
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Sopronhorpácsi Általános Iskola Fő u. 5. sz. alatti telephelye (9463 Sopronhorpács, Fő utca 5.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

 

002 - Sopronhorpácsi Általános Iskola (9463 Sopronhorpács, Fő utca 62.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

030683
Sopronhorpácsi Általános Iskola
9463 Sopronhorpács, Fő utca 62.

OM azonosító: 030683
Intézmény neve: Sopronhorpácsi Általános Iskola
Székhely címe: 9463 Sopronhorpács, Fő utca 62.
Székhelyének megyéje: Győr-Moson-Sopron
Intézményvezető neve: Varga Hajnalka Mária
Telefonszáma: 99/365522
E-mail címe: vhajnal1958@freemail.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2021. 12. 08.

Fenntartó: Soproni Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Marek János
Telefonszáma: +36 (99) 795-244
E-mail címe: janos.marek@kk.gov.hu
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4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2021-es statisztikai adatok alapján

 

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében

pedagógus, oktató
munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban,
szakkép
zésben

felnőttké
pzési

jogviszo
nyban

résztvev
ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 2 116 61 7 0 13 11 0 0 9 7,00 5 4

Szakképző iskola
(kifutó
szakközépiskola)

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

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

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

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

Technikum,
szakgimnázium

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

Fejlesztő nevelés -
oktatás

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

Összesen
(s01+s02+...+s07)

2 116 61 7 0 13 11 0 0 9 7,00 5 4

Alapfokú
művészetoktatás

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

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

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

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

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

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

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

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

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

Konduktív
pedagógiai ellátás

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

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

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

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

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

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

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

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

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

Kiegészítő
nemzetiségi óvodai
nevelés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
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Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

 

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

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

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán,
technikum 9-13. évfolyamán,

szakképző iskola 9-11.
évfolyamán

Technikum,
szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag
ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás

és
kiegés

zítő
nemze
tiségi

óvodai
nevelé

s
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból
vagy óraadóból,

megbízási
szerződésesből a teljes

munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

elméle
ti

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
kifutó
szakkö
zépisk

ola/
techni
kum
két

éves
érettsé

gire
felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0

ebből nő 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0

Részmunkaid
ős

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

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

Óraadó,
megbízási
szerződés

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

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

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Oktat
ó

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

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

Általános
iskolai tanár

1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Tanító 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Tanító,
speciális
képesítéssel

0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Gyógypedag
ógus
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Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

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

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=030683

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Sopronhorpácsi Általános Iskola Fő u. 5. sz. alatti telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=030683&th=001

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen
(o01+o03)

ebből nő
(o02+o04)

Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 2 2 0 0 2 2 0 0

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

1 1 0 0 1 1 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 1 1 0 0 1 1 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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002 - Sopronhorpácsi Általános Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=030683&th=002

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei

1.	Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola Fenntartója vagy a Győr-Moson-Sopron Megyei

Kormányhivatal Oktatási Főosztálya határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.

 

2.	Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig

betöltse.

 

3.	Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

-	a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

-	a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági

igazolványát,

-	az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító (óvodai) igazolást,

-	szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

 

4.	A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:

-	a tanuló születési anyakönyvi kivonatát,

-	a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági

igazolványát,

-	az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,

-	az előző iskola által kiadott iskolaváltoztatási értesítő lapot.

 

5.	Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének,

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

intézményvezető dönt.

 

6.	Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott

sorrendben kell teljesíteni.

 

7.	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.

 

8.	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.

 

9.	Az első osztályosok beíratásának körülményeit az óvodában, az iskolai honlapon és a helyben szokásos módon tesszük közzé.

A beiratkozás időtartama törvény által adott, de az időpontja úgy van megállapítva, hogy a dolgozó szülők munkaidőn kívül is

beírathassák gyermeküket.

 

A beiratkozás után az elsős tanulók szülei határozatban értesülnek gyermekük felvételéről,  A magasabb évfolyamokra lépő

tanulók a tanév követelményeinek teljesítésével automatikusan lépnek feljebb, beiratkozniuk nem kell.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:
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Az első évfolyamra történő beiratkozás időpontját minden évben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal határozza meg

és az időpont előtt 30 nappal nyilvánosságra hozza. Az időpontja úgy van megállapítva, hogy a dolgozó szülők munkaidőn kívül

is beírathassák gyermeküket.

