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1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, az általuk tanított tantárgyak

1.

2.
3.

4.

5.

ISKOLAI
SZAKKÉPZETTSÉG
VÉGZETTSÉG
főiskola
okleveles általános iskolai
matematikatanár
okleveles általános iskolai kémiatanár
főiskola
német szakos nyelvtanár
hittan tanár
főiskola
általános iskolai tanító
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
tanító, fejlesztési (differenciáló)
szakirányú továbbképzési szak
szakvizsgázott pedagógus
főiskola
általános iskolai tanító testnevelés
szakkollégiumi képzéssel
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető
általános iskolai tanító közművelődés
főiskola
speciális kollégiummal

6.

főiskola

7.

főiskola

8.
9.

érettségi
egyetem
mesterfokozat
MA

10. főiskola

gyakorlatvezető mentortanár
számítástechnika szakos tanár
technika szakos általános iskolai tanár
általános iskolai tanító testnevelés
műveltségi területen

okleveles magyar nyelv és irodalom
szakos bölcsész és tanár
okleveles informatikus könyvtáros
általános iskolai tanító technika
szakkollégiumi képzéssel, pedagógia
szakkollégiumi képzéssel

TANÍTOTT TÁRGYAK
kémia
német nyelv
magyar nyelv
magyar irodalom

testnevelés és sport
ének-zene

magyar nyelv
magyar irodalom
matematika
informatika
testnevelés és sport
környezetismeret
ének-zene
vizuális kultúra
technika, életvitel és
gyakorlat
logopédiai foglalkozás
magyar nyelv
magyar irodalom
ének-zene
könyvtári órák
testnevelés és sport

11. egyetem
mesterfokozat
MA
12. főiskola

germanisztika, német alapszakos
bölcsész
okleveles angoltanár, okleveles
némettanár
általános iskolai tanító népművelés
szakkollégiummal

napközis tanóra
német nyelv
magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv
magyar irodalom
technika, életvitel és
gyakorlat
matematika
technika, életvitel és
gyakorlat
történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
vizuális kultúra
etika
matematika
környezetismeret
vizuális kultúra
ének-zene
habilitációs/rehabilitációs
foglalkozás

13. főiskola

matematika szakos tanár
technika szakos tanár

14. főiskola

történelem szakos tanár
rajz szakos tanár

15. főiskola

általános iskolai tanító rajz
szakkollégiumi képzéssel

16. főiskola

általános iskolai tanító
gyógypedagógus tanulásban
akadályozottak pedagógiája szakirányon
biológia szakos tanár
földrajz
földrajz szakos tanár
biológia-egészségtan
okleveles földrajztanár
természetismeret
fizika

17. egyetem
mesterfokozat
MA

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és
szakképzettsége
FELADATKÖR
1. iskolatitkár

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

SZAKKÉPZETTSÉG

középfokú iskola

banki szakügyintéző

3. Az országos mérés-értékelés eredményei évenként feltüntetve
Mérési
terület

Évfolyam

Átlageredmény iskolai/országos
2009/
2010.

2010/
2011.

2011/
2012.

2012/
2013.

2013/
2014.

2014/
2015.

2015/
2016.

2016/
2017.

Matematika 6.

1483/
1498

1459/
1486

1493/
1489

1475/
1489

1416/
1491

1481/
1497

1393/
1486

1530/
1497

8.

1652/
1622

1580/
1601

1674/
1612

1601/
1620

1562/
1617

1667/
1618

1566/
1597

1649/
1612

Szövegértés

6.

1562/
1483

1506/
1465

1487/
1472

1508/
1497

1465/
1481

1560/
1488

1471/
1494

1599/
1503

8.

1573/
1583

1547/
1577

1573/
1567

1521/
1555

1548/
1557

1577/
1567

1530/
1568

1631/
1571

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
Tanítási év

2012/2013.
2013/2014.
2014/2015.
2015/2016.
2016/2017.
2017/2018.

