhatnak, ha annak céljai, működése nem ellentétes
iskolánk pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvekkel, és ha a diákkör valamennyi tagja a diákkör ülésein az iskolai
szabályzatok előírásait megtartja. A diákkör létrehozásáról a tagintézmény vezetőjét szóban tájékoztatni kell.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik a szaktanárok.
Egy nap legfeljebb két témazáró dolgozatot íratnak, hatodik órában csak akkor, ha az adott tantárgyból nincs az órarendben 1-5.
órája a tanulónak.
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Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Osztályozóvizsga: január, május (június) és augusztus utolsó hete.
Az osztályozóvizsgára jelentkezni kell egy hónappal előbb, írásban a tagintézmény-vezetőnek benyújtva, de csak akkor, ha a
tanuló számára ez nem kötelezően előírt. Rendkívüli tárgyból osztályozóvizsga januárban és júniusban tehető.
A tanulmányok alatti vizsgák követelményei megegyeznek az adott tantárgy adott tanévében előírt követelményeivel, melyet a
helyi tantervek tartalmaznak.
A javítóvizsgát augusztus 25. és 30. között tartjuk, melyről értesítést küldünk. Kedvezőtlen tanulási feltételek, eredmények
esetén a diák kérhet egyéni foglalkozást az osztályfőnök útján.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
2020. október 1. statisztika alapján:
1. osztály: 17 fő
2. osztály: 19 fő
3. osztály: 14 fő
4. osztály: 13 fő
5. osztály: 10 fő
6. osztály: 22 fő
7. osztály: 18 fő
8. osztály: 19 fő

Utolsó frissítés: 2020.12.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2013451201345001
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2013451201345001
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2013451201345001

008 - Jászsági Általános Iskola Jászágói Általános Iskolai Tagintézménye (5124 Jászágó, Jókai út
14.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Felvételi körzetünk a település egész területe. Iskolánk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót
felvesz. Bejáró tanulónk 3 fő. Az iskola honlapján, ill. az iskolai faliújságon helyezzük el a hirdetményt a beiskolázásról,
valamint az óvodában névre szólóan átadjuk az érintett szülők részére a beiratkozásról szóló tájékoztatót, megjelölve benne a
szükséges dokumentumokat. Beiratkozás után a szülők határozatot kapnak a felvételről.
A beiratkozásra meghatározott idő:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által meghatározott időpontban, áprilisban.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
A 2020/2021-es tanévben 3 osztályt, /1-4.o. összevont, 5.o., 6.o. /, valamint 1 napközis csoportot engedélyezett a fenntartó.
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:
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Menzás tanulóink az étkezésért térítési díjat fizetnek, melyet a települési önkormányzat állapít meg, figyelembe véve a
kedvezményezettek körét. Egyéb díjat nem szedünk.
Tízórai + ebéd: bruttó 391 Ft
Tízórai +ebéd + uzsonna: 513 Ft
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
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 reggel 7.00 órától van nyitva. 7,30 órától vehető igénybe a reggeli ügyelet. Az iskolába az első tanítási óra előtt 15
perccel (7,45 percig) kell a gyerekeknek megérkezniük.
Csengetési rend:
1. óra: 8.00-8.45
2.óra: 8.55-9.40
tízórais szünet 9.40-10.00
3.óra: 10.00-10.45
4.óra: 10.55-11.40
5.óra: 11.50-12.35
ebéd szünet 12.35-13.05
6.óra: 13.05-13.50
uzsonnás szünet 14.45-15.00
A napközis foglalkozás 16 óráig tart.Ezen idő után ügyelet nincs. A takarítónő munkaideje 18 óráig tart. Egyedi esetekben
tanítási időn kívül az iskola létesítményeit a tanulók csak engedéllyel és felügyelettel használhatják a tagintézmény-vezető által
meghatározott időpontig.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
SZEPTEMBER:
-Tanévnyitó ünnepély, szept.1.(kedd), 8:00
-Online Szülői értekezlet 09.21-09.25
-MVM okosbútor nyereményjátékra nevezés:09.21

OKTÓBER:
-Zene világnapjáról megemlékezés:10.01
-10.05: Jászsági Helyesíró Versenyre nevezés
-Fenntarthatósági Témahét: 10.05-10.09
-Okt.6.:Aradi vértanúk emléknapjáról megemlékezés osztályszinten
-Online SZMK választmányi ülés: 10.08. 14:00
-10.13: Zrínyi matek versenyre nevezés
- Okt.21 Faültetési pr. regisztrációjának megerősítése
-Okt.22. Az 1956-os forradalomról megemlékezés-iskolai szintű műsor adása
- Okt. 22. Tree-Dependent -regisztráció őshonos gyümölcsfákra
NOVEMBER:
-Pedagógus önértékelés: 11.16, 11.18
-EFOP-3.2.4-16-2016-00001: Középhaladó szintű továbbképzés: 11.18-2021.01.13
-Tan.n.mn: Pályaorientációs nap: 11.24
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DECEMBER:
-Mikulás ünnepség 12.04
-Zrínyi I. forduló:12.07
-Fenyőünnep 12.18
-Tanítás nélküli munkanap /Önképzőnap/: 12.12

JANUÁR:
-Félévi osztályozó értekezlet jan.21. 14:00
-Féléves beszámolók
elkészítése
-A tanulók (szülők) értesítése az I. félév eredményéről 01.29-ig
-Netfit mérés elkezdése:01.11
FEBRUÁR:
-Félévi nevelési értekezlet febr. 4. 14:00
-Szülői értekezletek 02.08-12
-Farsangi bál, 02.05 15.00-19.00
-NETFIT mérés
-Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól való megemlékezés: febr. 22
MÁRCIUS:
- Márc.1-5: Pénz7
- Zrínyi matek verseny II. forduló: 03.05. 14.00
- Víz világnapja-kísérleti bemutató 03.19
-Márc.12. Az 1848-as forradalom és szabadságharc -ünnepi műsor
-NETFIT mérés
-Márc. 22-26: Digitális témahét
-Pedagógus önértékelés

ÁPRILIS:
-Jánoshidai-Helyesíró Verseny döntő
-Ápr.20-24: fenntarthatósági témahét:szemétgyűjtés, környezet-rendezés az iskola udvarán, virág ültetés
-Leendő elsősök beíratkozása 04.16
-Ápr.09 Vers és mesemondó verseny
-Ápr.16: Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól
-NETFIT mérés
-04.19-23: Fenntarthatósági témahét
MÁJUS:
-Máj.1.: községi majális
-Anyák napja
-Tan. nk.mn.: Kirándulás: május 27
-Tan.n.mn:Hon-és helyismereti nap: május 22.
- Tan. nk.mn.: Gyermeknap: május 28.
-Nyelvi mérés 6. évfolyamon: május 19.
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-OKÉV mérés 6. évfolyamon: május 26
JÚNIUS:
-Jún.4.: nemzeti összetartozás napja -osztályszintű
-Pedagógus nap
-Évvégi osztályozó értekezlet: jún.10. 14:00
-DADA program
-Tan.n.mn: Önképzőnap: jún. 14.
-Tanévzáró ünnepély, 2020. jún. 18. 09:00
-Évvégi beszámolók
-Tanévzáró értekezlet : jún. 22. 9.00