 

Az első osztályosok beíratásának körülményeit az óvodában, az iskolai honlapon és a helyben szokásos módon tesszük közzé.

 

A beiratkozás után az elsős tanulók szülei határozatban értesülnek gyermekük felvételéről,  A magasabb évfolyamokra lépő

tanulók a tanév követelményeinek teljesítésével automatikusan lépnek feljebb, beiratkozniuk nem kell.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A 2021/2022. tanévben:

- osztályok száma: 7

- napközis csoportok száma: 2

- tanulószobás csoport 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:

Intézményünkben nincs tandíj kötelezettség.

Étkezési térítési díj fizetése törvényi szabályozás alapján.

 

 
 

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

Intézményi helyzetértékelés Sopronhorpácsi Általános Iskola

Készült a Soproni Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve alapján

2021.07.12.

A Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét (TEIT) júliusban kapta meg intézményünk. A dokumentum

adattáblái az oktatás eredményességét, a továbbtanulást, a hiányzást, a lemorzsolódást mutatják iskolánk feladatellátási helyére

vonatkozóan, melyek tükrében intézményünk beavatkozást igénylő további általános iskolai feladatellátási helyek kategóriájába

került.

Mutatóink összegzése:

•	továbbtanulási mutatóink közül kedvezőtlen, hogy jelentősen alacsonyabb a gimnáziumban továbbtanulók aránya (5%) a

kritériumértéknél (21%);

•	lemorzsolódási mutatónk kifejezetten kedvező (évismétlők aránya 0%; veszélyeztetett tanulók aránya 1,8%)

•	hiányzási mutatóink megfelelőek;

•	kompetenciamérési eredményeink valamennyi területen meghaladják a tankerületi átlagot.

Ezen eredmények tükrében a 2025.08.31-ig elvárt eredményként a továbbtanulási mutatók javulását kell elérnünk.

-	Eddig is hangsúlyt fektettünk a pályaorientációra, az ezt segítő információáramlásra, tanácsadásra már hagyománnyá vált

Pályaválasztási kerekasztal rendezvényünkkel.

-	Ezzel kapcsolatos tevékenységünk folyamatos a felső tagozat 4 éve alatt: konkrét feladataink közt szerepel a tájékoztatás,

információátadás, segítés, terelés/terelgetés, iránymutatás, befolyásolás, fejlesztés, irányítás, támogatás.

-	Igyekszünk jó képességű tanulóink felvételire történő felkészítését támogatni (felvételi előkészítő foglalkozások

magyar/matematika).

-	A gimnáziumokban való sikeres továbbtanulás lehetőségét igyekszünk megteremteni, de a döntés a családok kezében van. A

választás melletti érv leggyakrabban az, hogy a gimnáziumi érettségi mellett szakmát is szeretnének a gyermekük kezében

tudni, ezért  a gimnáziumok helyett a szakgimnáziumok mellett döntenek.
 

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 székhelye (Sopronhorpács Fő utca 62.) szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.45 órától délután 17.00 óráig,

telephelye (Sopronhorpács Fő utca 5.) a foglalkozások végéig tart nyitva.
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Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 6.45 órától a tanítás, illetve az egyéb (tanórán kívüli)

foglalkozások végéig, legkésőbb 17.00 óráig biztosítja.
 

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

Megemlékezések, ünnepélyek, iskolai szintű programok

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb - tanítási órán kívüli - tevékenységek segítik:

Minden tanév folyamán iskolai megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor:

október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján; 

október 23-án, az 1956-os forradalom ünnepén;

január 22-én, a magyar kultúra napján;

március 15-én, az 1848-as forradalom ünnepén;

április 11-én, a magyar költészet napján;

június 4-én,  a nemzeti összetartozás napján;

Minden tanév folyamán a 8. osztályban megemlékezést tartunk február 25-én, a kommunista   diktatúrák áldozatainak

emléknapján; valamint  április 16-án, a holokauszt áldozatainak emléknapján.