A tantervi
követelményeket nem
teljesítette
1
-

Évfolyamismétlők száma
A szülő kérésére osztályt Igazolt hiányzás miatt
ismétel
évet ismétel
1
-

-

5. Továbbtanulási mutatók

2012/2013.
2013/2014.
2014/2015.
2015/2016.
2016/2017.
2017/2018.

8. évfolyamon Szakiskolában/
végzett tanulók szakközépiskoszáma
lában tanult
tovább
20
10
9
3
18
7
19
12
7
2
21
10

Szakközépiskolában/szakgimnáziumban
tanult tovább
5
4
7
6
3
9

Gimnáziumban Nem
tanult tovább
tanult
tovább
5
3
4
1
2
2

0
0
0
0
0
0

6. Szakkörök igénybevételének lehetőségei
Intézményünk a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei,
valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb
foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettese
rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt.
A szakköri foglalkozásokon való tanulói részvétel önkéntes. A foglalkozásokra a tanulónak
minden év szeptemberének első hetében kell jelentkeznie, a jelentkezés egy tanévre szól. A
tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást a tanórai hiányzásokhoz hasonlóan
igazolni kell.

A 2018/2019. tanévben indított szakköri foglalkozások:
FOGLALKOZÁS

IDŐPONT

OSZTÁLY

TANÁR

Közlekedési ismeretek

hétfő 14.15-15.00

5-8. osztály

Smidéliusz Sándorné

Alsó tagozatos sportcsoport

hétfő 14.15-15.00

1-4. osztály

Pörneczi Ildikó

Angol szakkör

hétfő 14.15-15.00

5-8. osztály

Simon-Dömötör
Barbara

hétfő 15.05-15.50
Német szakkör

kedd 14.15-15.00

5-8. osztály

Bokorné Varga Erika

Felső tagozatos sportcsoport

kedd 14.15-15.00

5-8. osztály

Pörneczi Ildikó

Labdarúgó sportcsoport

szerda 14.15-15.00

5-8. osztály

Buzás Jenő

Rajz szakkör

szerda 13.30-15.00

1-8. osztály

Somogyiné Pilter Éva

Német szakkör

szerda 12.35-13.20

3-4. osztály

Bokorné Varga Erika

Helytörténet szakkör

csütörtök 14.15-15.00

5-8. osztály

Somogyiné Pilter Éva

Angol szakkör

péntek 12.35-13.20

3-4. osztály

Simon-Dömötör
Barbara

Kézilabda sportcsoport

péntek 14.15-15.00

5-8. osztály

Kozma Ingrid

7. Hétvégi házi feladatok szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
Hétvégére és az iskolai szünetekre annyi házi feladat adható fel, mint általában egyik
tanóráról a másikra.
Otthoni felkészülésre csak annyi szóbeli és írásbeli feladat adható, hogy a tanuló a tanítási nap
délutánján fel tudjon készülni. Csak olyan mennyiségű és minőségű – előkészített, megbeszélt
– házi feladat adható, amely nem jelent megoldhatatlan feladatot a tanulónak a napi
felkészülési időben. A napi otthoni (napközis) felkészülés ideje – a szóbeli és az írásbeli
feladatokra együttesen – nem lehet több 1,5-2 óránál. A tanulókat (versenyre készülőket, a
tantárgy iránt aktívan érdeklődőket) egyéni vállalásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal
segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
Az írásbeli beszámoltatás lehet írásbeli felelet, témazáró. Írásbeli feleltetés a nevelő belátása
szerint történik. Témazárót a témakör összefoglalása után íratunk. A tanulókat legalább egy
héttel a dolgozat megírása előtt tájékoztatni kell annak időpontjáról. Egy nap maximum 2
témazáró íratható. A témazáró osztályzata a tanuló teljesítményének félévi és év végi
értékelésekor nagyobb súlyú a többi osztályzatnál, piros színnel kerül be a naplóba.