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Iskolánkban eddig nem volt pedagógiai-szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2020.12.02.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201345&th=8
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Évfolyamismétlő nem volt. Iskolánkban tanulmányait egyetlen tanuló sem fejezte be véglegesen a tankötelezettségi kora előtt.
További adatok:
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Tanév
Év végi tanulói létszámÉvismétlők száma
2012/2013,46,
0
2013/2014,52,
0
2014/2015,
54,
1
2015/2016,
48,
0
2016/2017,39,
0
2017/2018
29,
0
2018/2019
32
0
2019/2020
28
0

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=201345
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A tanórán kívüli ismeretszerző és szabadidős tevékenységre a napközi, a védőnő által tartott foglalkozások, alsós
korrepetálások, eseti tehetséggondozó, kézműves foglalkozások nyújtanak lehetőséget. Sok programot szervezünk, pl.:
múzeumlátogatást, sport foglalkozást, tanulmányi kirándulást, gyárlátogatást, színházlátogatást, de volt erdei iskolai
programunk is.Sajnos a Covidos időszakban sok programunk elmaradt.
Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási órán kívüli) tevékenységek segítik:
a)Hagyományőrző tevékenységek
Iskolánk megalakulásának évfordulóit méltóan megünnepeljük.
• Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor:
1849. október 6-a, 1956. okt. 23-a, 1848. március 15-e évfordulóján, anyák napján illetve évzárókor, évnyitókor.
• Jászágó helytörténeti, néprajzi, iskolatörténeti gyűjteményét megismerik s gyarapítják fiataljaink.
• Megemlékezünk a Víz és a Föld Világnapjáról
• Jeles napokhoz kapcsolódóan vetélkedőt, versenyt rendezünk
• Részt veszünk a különböző szintű tanulmányi-, sport- és művészeti
versenyeken, bemutatókon, ezekre a versenyekre felkészítjük tanulóinkat
• Szavalóversenyt rendezünk
A szabadidő hasznos eltöltésének hagyományai:
• Kirándulásokat szervezünk
• Szervezünk farsangi bált, mikulást, karácsonyi, gyermeknapi ünnepséget, programokat, múzeum látogatást.
• Az Alapítványi bál megrendezésében részt veszünk /Covidos időszakban elmaradt/
• Évente iskolánk környezetét megtisztítjuk, szemetet gyűjtünk.
• Az augusztus 20.-ai falunapi rendezvényből tanulóink minden évben aktívan veszik ki részüket. /Covidos időszakban
elmaradt/
b)Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók
gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó /magyar, matematika/ tanórán kívüli eseti
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.
c)Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti
stb.) versenyek, vetélkedők, levelezős versenyek. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre
is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a szaktanárok
végzik.
d)Témanapok Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a
tanulók számára témanapokat szerveznek. Ennek során különféle ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör köré
csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve. A témanapok tartalma: pénzügyi és
vállalkozói, digitális, fenntarthatósági. A feldolgozásra kerülő ismereteket az iskola éves munkatervében határozzuk meg.
e) Iskolai kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése
céljából a tanulók számára évente egy-két alkalommal kirándulást szerveznek. A kiránduláson való részvétel önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával és az
alapítvány segítségével törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok
gyermekei is részt tudjanak venni.
f)Erdei iskolák. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett,
több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. Az erdei
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iskolai foglalkozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a
pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális
körülmények között élő családok gyermekei is részt tudjanak venni.
g) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának
feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti
előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra,
hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok gyermekei is részt tudjanak venni.
h)Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni,
hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.
biciklitúrák, kirándulások, színház- és múzeumlátogatások, stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával
törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok gyermekei is részt tudjanak
venni.
i)Napközi otthon. A köznevelési törvény előírásainak megfelelően a szülők igényei alapján az iskolában tanítási napokon a
délutáni időszakban az 1-6. évfolyamos tanulók részére napközi otthon működik.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
A tanuló otthoni ( napközis ) felkészüléséhez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
A összevontság miatt kevesebb a közvetlen óraszám, mint a külön osztályokban, ezért szükség van arra, hogy a tanulók otthon
is dolgozzanak. Csak annyi írásbeli házi feladat adható fel, amennyit a következő tanórán a tanár ellenőrizni tud. Az írásbeli
házi feladat a tanult ismeretek jobb elsajátítását, a készségek kialakítását szolgálja, így mindig ellenőrizni is kell. Az otthoni
feladatokat a tanulók képességei szerint differenciálva adjuk.
Hétvégére és szünidőre csak annyi írásbeli és szóbeli házi feladat adható fel, amennyi a szokásos tanulnivaló egyik tanóráról a
másikra. A kötelező olvasmányokat a pedagógus az év elején, lehetőleg az 1.tanórán, de legkésőbb szeptember 20-ig köteles
bejelenteni és leíratni, a sorrend és a várható időpont körülbelüli megjelölésével.

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, környezetismeret,
természetismeret, történelem ellenőrzésénél:
•a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik;
•az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak.
Azonos tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat írására nem kerülhet sor. A tanuló dolgozatát 10 napon belül kiértékelve
kell, hogy visszakapja. A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közöljük a tanulókkal. Hatodik órában csak akkor
írhatnak a diákok dolgozatot, ha az adott tantárgyból nincs az órarendben 1-5. órájuk.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak,
feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő
arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:
TeljesítményÉrdemjegy
0-30 %:elégtelen (1)
31-50 %:elégséges (2)
51-75 %:közepes (3)
76-90 %:jó (4)
91-100 %:jeles (5)
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Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga tantárgyai a következők:
4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret.
5-6. évfolyam:magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, természetismeret
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
-a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
-engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet
eleget,
-ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
-ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc
százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.Az osztályozó vizsga letételét akkor lehet
megtagadni, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett az értesítési
kötelezettségének. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
-osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal közölni kell.
Az osztályozó vizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő követelmények alapján a szaktanárok
állapítják meg.
A követelmények elfogadásáról a nevelőtestület dönt.
Osztályozóvizsga: január, május (június) és augusztus utolsó hete.
Az osztályozóvizsgára jelentkezni kell egy hónappal előbb, írásban a tagintézmény-vezetőnek benyújtva, de csak akkor, ha a
tanuló számára ez nem kötelezően előírt. Rendkívüli tárgyból osztályozóvizsga januárban és júniusban tehető.
A tanulmányok alatti vizsgák követelményei megegyeznek az adott tantárgy adott tanévében előírt követelményeivel, melyet a
helyi tantervek tartalmaznak.
A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a
tanulóknak:
TANTÁRGY
ÍRÁSBELI
SZÓBELIGYAKORLATI
VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
Magyar irodalom
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
Idegen nyelv
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
Matematika
ÍRÁSBELI
Erkölcstan
SZÓBELI
Környezetismeret
ÍRÁSBELI
Ének-zene
GYAKORLATI
Vizuális kultúra
GYAKORLATI
Életvitel és gyakorlat
GYAKORLATI
Testnevelés és sport
GYAKORLATI
FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
Magyar irodalom
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
Idegen nyelvek
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
Matematika
ÍRÁSBELI
Erkölcstan
SZÓBELI
Történelem
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
Természetismeret
ÍRÁSBELI
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Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