 

Témahetek, témanapok, egyéb programok

 

1.Témahét/ Pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között

  - Érintett évfolyam: elsősorban a 7-8. osztály, de bekapcsolódhatnak más évfolyamok is;

  - A tematika vázát a történelem, földrajz, matematika, osztályfőnöki órákon szereplő gazdasági és pénzügyi ismeretek témakör

    tananyaga adja, melynek a témahéten történő közös feldolgozása erősíti az egyes tantárgyak közötti koncentrációt, az

   összefüggések megláttatását, s a gyakorlatias szemléletmód fejlesztését

   Pénz7: www.penz7.hu

 

2.Témahét/ Digitális témahét 2022. április 4-8. között

   Érintett évfolyam/csoport: elsősorban a 7-8. osztály, de bekapcsolódhatnak más évfolyamok, csoportok is;

  - A tematika vázát a tavalyi tanévben meghatározott tervek illetve a felület által ajánlott ötletek alapján alakítjuk ki.

    Digitális Témahét: www.digitalistemahet.hu

 

3.Témahét/ Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2022. április 25-29. között.

   Érintett évfolyamok: 1-8.

  - A tematika vázát a természetismeret, földrajz, biológia, technika, életvitel és gyakorlat, vizuális kultúra, osztályfőnöki órákon

 

   szereplő környezet- és természetvédelmi ismeretek témakör ismeretanyaga adja.

   A zöld programok, jeles napok, öko-létre, fenntarthatóságra való törekvés eddig is szép példákat sorakoztatott fel iskolai

   programjainkban (szemétszüret, papírgyűjtés, faültetés, gombanapok, rajzpályázatok, stb). A már kidolgozott program alapján

  állítjuk össze a tematikát, illetve koncentrálunk az egyes tantárgyak e tárgyú ismeretanyagának összerendezésére.

  Tervezzük a fenntarthatóság témakörben rajzpályázat szervezését is.

  Fenntarthatósági Témahét: www.fenntarthatosagi.temahet.hu

  Kapcsolódó programok:

  A Föld napja – 2022. április 22. délután  hulladékot gyűjtünk, udvart takarítunk.

 

Témanapok:

1. Témanap/ Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap / Magyar Diáksport Napja

   2021. szeptember 24. (péntek)

   Érintett évfolyamok: 1-8.  www.essd.eu/hu;        www.mdsz.hu

 

2. Témanap/ 2021.október 4-8. 7. osztályosokat érintő Alpokalja-Fertőtáj témahét

   Barangolás helyi értékek, nevezetességek után kutatva..... A program zárásaként tanulmányúton, projektzáró rendezvényen

   veszünk részt.

 

3. Témanap/Egészséges életmód, táplálkozás témanap: hagyományszerűen, a téma fontosságára tekintettel évente legalább

    egy alkalmat szánunk e programra. Érzékenyítés "Cukor program"
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Egyéb programok:

2021.08.30. Iskolanyitogató: augusztus utolsó hetében hagyományainknak megfelelően  szervezzük meg játékos iskola

előkészítő délelőttünket elsőseink számára.

 

Színházlátogatás programja: Petőfi Színház, Sopron

Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a Soproni Petőfi Színházzal. Az idei tanévben tanulóink nagy számban vesznek részt a

bérletes előadásokon.

 

Lázár Ervin Program

A Kormány által támogatott színházi nevelési program, melynek célja, hogy minden gyermek  ingyen jusson el színházba.

Remélhetőleg az idei évben is folytatódik.

 

Úszásoktatás szervezése:

Pedagógiai Programunknak, valamint a Nemzeti Alaptanterv (NAT) követelményeinek megfelelően 5. osztályban tervezett

úszásoktatást ismét szeretnénk megszervezni.

 

Tanítás nélküli munkanapok:

1./2021. szeptember 24. (péntek): Magyar Diáksport Napja

 

2./2021.november 10. (szerda): Pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap (1-8. évf.)

 A program célja a figyelem felkeltése a pályaorientáció témakörben, valamint a középiskolák által szervezett tájékoztatók

 feldolgozása 8. évfolyamon.