Az értékelés időpontjának, körülményeinek, formájának meghatározása a nevelők belátása
szerint történik, de meg kell felelni a következő követelményeknek:






tájékoztassa a pedagógust, tanulót, szülőt a végzett munka eredményéről;
legyen objektív, ugyanakkor segítő szándékú, nevelő hatású;
a fejlesztés érdekében fejezze ki a tanuló önmagához viszonyított előrehaladását;
lényeges elemeket tükrözzön;
a tanuló kapjon lehetőséget érdemjegyén javítani.

8. Iskolai tanév helyi rendje
13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete alapján
Tanítási év:
- tanítási év első tanítási napja: 2018. szeptember 3. hétfő
- tanítási év utolsó tanítási napja: 2019. június 14. péntek
- tanítási napok száma: 181 nap
- tanítási év első féléve: 2019. január 25.
- a szülők értesítése az első félévben elért eredményekről: 2019. február 1-ig
- nevelőtestületi értekezlet: az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt
napon belül – jegyzőkönyv iskolaszéknek, intézményi tanácsnak, fenntartónak
- nevelőtestületi értekezlet: országos mérések adatainak elemzése, értékelése
jegyzőkönyv megküldése az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak, a fenntartónak
- hat tanítás nélküli munkanap a tanítási napokon felül – egy tanítás nélküli munkanap
programjáról az iskolai diákönkormányzat dönt, egy tanítás nélküli munkanap
kizárólag pályaorientációs célra használható fel
1. Megyei Diáksport Nap a Pannónia-Ringen
2. Őszi nevelési értekezlet
3. Pályaorientációs nap
4. Tavaszi nevelési értekezlet
5. Weöres Sándor versmondó verseny
6. Gyermeknap – diákönkormányzat napja
Szünetek:
- őszi szünet: 2018. október 29-től 2018. november 2-ig – szünet előtti utolsó tanítási
nap: 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5.
(hétfő)
- téli szünet: 2018. december 27-től 2019. január 2-ig – szünet előtti utolsó tanítási nap
2017. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3.
(csütörtök)
- tavaszi szünet: 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig – szünet előtti utolsó tanítási nap
2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda)
- a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is
adható szünet, valamint a szünetek kezdő és befejező napja módosítható a heti
pihenőnapon tartott tanítási nappal
- a szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának gondoskodnia kell
a tanulók felügyeletéről
- a munkanap-áthelyezést a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell

Projektoktatást lehetővé tevő témahetek:
a) pénzügyi és vállalkozói témahét: 2019. február 25. és 2019. március 1. között
b) fenntarthatósági témahét: 2019. március 18. és 2019. március 22. között
c) digitális témahét: 2019. április 8. és 2019. április 12. között
Mérések, értékelések:
- országos kompetenciamérés (6. és 8. évfolyam): 2019. május 29.
a méréshez szükséges adatok megküldése az OH részére: 2018. november 23-ig
2020. február 28-ig: országos, intézményi és fenntartói szintű elemzések
- írásbeli idegen nyelvi mérés (6. és 8. évfolyam): 2019. május 22.
a méréshez szükséges adatok megküldése az OH-nak: 2018. november 23-ig
az elvégzett iskolai vizsgálatok adatainak megküldése az OH-nak: 2019. június 12-ig
- DIFER: 2018. október 12-ig első évfolyamos tanulóik körének meghatározása, 2018.
október 26-ig az érintett tanulók létszámának jelentése az OH-nak
a vizsgálatok elvégzése a kiválasztott tanulókkal: 2018. november 30-ig
- a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (5-8. évfolyam): 2019. január
9. és 2019. április 26. között
a mérés eredményeinek feltöltése a NETFIT® rendszerbe: 2019. május 31-ig
9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma
OSZTÁLY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LÉTSZÁM
16 fő
13 fő
9 fő
18 fő
14 fő
16 fő
13 fő
16 fő

Ostffyasszonyfa, 2018. október 1.

Buzás Jenő
igazgató