GYAKORLATI
SZÓBELI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
2019/2020-as tanév létszám adatai az okt. 1. stat. alapján
1-4.o. = 17 fő, lebontva:
1.o. 3 fő
2.o. 7 fő
3.o. 3 fő
4.o. 4 fő
_______
5.o. 4 fő
6.o. 6 fő
2020/2021-es tanév létszám adatai az okt. 1. stat. alapján
1-4.o. = 21 fő, lebontva:
1.o. 5 fő
2.o. 5 fő
3.o. 8 fő
4.o. 3 fő
_______
5.o. 4 fő
6.o. 4 fő

Utolsó frissítés: 2020.11.18.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2013451201345008
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2013451201345008
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2013451201345008

010 - Jászsági Általános Iskola Szent György Általános Iskolai Tagintézménye (5111
Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 110.)

1. Általános adatok
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A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
Az iskolába jelentkező tanulók felvételének, és átvételének elvei
1.A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik, jelentkezés alapján történik.
A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. ( Nkt.50.§. (1))
Az általános iskolaköteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót ,akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a
körzetében található. (Nkt.50.§.(6))
2.Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az állami intézményfenntartó központ által meghatározott időszakban
kell beíratni.(Nkt.50.§.(7)) Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik
életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek azonosítására alkalmas dokumentumot
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;
- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
3. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
- a gyermek azonosítására alkalmas dokumentumot
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
4. Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége, teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a
további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat.
(Nkt.51.§(1))
Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag minősítésű, az igazgató a
tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri a nevelőtestület véleményét.
Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja
teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes
szabályait a házirend tartalmazza.
5. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján
összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány
bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek
nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem
megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.
<
A beiratkozásra meghatározott idő:
Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az állami intézményfenntartó központ által meghatározott időszakban kell
beíratni.(Nkt.50.§.(7)) Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét
augusztus 31. napjáig betöltse.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Osztályok száma: 8
Csoportok száma: 3 (3 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:
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http://www.jaszoktatas.hu/dokumentumok/Hazirend/Jfszgy.pdf
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nem történt értékelés.
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:
http://www.jaszoktatas.hu/dokumentumok/Hazirend/Jfszgy.pdf
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A tanév feladatai havi bontásban
Augusztus
IDŐPONTPROGRAMFELELŐS
2020.08.24.Alakuló értekezlettagintézmény-vezető
08.22.-08.31.Tantermek, nevelői szoba díszítése, berendezése.
valamennyi nevelő
Szeptember
IDŐPONTPROGRAMFELELŐS
2020.09.02.Tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatás
Tankönyvek kiosztása, szükséges felszerelések összegyűjtése
Házirend ismertetéseosztályfőnökök
09.02.Órarendek elkészítéseHorváthné Sz. Mónika tagint.vez., osztályfőnökök
09.03. Ügyeleti, ebédeltetési rend kialakítása
Gyerek ügyelet megszervezése Fülöp Zoltán
09.30.Iskolai dokumentumok aktualizálása ( PP, SZMSZ, Házirend )
a munkaközösségek tagjai
09.16-27-ig 15:00-tól Szülői értekezletek osztályfőnökök
09.30.Munkaidő nyilvántartások a munkaközösség-vezetőknek
a munkaközösség tagjai
Október
IDŐPONTPROGRAMFELELŐS
2020.10.02.Megemlékezés a zene világnapjárólBálint Györgyné
10.05. Statisztika elkészítése, leadása a munkaközösség-vezetőknekHorváthné Sziliczei Mónika
10.05.Az Aradi vértanúk napja- megemlékezés osztálykeretben
10.12.Statisztika elkészítése iskolai szintenHorváthné Sziliczei Mónika tagintézmény-vezető
10.22. Megemlékezés október 23-ról Barga-Száraz Beáta
10.25.DIFER mérésre javasolt tanulók létszámának felmérésePásztorné Molnár Andrea
10.31-ig.A 8. osztályos tanulók tájékoztatása a felvételi eljárás rendjérőlFülöp Zoltán
10.26-10.30-igŐSZI SZÜNET

November
IDŐPONTPROGRAMFELELŐS
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11. 13-17.Egészséghéta munkaközösség tagjai
11.18. 14:00-15:00Fogadóóravalamennyi pedagógus
11.04-11.29.DIFER mérés az 1. osztályban Varga-Száraz Beáta
11.28. Pályaorientációs nap (1. tanítás nélküli munkanap)
11.30.Munkaidő nyilvántartások leadásaa munkaközösség tagjai

December
IDŐPONTPROGRAMFELELŐS
12.első hete.Községi fenyőfa díszítése
12.06. Jelentkezés a központi felvételi vizsgára Fülöp Zoltán
12.06. Mikulásünnepség
12.12. Nevelési értekezlet
12.18.Karácsonyi játszóház/készülődésa munkaközösség tagjai

Január
IDŐPONTPROGRAMFELELŐS
2021.01.08-tól A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérése Tereba Kovács István
2021.01.13-15. Osztályozó vizsgák
2021.01. 18. 1000Központi írásbeli felvételi vizsgaFülöp Zoltán
2021.01.20. 1400Osztályozó értekezletHorváthné Sziliczei Mónika
2021.01.22. Az I. félév vége
2021. 01.29. Félévi bizonyítványok kiosztása

Február
IDŐPONTPROGRAMFELELŐS
02.03. 900-1300-igNevelőtestületi értekezlet, a félévi munka értékeléseHorváthné Sz. Mónika tagintézmény-vezető
02.03-14-ig 1600-tólFélévi szülői értekezletekosztályfőnökök
02.13. Farsangi bál Reál munkaközösség
02.09. 1500-1800-igFarsangi bálReál munkaközösség
02.19-ig
Felvételi jelentkezési lapok beadása Fülöp Zoltán
02.24--28.Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól történelem órákonMagyar Barbara
02.28.Munkaidő nyilvántartások leadásanevelők