   -Délelőtt/Robotika programon való részvétel (Kópháza)

   -9.00-14.00 óra/ Szakmák délelőttje a Soproni SZC szakképző intézményeiben

 

3./ 2021. december 11. (szombat) munkanap - december 24. (péntek) pihenőnap helyett:

    Nevelőtestületi értekezlet/I.

 

4./ 2022. március 26. (szombat) munkanap - március 14. (hétfő) pihenőnap helyett:

    Nevelőtestületi értekezlet/II.

 

5./ 2022. június második hetében/ 1 nap: osztálykirándulásokon való részvétel.

 

6./ 2022. június második hetében/ 1 nap: DÖK nap / Sport-és Gyermeknap /egészséges életmód, táplálkozás, mozgás,

balesetvédelmi intelmek a nyárra, drog-prevenció, játszóház, bolhapiac. Tanulj, hogy segíthess! projekt; "Cukor-Suli" porgram"

 

 

 

Szülői értekezletek és fogadóórák

 -  szeptember 1. hete –szülői értekezlet a járványügyi szabályok betartásával/1.o.

 -  szeptember 2-4. hete – szülői értekezlet a járványügyi szabályok betartásával/ 2.o.-8.o.

 - október 1-2. hete, szükség szerint egyéb alkalmakkor is - online szülői tájékoztató, írásbeli összefoglaló / 1-8.o.

 -  november: fogadó órák (1-8. évfolyam)

 -  január-február pályaválasztási szülői értekezlet (8. osztály)

 -  február első hete – szülői értekezletek a gyermekek haladásáról (1-7. osztály)

 -  május 1. hete – ballagási előkészületek/szülői egyeztetés (8. osztály)

 -  május  – fogadó órák  (1-7. osztály)
 

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

A 2017. évi VEZETŐI TANFELÜGYELET EREMÉNYE (OH felületről másolt)

Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer

Eljárások
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Értékelés

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek: Nem releváns.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény dokumentumainak kidolgozásában aktív szerepet vállal, azok precíz, jogszabályoknak megfelelő összeállítása

fontos számára. Az oktatással kapcsolatos feladatoknál kiemelten elemzik a kompetenciamérés iskolai eredményeit, illetve

ehhez kapcsolódóan a 2012. évi PISA mérés eredményeinek javítását szolgáló Intézkedési terv célkitűzéseit. Az intézmény

nevelő-oktató tevékenysége kapcsán felsorolt pedagógiai alapelvek tükrözik a differenciálás fontosságát, az egyéni képességek

figyelembe vételét, a képesség és kompetenciafejlesztés jelentőségét. Ezek megvalósításának eszközeként a differenciált

óravezetést, a tanulók hatékony bevonását az órai munka során, az alapkészségek biztos kialakítását, a kooperatív tanulási

technikák alkalmazását jelöli meg. Az eredményességet a külső, országos mérési eredmények jelzik, melyek kiértékelésére nagy

hangsúlyt fektet, megjelölve az ebből adódó esetleges beavatkozási pontokat. Fontosnak ítéli a pedagógusok szakmai fejlődését,

a továbbképzéseken való részvételt, az önképzést, mely a pedagógiai kultúra és a hatékonyság növelését szolgálva járul hozzá a

tanítás/tanulás eredményességének biztosításához. A nevelési célok megvalósulásának sikerkritériuma, ha a végzős diákok

megfelelnek a konkrétan megfogalmazott kimeneti követelményeknek. A belső önértékelésen alapuló megújulást hangsúlyozza,

mely elindíthat az intézményen belül egy magas szakmai szintű kommunikációt. Az intézményfejlesztés és a vezetői

elképzelések megfogalmazásakor kiemelt szerepe van a reflektivitásnak, hiszen a szervezetépítés és iskolai közösségfejlesztés

érdekében átgondolt egyéb javaslatok helyenként önreflexióval egészülnek ki a vezető részéről.

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:Nem releváns.

Kiemelkedő területek:

Az intézményi szervezetépítés és közösségfejlesztés alapjául a motivációt, az önkifejezés lehetőségét; a képességek

kibontakoztatását; valamint a közösen megalkotott szabályok következetes betartását tartja. Kiemelt figyelmet fordít a szülőkkel

való kapcsolattartás erősítésére. A bevált hagyományok mellett az innováció fontosságát, a fejlesztés lehetőségeit hangsúlyozza

(kulcskompetenciák, továbbképzések, önfejlesztés, emberi erőforrások menedzselése). Intézményi jövőképe összhangban van az

intézmény dokumentumaival, azok alapelvével, célrendszerével, vezetői programjával. Követi a köznevelési rendszer

változásait, ezekről kollégáit folyamatosan tájékoztatja. Fontosnak tartja a szakmai munka színvonalának emelését a partnerek

(fenntartó, szülők, tanulók) elvárásainak figyelembe vételét. A megfogalmazott jövőkép legfontosabb elemei a nyugodt

munkavégzés (tanítási és tanulási környezet) lehetőségének megteremtése és az eredményesség fokozása, az új kihívásoknak

való megfelelés, hagyományok ápolása, valamint a kompetenciafejlesztés. Az intézményi dokumentumok célrendszerének

részletező lebontása egyértelműen megfeleltethető ezen célkitűzéseknek.

 

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek: Nem releváns.

Kiemelkedő területek:

Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat. A változtatást, annak szükségességét és folyamatát megértve, a

mélyebb összefüggéseket is igyekszik feltárni. A tervezés, értékelés és végrehajtás fázisába bevonja vezetőtársát, s a megfelelő

pontokon a kollégáit is. Folyamatos szakmai fejlődésre törekszik, emiatt rendszeresen vesz részt továbbképzéseken,

konferenciákon, vezetői tájékoztatókon. Figyeli az újonnan megjelenő, intézményi működést befolyásoló jogszabályokat, a

törvényi háttér változásait. Az önreflexiók során felülvizsgálja, elemzi vezetői tevékenységét, döntéseit, intézkedéseit, azok

eredményeit, következményeit, és szükség esetén változtat. Vezetői munkája eredményességét a szakmai önértékelés/önreflexió

és a külső értékelések alapján folyamatosan fejleszti. Kommunikációja, magatartása motiváló. Személyes példájával,

munkavégzésével, határozott értékrendjével hiteles vezető.

 

4. Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek: Nem releváns.
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Kiemelkedő területek:

A tervezésben kikéri a tantestület véleményét. A vezetői, nevelőtestületi megbeszéléseken közösen azonosítják az intézményi

problémákat, együttműködve törekednek azok megoldására. A pedagógusok munkáját konszenzusra törekvő attitűd jellemzi. A

nevelőtestület (benne a vezető) értékrendje az iskolai élet területein azonos. Alaptételként támogató környezet biztosításával,

empatikus megközelítéssel ösztönzi kollégáit a minél magasabb szintű szakmai munkára. A kommunikáció bizalomra épülő,

ahol az érdemi megbeszélések során helye van valamennyi pedagógus véleményének, megoldási javaslatainak. Pozitív

hozzáállással, érvekkel alátámasztott meggyőzéssel próbálja elfogadtatni kollégáival az esetleges változtatások szükségességét.

Belső szakmai továbbképzések szervezésével biztosítja intézményében a tudásmegosztást. Vezetőtársaival munkamegosztásban

dolgozik, a delegált feladatokat betartatja, azok elvégzését ellenőrzi Az operatív munka során a minél optimálisabb

feladatmegosztással, a pedagógiai tevékenységek és a hozzárendelt felelősök azonosításával, az elvégzett munka elemzésével,

értékelésével, kontrolljával és az esetleges korrekció meghatározásával erősíti az innovációs készséget.

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek: Nem releváns.