Március
IDŐPONTPROGRAMFELELŐS
A szülők tájékoztatása a kötelező hit- és erkölcstan oktatásról/ kiértesítésosztályfőnökök
03.13. 1100Nemzeti ünnep – iskolai szintenJuhászné Tóth Ibolya
Hónap vége III. Szent György focikupa lebonyolítása Terba Kovács István

Április
03.31.-04.07. Tavaszi szünet
04.11.Költészet napjamagyart tanítók
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Községi szavalóversenymagyart tanítók
Tankönyvrendelés összeállításaminden pedagógus
04. 15-16. Leendő 1. osztályosok beíratkozása
04.16.Megemlékezés a holokauszt áldozatairólosztályfőnökök
04.23.Szent György ( Községünk védőszentje és iskolánk névadója) 3 fordulós vetélkedő
Bálint Györgyné
04.27. 15:00-16:00Fogadóóraminden pedagógus
04. 28.Munkaidő nyilvántartások leadásanevelők

Május
05.02-től Kötelező úszásoktatásTereba Kovács István, Bathó Dominika
05.26.OKMPásztorné Molnár Andrea
05.19.Idegen nyelvi mérésMagyar Barbara
05.28. NETFIT mérés eredményeinek rögzítése Tereba Kovács István
A hónap folyamán osztálykirándulások

Június
06.02-04. Osztályozó vizsgák
06.04.a Nemzeti összetartozás napjaosztályfőnökök,
06.11. Gyermeknap ( 6. tanítás nélküli nap )DÖK SzMK
06.15.BallagásFülöp Zoltán, Horváthné Sziliczei Mónika
06.18.
Tanévzáró Fülöp Zoltán, Horváthné Sziliczei Mónika

A munkatervet az iskola nevelőtestülete 2020. augusztus 24-ei alakuló értekezletén elfogadta.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Pedagógiai szakmai ellenőrzésen az intézmény még nem esett át, 2018-ban kerül erre sor. Szintén 2018-ban kerül sor vezetői
ellenőrzésre.

Utolsó frissítés: 2020.12.07.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201345&th=10
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Évfolyamismétlésre bukott 1 fő( 6. osztály).
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=201345
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A tanórán kívüli foglalkozásokat az intézményünkbe járó gyermekek önkéntes jelentkezés alapján vehetik igénybe. A tanórán
kívüli foglalkozásokért térítési díjat fizetni nem kell.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
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A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és
képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.
A tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére a heti átlagnál nem több, kiemelten a
gyakorlást szolgáló feladat mennyiséget kaphatnak.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Iskolai házirend melléklete
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
2020.10.01. statisztika adatai
1. osztály 20 tanuló
2. osztály 21 tanuló
3. osztály 17 tanuló
4. osztály 21 tanuló
5. osztály 13 tanuló
6. osztály 13 tanuló
7. osztály 20 tanuló
8. osztály 12 tanuló

Utolsó frissítés: 2020.12.07.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2013451201345010
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2013451201345010
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2013451201345010

013 - Jászsági Általános Iskola IV. Béla Általános Iskolai Tagintézménye (5121 Jászjákóhalma, Fő
út 48-50.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Felvételi körzetünk a település egész területe. Iskolánk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót
felvesz. Az iskola honlapján, ill. az iskolai faliújságon helyezzük el a hirdetményt a beiskolázásról, valamint az óvodában névre
szólóan átadjuk az érintett szülők részére a beiratkozásról szóló tájékoztatót, megjelölve benne a szükséges dokumentumokat
A beiratkozásra meghatározott idő:
Általános iskolai beiratkozás idejének jogszabályi háttere
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján az iskolába a
tanköteles tanulókat az első évfolyamra az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével a kormányhivatal által
meghatározott időszakban kell beíratni.
A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Ebből adódóan a tankötelesek első évfolyamra
történő beiratkozásával kapcsolatos teendőket az állami intézményfenntartó központ látja el.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22.§-a értelmében:
Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt
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vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc
nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá az állami intézményfenntartó
központ (a továbbiakban: Központ) részére
Beiratkozás időpontja: 2021. április hóban <
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
osztályok száma: 8 (1-8 osztály)
csoportok száma: 5 ( 1 tanulószobai csoport, 4 iskolaotthonos 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:
-------A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
--------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 reggel 7 órától 16 óráig van nyitva.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
2020/21-es tanév munkatervében nevezett tanórán kívüli programjaink:
•Évnyitó ünnepély
•Papírgyűjtés
•Diák Sport- és egészségnap
•KRESZ-napok- Jászjákóhalmi Polgárőr Egyesület részvételével
•Fenntarthatósági témahét
•Nyílt napok- bemutató órák a szülőknek
•Aradi vértanúk napja- iskolai megemlékezés
•Nemzeti ünnepeink: 1956-os forradalom
•Mikulás-party alsó tagozatos osztályoknak
•Karácsonyi kézműves-nap
•Karácsonyi előadás
•Magyar Kultúra Napja
•Farsangi bál
•Március 15.: 1848/49-es szabadságharcra emlékezés
•Húsvéti kézműves-nap
•Suliváró- jövendő elsőseinknek
•Erdei iskola
•Redemptio- megemlékezés
•Anyák napi műsor
•Pályaorientációs nap
•Nemzeti Összetartozás Napja
•Évzáró ünnepély, ballagás
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
---------
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Utolsó frissítés: 2020.12.01.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201345&th=13
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Évfolyam ismétlésre bukott 5 fő ( 3 fő 7 osztályos, 1 fő 3. osztályos, 1 fő 5.osztályos )
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=201345
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök választása a tanulók érdeklődése, a szülők döntése szerint történik. Fontos szempont a
folyamatosság és a felmenő rendszer elve.A foglalkozások órakeretét a Tankerületi Központ hagyja jóvá. A foglalkozások
megszervezéséről - az adott tanév tantárgyfelosztásának elfogadásával egyidejűleg – a szakmai munkaközösség javaslatát
figyelembe véve, a nevelőtestület dönt.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik a szaktanárok.
Egy nap legfeljebb két témazáró dolgozatot íratnak, hatodik órában csak akkor, ha az adott tantárgyból nincs az órarendben 1-5.
órája a tanulónak.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Vizsgák időpontja:· 2021. június 15-ig (kedd) - 1-8. évfolyam osztályozó vizsgák
(2021. augusztus 31-ig javító és osztályozó vizsgák)
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
2020/21-as tanévre vonatkozóan:
Tényleges
létszám:
1.o. 15 fő
2.o. 15 fő
3.o. 13fő
4.o. 6 fő
5.o. 21 fő
6.o. 15 fő
7.o. 20 fő
8.o. 14 fő
Összesen 119 fő