Kiemelkedő területek:

Az intézményi alapdokumentumokat a törvényi előírásoknak megfelelően készíti el, figyelembe véve a nevelőtestület tagjainak

véleményét, kezdeményezéseit, a fenntartói igényeket, a szülői elvárásokat. Megismeri és értelmezi az újonnan megjelenő

jogszabályokat, ezekről értekezleteken, megbeszéléseken tájékoztatja kollégáit. Elektronikus levelekben hívja fel a

nevelőtestület tagjainak figyelmét a törvényi helyek elérhetőségére. Mindenkit személyesen ösztönöz a belső szabályozó

dokumentumok alapos megismerésére. A dokumentumok kidolgozása során is szorgalmazza a rendszeres információcserét,

team munkát a nevelők, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus és logopédus együttműködését. Figyel a nevelőtestület tagjainak

egyenletes terhelésére, a feladatok arányos elosztására. Teljes mértékben képviseli iskolája érdekeit, és partneri körét is

rendszeresen tájékoztatja. Törekszik a partnerekkel történő folyamatos kapcsolattartásra, a jó együttműködésre.

 

 

 

2017. évi INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET

 

Intézmény neve:	Sopronhorpácsi Általános Iskola

Intézmény OM azonosítója:	030683

Intézményvezető neve:	Varga Hajnalka Mária

Intézkedési terv neve/azonosítója:	2017TIA

(2017 Tanfelügyelet intézmény általános iskola)

 

 

Intézkedési terv kezdő dátuma:	2017. nov. 02.

Intézkedési terv befejező dátuma:	2017. dec. 16.

 Tanfelügyelet azonosítója:

 

:

T0347920012017AInt

Projekt célja, indokoltsága:

Intézményi tanfelügyelet értékelésének megfelelő

intézkedési terv készítése

	T0306830022017AInt

Projekt célja, indokoltsága:	Intézményi tanfelügyelet értékelésének megfelelő intézkedési terv készítése

Kiemelkedő területek felsorolása

1. Pedagógiai folyamatok

	Az intézményi dokumentumok szerkezete, tartalma és formai kivitelezése kiváló.

A dokumentumok összhangban vannak a hatályos jogszabályokkal, oktatáspolitikai célokkal. A belső ellenőrzés az

intézményben tervezett. A pedagógiai folyamatok az intézményi dokumentumokban jól követhetők. A tanulók teljesítményét

értékelik és mérik, az eredmény alapján a szükséges korrekciókat. megteszik.
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés

	A szülőkkel való személyes kapcsolat jellemzi az intézményt. A tanárok pedagógiai és módszertani tudásukat folyamatosan

fejlesztik. Részt vesznek konferenciákon, képzéseken. Az itt szerzett tapasztalatokat munkatársaikkal megosztják. Szabadidős

programokat szerveznek, bekapcsolódnak a tanulók számára hasznos projektekbe (pl. biztonságos internethasználat). Az

intézmény viseli az "Ökoiskola" címet, a környezetvédelem és környezettudatos életmódra nevelés kiemelt fontosságú terület az

intézményben (erdei iskola, szelektív hulladékgyűjtés, stb). Az SNI-s tanulókkal kiemelt a bánásmód, erre külön programmal

rendelkeznek. Az óvoda- iskolaátmenet kezelése, a gyermekek, tanulók fejlesztése példaértékű.

3. Eredmények

	Intézmény kialakította a belső önértékelés feltételeit, az intézkedési tervet az intézményi sajátosságok figyelembe vételével

alakította ki. Az országos kompetenciamérés eredményeit nyilvántartják, elemzik. A középiskolában továbbtanulók megőrzik

tanulmányi eredményeiket.

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

	Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és támaszkodik a munkájukra. A

feladatokra szakmai csoportok alakulnak, melyek nagyon eredményesek és hatékonyak. Az információt e-mailes

levelezőrendszeren, illetve a nevelőtestületi szobában kifüggesztve vagy szóban közölve osztják meg. A pedagógusok a

szükséges információkat megkapják, az iskolai élet egészéről, az oktatáspolitikai aktualitásokról tájékozottak.

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

	Az intézmény a község hagyományos rendezvényein tevékenyen részt vesz. Kölcsönösen segítik, támogatják egymást.

Kiemelkedően jó a kapcsolat a szülői közösséggel. Az intézmény az információkat

-a hagyományos csatornákon kívül- zárt facebook-csoportban is megosztja. A települési és nemzetiségi horvát önkormányzat

változatlanul segíti az iskolát, hozzáállása az iskolai feladatokhoz, fejlesztésekhez, felújításokhoz, a tárgyi feltételek

megteremtéséhez  példaértékű. A panaszkezelés az iskolában az SZMSZ-ben megfogalmazott eljárásrend szerint működik.