Utolsó frissítés: 2020.12.01.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2013451201345013
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Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2013451201345013
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2013451201345013

016 - Jászsági Általános Iskola Hunyadi Mátyás Általános Iskolai Tagintézménye (5141 Jásztelek,
Szabadság út 59.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Általános iskolánkban nincs felvételi eljárás, ebből eredőleg felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató sincs.
A beiratkozásra meghatározott idő:
A beiratkozás időpontját a jogszabálynak megfelelő időintervallumon belül a Jászberényi Tankerületi Központ határozza meg.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Osztályok száma: 6 /1-6. osztály/
Napközis csoportok száma: 2 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:
A család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülhetnek tanulóink.
Ennek feltételéről, szabályairól és az igénylés rendjéről az iskola gyermekvédelmi felelőse (a benyújtás módjáról, az
igényjogosultság igazolási módjáról, az esetleges további kedvezményekről) ad tájékoztatást.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
---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:
Iskolánk 07:15-től - 17:00 óráig van nyitva.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
2020. augusztus 28. - Ünnepélyes tanévnyitó
2020. szeptember vége - Gyalogtúra
2020. október 06. - Aradi vértanúk emléknapja
2020. október - Szüreti délután
2020. november - Márton nap
2020. november vége - Egészségnap
2020. december 04. - Mikulás napi délután
2020. december 17. - Karácsonyi ünnepség
2021. január - Téli sport tevékenység
2021. február - Farsangi délután
2021. február 25. - A kommunista és egyéb diktatúrák emléknapja
2021. március 12. - Nemzeti ünnep: községi ünnepi műsor rendezése
2021. április 15. - A holokauszt áldozatainak emléknapja
2021. április 16. - Költészet napja - szavalóverseny
2021. május 03. - Anyák napja
2021. május 07. - Redemptio emléknap
2021. május - Gyalogtúra
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2021. május 21. - Hunyadi nap - DÖK nap
2021. június 04. - Nemzeti összetartozás emléknapja
2021. június 14. - Pályaorientációs nap - üzemlátogatás
2021. június 15. - Gyermeknap
2021. június 18. - Ünnepélyes tanévzáró
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
----

Utolsó frissítés: 2020.11.18.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201345&th=16
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Tagintézményünkben 2019/2020-as tanévben 2 fő tanuló évfolyamismétlésre bukott.
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=201345
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Az egész napos nevelésen belül, a délutáni foglalkozások az órarend szerinti utolsó órától 16 óráig tartanak. Állandó
tevékenységek: kétszeri étkeztetés és napi egy óra tanulási tevékenység. Ebben az időben szerveződnek az iskolai programok,
szakkörök, fejlesztő órák, hittanoktatások is. A iskola szinte valamennyi tanulója karate foglalkozáson vesz részt. Az alsó
tagozatos tanulók részére angol szakköri foglalkozást tartunk a napközi foglalkozások időkeretében. A testnevelés órák keretén
belül néptánc oktatás zajlik az alsó tagozatos tanulók részére. Az ebédeltetési idő az órarendhez igazodik, amely a délutáni
foglalkozás első órája. A tanulási idő alsó tagozaton: 14.30-tól 15.30-ig, felső tagozaton: 14.30-tól 15.45-ig tart. Az
uzsonnáztatási idő a tanulást követi. A szoros időbeosztás miatt kevés a lehetőség a szabadidős elfoglaltságokra, mégis
igyekszünk változatos programokat biztosítani a fennmaradó szabadidő kitöltésére: informatikai, kreatív és sport
tevékenységeket kezdeményezünk tanulóink számára. A délutáni tanulás szakszerű megsegítése nagyban elősegíti tanulóink
hátrányának kompenzálását, ugyanis megkapják a tanuláshoz szükséges segítséget, támogatást, hiszen kevesen rendelkeznek
közülük olyan lehetőséggel, amelyek biztosítanák az otthoni tanulási feltételeket. Másrészt ez által a gyermekek délutáni
ellátása, foglalkoztatása, felügyelete kulturált körülmények között biztosított.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Hétvégére a különböző tantárgyakból gyakorlást ajánlunk házi feladatként. Az iskolai dolgozatot naponta csak egyet íratunk, és
két héten belül a nevelőnek ki kell javítania.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
- A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az adott évfolyamon a követelményeket a tanév végére minden
tantárgyból teljesítette.
A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, ill. szöveges értékelése, valamint
érdemjegyei alapján bírálják el.
- Az osztályozó vizsga során szintén minden tantárgyból az adott évfolyam követelményeit kell teljesíteni.

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
1. osztály: 31 fő
2. osztály: 11 fő
3. osztály: 17 fő
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4. osztály: 6 fő
5. osztály: 4 fő
6. osztály: 5 fő

Utolsó frissítés: 2020.11.18.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2013451201345016
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2013451201345016
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2013451201345016

018 - Jászsági Általános Iskola Hábor Gabriella Általános Iskolai és Alapfokú Művészeti Iskolai
Tagintézménye (5125 Pusztamonostor, Szabadság út 60.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Az iskolába jelentkező tanulók felvételének, és átvételének elvei
1.A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik, jelentkezés alapján történik.
A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. ( Nkt.50.§. (1))
Az általános iskolaköteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót ,akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a
körzetében található. (Nkt.50.§.(6))
2. Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az állami intézményfenntartó központ által meghatározott időszakban
kell beíratni.(Nkt.50.§.(7)) Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik
életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek azonosítására alkalmas dokumentumot
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;
- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
3. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
- a gyermek azonosítására alkalmas dokumentumot
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
4. Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége, teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a
további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat.
(Nkt.51.§(1))
Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag minősítésű, az igazgató a
tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri a nevelőtestület véleményét.
Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja
teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes
szabályait a házirend tartalmazza.
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5. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján
összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány
bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek
nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem
megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az állami intézményfenntartó központ által meghatározott időszakban kell
beíratni.(Nkt.50.§.(7)) Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét
augusztus 31. napjáig betöltse.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 8
A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 2
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:
Az alapfokú művészeti iskolai oktatás térítési díj ellenében vehető igénybe.
Térítési díj: tanulói díjfizetési kötelezettség, a szeptemberi tanévkezdéskor szakmai alapfeladatokra számított folyó kiadások
alapján az egy tanulóra számított összeg alapján részleges hozzájárulás az oktatás, képzés költségeihez.
A térítési díj és a tandíj
1. A térítési díj és a tandíj alapja
3. §
(1) Az intézményben a tanévre fizetendő térítési díj és a tandíj meghatározásának alapja az l. függelékben meghatározott díjalap
(a továbbiakban: díjalap).
(2)A térítési díj és a tandíj mértékének meghatározásánál minden esetben kizárólag a szakmai feladatra jutó folyó kiadások
összege vehető figyelembe.
(3) A KLIK elnöke elnöki utasításban legkésőbb minden év május 31-ig meghatározza a következő tanévben alkalmazandó
díjalapot.
2. A térítési díj és a tandíj mértéke
4. §
(1) Az alapfokú művészeti iskolában az R. 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben térítési díjat kell fizetni,
amelynek mértéke
a)a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében a díjalap
aa)5%-a 4,6 és 5 közötti tanulmányi átlag,
ab)6%-a 4,1 és 4,5 közötti tanulmányi átlag,
ac)8%-a 3,6 és 4 közötti tanulmányi átlag,
ad)10%-a 3,1 és 3,5 közötti tanulmányi átlag,
ae)15%-a 2 és 3 közötti tanulmányi átlag,
af)20%-a elégtelen tanulmányi eredmény
esetén,
b)a tanév első napján a 18. életévét betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló esetében a díjalap
ba)15%-a 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag,
bb)16%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag,
bc)18%-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag,
bd)30%-a 2 és 2,4 közötti tanulmányi átlag,
be)40%-a elégtelen tanulmányi eredmény
esetén.
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(2) A nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második
alkalommal történő megismétlésekor az R. 33. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatokért
térítési díjat kell fizetnie, amelynek mértéke a díjalap 20%-a.
(3)Vendégtanulói jogviszony létesítése esetén – a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt
létesített vendégtanulói jogviszony kivételével – térítési díjat kell fizetni, amelynek mértéke a díjalap
a)3%-a 4,6 és 5 közötti tanulmányi átlag,
b)4%-a 4,1 és 4,5 közötti tanulmányi átlag,
c)10%-a 3,6 és 4 közötti tanulmányi átlag,
d)15%-a 3,1 és 3,5 közötti tanulmányi átlag,
e)20%-a 2 és 3 közötti tanulmányi átlag,
f)30%-a elégtelen tanulmányi eredmény
Térítési díj mértéke 2016/17. tanévben: 5500 Ft/ félév
Térítési díj mértéke 2017/18. tanévben: 6100 Ft /félév
Térítési díj mértéke 2018/19. tanévben: 6500 Ft /félév
Térítési díj mértéke 2019/20. tanévben: 7000 Ft /félév
Térítési díj mértéke 2020/21. tanévben: 6200 Ft /félév
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
*
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 reggel 7.00 órától délután 18.00 óráig van nyitva.
7.30 órától igénybe vehető a reggeli ügyelet. Pedagógusi felügyeletet biztosítunk jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a
folyosón tartózkodhatnak a tanulók. Az iskolába az első tanítási óra előtt 10 perccel (7,50 percig) kell beérkezni. 7.55-kor
bemennek az osztálytermekbe és előkészülnek a tanítási órára. Az iskola épülete az utolsó tanítási óra, foglalkozás befejezése
előtt csak a szaktanár, osztályfőnök vagy a tagintézmény-vezető engedélyével hagyható el.

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

Esemény

2020.09.01.
09.07-11.
3. hét
09.14.
09.21-10.12.
09.25.
10.01.

Tanévnyitó
Első szülői értekezletek
1.osztályos difer mérés
Öko munkacsoport alakuló értekezlet
Pályaorientációs képességek mérése
Magyar Diáksport Napja
Magyar Népmese Napja
Énekverseny
10.02.
Állatszépség -verseny
10.05-09.
Mozdulj a Klímáért -hét
10.06.
Aradi vértanúk megemlékezés
10.22.
Nemzeti ünnep-települési megemlékezés
10.végig
Világ Gyalogló nap
10.23-11.02. Őszi szünet
11.23.
Egészségnap
11.30.
1. adventi megemlékezés
11.30-12.04. Szeretet szaloncukor
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12. végig
12.04.
12.07.
12.14.
12.15.
12.16.
12.18.
12.18.
12.18.
12.19.-01.04.
01.22.
01.25.
01.29.
01.
02.05.
01.06-02.17.
03.01-03.05.
03.08.
03.15.
03.20.
03.22-25.
03.31.
04.01- 04.07.
04.16.
04.19-23.
04.22.
05.03-07.
05.13.
05. végig
05.19.
05.25.
05.26.
06.15.
06.18.
06.19.
06.25.

Karácsony természetesen
Mikulás osztálykeretben
2. adventi megemlékezés
3. adventi megemlékezés
Luca napi vetélkedő
Suliújság 1.
Gyertyagyújtás osztálykeretben
4. adventi megemlékezés
AMI karácsonyi hangverseny online
Téli szünet
Első félév vége, Osztályozó értekezlet
Bizonyítványok kiosztása
Magyar Kultúra Napja MOZAIK
Házi helyesíró verseny
Félévi nevelőtestületi értekezlet
Farsang másképp
Pénz7 Témahét
Nőnapi rádióműsor
Nemzeti ünnep- települési online
Diákpolgármester választás
Digitális témahét
Sulinap
Tavaszi szünet
Vers-és prózamondó verseny
Fenntarthatósági témahét
Öko nap
Anyák napi osztályrendezvények
Madarak és fák napja
Természetfotó és irodalmi pályázat
Tanulmányi kirándulások
Idegennyelvi írásbeli mérés
2. Suliújság
OKÉV mérés 6.,8.
Utolsó tanítási nap, osztályozó értekezlet
Tanévzáró, bizonyítvány osztáy
Ballagás
Tanévzáró értekezlet

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
1.osztály 14 fő
2.osztály 17 fő
3.osztály 11 fő
4.osztály 15 fő
5.osztály 11 fő
6.osztály 15 fő
7.osztály 14 fő
8.osztály 13 fő

Utolsó frissítés: 2020.11.30.

3. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
Zenei képzés 2007 – 2020.
Évfolyamok
1. Előképző 1
2.Előképző 2
3.Alapfok 1
4.Alapfok 2
5.Alapfok 3
6. Alapfok 4
7 .Alapfok 5
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8.Alapfok 6
9 .Tovább-képző 1
10.Tovább-képző 2
11.Tovább-képző 3
12 . Tovább-képző 4

2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
111111110000
111110110000
111111010000
111111100000
111111110000
111111110000
111111111000
111111110000
111111111100
111111111110
111101111100
0
3
4
7
0
2
1 3
1
1
0
0
10
0
4
4
5
0
1 1
2
0
0
0
2
8
1
2
3
5
0 1
0
2
0
0

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Jászsági Szavaló Verseny1. helyezés
Jászsági Szavaló Verseny2. helyezés
Németh József Népdaléneklési Versenyarany minősítés
Regionális Furulyaversenyarany diploma

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Jászsági Szavaló Verseny1. helyezés
Jászsági Szavaló Verseny2. helyezés
Németh József Népdaléneklési Versenyarany minősítés
Regionális Furulyaversenyarany diploma

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Az alapfokú művészetoktatás furulya- és zongora tanszakokon folyik.
Hagyományosan ismétlődő rendezvényei:
Szeptember 1.
Tanévnyitó ünnepség
Október 1.
Zenei Világnap alkalmából rendezett Népdaléneklő verseny
Október
Idősek Világnapján vendégszereplés
December 3. hete: Karácsonyi hangverseny
Január 22.
Magyar Kultúra Napja bemutatóin részvétel
Június :
Tanévzáró hangverseny
Tanévzáró ünnepség
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
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Kis településként az iskola központi szerepet tölt be a község kulturális és közösségi életében.A települési éves program
tervezetben a civil szervezetekkel, az óvodával és a Művelődési Házzal közösen tervezzük a község programjait. Segítjük
egymás munkáját szervezésben, megvalósításban egyaránt. A rendezvények sikeréhez jelentősen hozzájárul, ha a generációk
együtt vesznek részt azokon.A programterv elkészítésénél egyeztetünk időpontokat,tervezhetővé téve így a különböző
tevékenységű szervezetek éves munkatervét.A koordinációs bizottság az arányos szerepvállalás biztosítására törekszik, amikor
beosztja az évre vonatkozó feladatokat, de fenntartja a lehetőséget is a változtatásra.
Települési szinten a március 15-diki nemzeti ünnep méltó megemlékezése az iskola fő feladata, emellett civil szervezetek
programjainak aktív résztvevői diákjaink, pedagógusaink.

Utolsó frissítés: 2020.11.30.

4. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2013451201345018
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2013451201345018
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2013451201345018

019 - Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (5100 Jászberény,
Bajcsy-Zsilinszky utca 1.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
. Iskolánkba jelentkező tanulók felvételének elvei
Iskolánk a beiskolázási körzetből (fenntartó által meghatározott) minden jelentkező tanköteles
tanulót felvesz.
Első évfolyamra történő beiratkozás feltételei:
az adott naptári évben a 6. életévét május 31ig betölti,ha december 31ig tölti be a 6. életévét, a szülő írásos kérelme és nevelési
tanácsadó szakvéleménye szükséges.
Beiratkozáshoz szükséges
gyermek születési anyakönyvi kivonat,
szülő személyi igazolványa,
lakcímkártya,
óvodai szakvélemény,
nevelési tanácsadó szakvéleménye (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda
Nevelési Tanácsadó vizsgálatát javasolta),
orvosi vizsgálat eredménye (ha szükséges szakértői bizottság véleménye).
A beiratkozásra meghatározott idő:
Oktatási Hivatal által meghatározott időben, várhatóan 2021. április második felében.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Évfolyamonként két osztály Tehát összesen 16 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:
Képző- és Iparművészeti ág - csoportos képzés
Éves egy tanulóra eső díj:98.995 Ft
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TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagDíjalap %-aMegállapított díj/évFizetendő/félévFizetendő kerekítve
4,5-5,0 között
15
14 849 Ft
7 425 Ft
7 400 Ft
4,0-4,4 között
16
15 839 Ft
7 920 Ft
7 900 Ft
3,5-3,9 között
17
16 829 Ft
8 415 Ft
8 400 Ft
3,0-3,4 között
18
17 819 Ft
8 910 Ft
8 900 Ft
2,0-2,9 között
19
18 809 Ft
9 405 Ft
9 400 Ft
elégtelen
20
19 799 Ft
9 900 Ft
9 900 Ft

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Az elmúlt időszakban nem volt ilyen ellenőrzés.
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:
6 órától 22 óráig tanítási napokon.
Szombat, vasárnap illetve ünnepnapokon zárva.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
http://grapponyi.hu/
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem volt.

Utolsó frissítés: 2020.11.18.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201345&th=19
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
2019/202020-as tanév:
Évismétlő: 7 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=201345
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A/1 Képzőművészet
A/3 Képzőművészet
A/5 Képzőművészet
Felsős énekkar
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Könyvtári csoport
Néptánc-elméleti óra
Tehetséggondozó csoport
Fejlesztő 1. csoport
Fejlesztő 2Na
Fejlesztő SNINa
Képesség fejlesztő angol csoport
Diff.képesség kibont. 2. csoport2
Differenciált képességkibontatkozó csoport
Differenciált képességfejlesztő 4. csoport
Alsós felzárkóztatás
Angol 1. csoport
Angol 2. csoport
Angol 3. csoport
Angol 4. csoport
Játékos csoport
Színjátszókör
Felsős játék- és szabadidős csoport
Logopédiai fejlesztő
Napközi 1. csoport
Napközi 2. csoport
Napközi 3. csoport
Napközi 4. csoport
Napközi 5. csoport
Napközi 6. csoport
Napközi 7. csoport
Napközi 8. csoport
Fizika szakkör
Biológia szakkör
Földrajz szakkör
Német csoport
Természetismeret szakkör
Matematika tehetséggondozás felsős csoport
Matematika korrepetálás
Háztartási szakkör

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Hétvégére írásbeli házi feladat nem adható.
Előzetes bejelentés alapján napi kettő témazáró dolgozat íratható.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Helyi tanterv szerint, amely az iskolai honlapon megtalálható.
Első félév osztályozó vizsga: január első fele,
második félév osztályozó vizsga: június első fele.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Iskolai osztályok száma: 17 osztály
1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam

1.a: 24 fő
2.a: 14 fő
3.a: 21 fő
4.a: 16 fő
5.a: 17 fő

1.b: 24fő
2.b: 15 fő
3.b: 14 fő
4.b: 17 fő
5.b: 20 fő
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6. évfolyam 6.a: 16 fő 6.b: 29 fő
7. évfolyam 7.a: 30 fő 7.b: 30 fő
8. évfolyam 8.a: 27 fő 8.b: 31 fő

Utolsó frissítés: 2020.11.18.

3. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
2005. év: 12 csoport: (3 néptánc, 3 színművészet, 6 képzőművészet)
2020. év 3 csoport: (3 képzőművészet)
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
http://grapponyi.hu/
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
http://grapponyi.hu/
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Tanév kezdő, záró kiállítások, vizsgaelőadások, ünnepségeken való szereplés.
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
www.grapponyi.hu

Utolsó frissítés: 2020.11.18.

4. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2013451201345019
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2013451201345019
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2013451201345019

021 - Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye (5100 Jászberény,
Lehel vezér tér 6.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján az iskolába a
tanköteles tanulókat az első évfolyamra az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével a kormányhivatal által
meghatározott időszakban kell beíratni.
A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Ebből adódóan a tankötelesek első évfolyamra
történő beiratkozásával kapcsolatos teendőket az állami intézményfenntartó központ látja el.
A felvétel eljárásrendje megtalálható az intézményi dokumentumokban.
8.osztályos diákjaink továbbtanulásához kapcsolódó tevékenységek:
2019. október 24-én a nyolcadik osztályos tanulók szüleit szülői értekezlet keretében tájékoztattuk a felvételi eljárás rendjéről
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("14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet - a 2020/2021. tanév rendjéről" alapján), a felvételi lehetőségekről.
A középfokú intézmények bevonásával a 2019. november 14-án pályaválasztási szülői értekezletet tartunk a jászberényi
középiskolák bevonásával.
A beiratkozásra meghatározott idő:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22.§-a értelmében:
Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt
vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc
nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá az állami intézményfenntartó
központ (a továbbiakban: Központ) részére.
Beiratkozás időpontja: 2020. április hónapban
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
8 osztály (1.-8. évfolyamon)
4 napközis csoport (1.-4. évfolyamon)
1 tanulószobai csoport (5.-8. évfolyamon)
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:
Nincs térítési díj és tandíj fizetése az iskolában.
Az étkezésért fizet a szülők egy része térítési díjat, de az a helyi önkormányzat kezelésében történik.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
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:
Szorgalmi időben: 7 - 17 óráig
Szünetekben 8 - 12 óráig
Hétvégén zárva - kivéve iskolai program esetén a program függvényében.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Tagintézményünk 2020/2021-es munkatervében meghatározott éves programja megtalálható a http://jaszoktatas.hu/szekely
honlapunkon.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Pedagógiai szakmai ellenőrzés az intézményben 2018-ban volt, melyet megelőzött 2017-ben egy vezetői szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2020.11.30.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201345&th=21
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
2019/2020-as tanév:
Évfolyam ismétlésére bukott 2 fő
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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=201345
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök választása a tanulók érdeklődése, a szülők döntése szerint történik. Fontos szempont a
folyamatosság és a felmenő rendszer elve. A foglalkozások megszervezéséről - az adott tanév tantárgyfelosztásának
elfogadásával egyidejűleg – a szakmai munkaközösség javaslatát figyelembe véve, a nevelőtestület dönt.
A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a
magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók
gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és
felzárkóztató foglalkozások segítik.
• Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére heti egy
felzárkóztató órát szervezünk.
•A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató,
a jó eredményt elérő tanulók részére képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika
tantárgyakból.
• További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek
figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.
• A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni foglalkozásokon a köznevelési törvény
előírása alapján heti két órában elsősorban azok a tanulók vesznek részt,
-akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt szükségessé teszi,
-akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot.
-A tehetséggondozást szolgálja az évente megrendezésre kerülő iskolai Ki mit tud!
Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai
testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle
sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. (szivacskézilabda, sorverseny, foci)
Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket
tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is.
A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola
nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok adásának elvei:
• Figyelemmel kell lenni a tanulók napi és heti terhelése. Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének
együttes ideje) átlagosan 20-30 percet vehet igénybe tantárgyanként.
• A napi felkészülés otthoni (napközis, tanulószoba) ideje nem lehet több 1,5-2 óránál. Ezt a szempontot az órarend
összeállításnál is figyelembe kell venni.
• Az adott feladat, tanórákon is tanult ismeretek elmélyítését, gyakorlását, bevésését szolgálja.
• Az adott feladat mennyisége vegye figyelembe az adott korosztály terhelhetőségének határait, az egyes diákok képességeit.
• Késztesse a tanulókat az önellenőrzésre
• Az adott feladat legyen tekintettel a rendelkezésre álló helyi adottságokra (könyvtár, családi háttér)
• Az adott feladat legyen változatos, késztesse a tanulót sokféle tevékenység megtanulására, végzésére (pl. könyvtárhasználat,
lexikonhasználat, szótárhasználat, gyakorlati munkavégzés, naplóvezetés, gyűjtő munka stb.)
• Az adott feladat késztessen közös tevékenységre, csoportmunkára.
• Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos.
• A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre!
• Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a mulasztás okai szerint!
A napközis kollégák folyamatosan tájékoztassák a pedagógusokat a házi feladatok mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre
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szabottan is!
Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését – a befektetett munka arányában
– jutalmazni kell.
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.

Írásbeli ellenőrzés fajtái:
-év eleji, félévi, év végi felmérés
-témazáró dolgozat (egy-egy témakör számonkérése)
-témaközi dolgozat (egy témakör fontosabb részeinek számonkérése)
-írásbeli felelet (1 vagy több tananyag fontosabb részeinek számonkérése)
-nyomtatott feladatlapok
-irodalmi dolgozat
-szódolgozat
-házi dolgozat
-felelet
-teszt
-tanítási órákon végzett munka stb.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
1.Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
-osztályozó vizsga,
-különbözeti vizsga
-pótló vizsga,
-javítóvizsga.
2.Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
-a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
-engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet
eleget,
-ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
-ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc
százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett
vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
4.Különbözeti vizsgát tehet a tanuló iskola ill. iskolatípus váltás esetén.
5.Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.
6. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell
megszervezni.
7.A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
•osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
•javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor)
közölni kell.
8.A tanulmányok alatti vizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő követelmények (továbbhaladás
feltételei) alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok
állapítják meg a helyi tanterv életbelépésének megfelelően évente felmenő rendszerben:
a.2013-2014. tanév júniusban: Az első és az ötödik évfolyamon.
b.2014-2015. tanév júniusban: A második és a hatodik évfolyamon.
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c.2015-2016. tanév júniusban: A harmadik és a hetedik évfolyamon.
d.2016-2017. tanév júniusban: A negyedik és a nyolcadik évfolyamon.
A tanulmányok alatti vizsgák követelményei megegyeznek az adott tantárgy adott tanévében előírt követelményeivel, melyet a
helyi tantervek tartalmaznak.
9. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a
tanulóknak:
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
2020/2021-es tanév:
1. z osztály: 31 fő
2. z osztály: 23 fő
3. z osztály: 25 fő
4. z osztály: 25 fő
5. z osztály: 26 fő
6. z osztály: 20 fő
7. z osztály: 28 fő
8. z osztály: 28 fő
Tanulói jogviszonyt szünetelteti: 2 fő

Utolsó frissítés: 2020.11.30.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2013451201345021
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2013451201345021
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2013451201345021

022 - Székely Mihály Általános Iskola Felnőttoktatási osztály, napközi, melegítő konyha, technika
terem (5100 Jászberény, Petőfi Sándor utca 3.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
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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:
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
-

Utolsó frissítés: 2017.11.22.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201345&th=22
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
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=201345
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
-

Utolsó frissítés: 2017.11.28.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2013451201345022
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2013451201345022
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2013451201345022
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