 

6. A pedagógiai munka feltételei

	Az intézmény felújítására komplex terv készült, melynek megvalósítása folyamatban van. Az iskola igényesen dekorált,

barátságos. A nevelőtestület felkészült, szakképzett, elhivatott. A pedagógusok továbbképzése folyamatos, az intézményi

szükségleteknek megfelelő. Az intézmény fontos feladatának tartja a nemzetiségi horvát nyelv továbbélését.

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak

és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

	Az intézmény dokumentumai formailag igényesek, tartalmukban sokrétűek, érthetőek, áttekinthetőek. A pedagógiai munka

tervezése alapos, átgondolt, a célok megvalósítása folyamatos és rendszerszerű.

 

Fejleszthető  területek felsorolása

1. Pedagógiai folyamatok

	Az intézményi "jó gyakorlatok" regisztrálása, szélesebb körben történő publikálása.

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

	-

3. Eredmények

	-

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

	Mivel az alsó tagozat külön épületben működik, az azonnali információátadás nem mindig tud megvalósulni. Ennek akadálya az

is, hogy abban az épületben nincs internet.

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

	Az intézmény  külső partnerekkel, tankerülettel való jó kapcsolatának megőrzése/ fejlesztése. Hatás- és jogkörök szerinti

működés.

6. A pedagógiai munka feltételei

	A pedagógiai munkát nehezíti, hogy az alsó és felső tagozat egymástól távoli épületben helyezkedik el, telefon és internet nélkül

végzik munkájukat.
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6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=030683
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

2020/21. tanév	1-8. évfolyam

 

Évfolyamismétlő: 0 fő

Általános iskolai tanulmányait befejezte:16 fő

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: 3 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=030683
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – egyéb (tanórán kívüli) rendszeres foglalkozások

működnek:

2 napközis és 2 tanulószobás csoport, 3 angol szakköri csoport, 4 német szakköri csoport, 1 felzárkóztató foglalkozás csoport,

12 hittan csoport,  2 fejlesztő (SNI, BTMN) iskolai csoport, és 1 érdeklődési kör (könyvtár 1-8.).

 

A napközibe, tanulószobára történő felvétel a szülő írásbeli kérelme alapján történik.

A napközis, tanulószobai foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján történhet, melyet

az intézményvezető hagy jóvá.

 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások

kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés május 20-ig illetve beiratkozáskor történik és a

következő tanévre szól.

 

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket

szervez..

 

 
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Otthoni, napközis feladatok meghatározásának elvei és korlátai

Alapelvek:

•	a tanulónak lehet írásbeli és szóbeli házi feladata

•	a tanuló egyéni képességeinek megfelelő mennyiségű és minőségű házi feladatot kapjon

•	 a tanuló könyvtári vagy internetes kutatómunkát igénylő feladatokat is kaphat

•	a házi feladatokat rendszeresen számon kérjük, ebben alkalmazzuk az önellenőrzés és mások ellenőrzésének módszerét is

•	a tanuló elvégzett munkáját lehetőség szerint ellenőrizzük

•	a projektmunkával, témahéttel kapcsolatos otthoni  felkészülés feladatai (plakát, leporelló, kiselőadás, digitális produktum,

prezentáció, modell stb. készítés) a hagyományos tanórai feladatokkal azonos értékűek és fontosságúak

 

A házi feladat célja:
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•	a tanórán tanultak rögzítése, elmélyítése, a tanultak gyakorlati alkalmazása,

•	motiváció, a tantárgyhoz való érzelmi viszony kialakítása,

•	az elkészített házi feladat minősége visszajelzés a tanuló szorgalmáról és tudásáról

•	a szülők tájékoztatása

 

A házi feladat, illetve a felszerelés hiányának értékelése

•	a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat, illetve a tanórákon szükséges felszerelés esetleges hiánya nem értékelhető sem

fekete ponttal, sem elégtelen érdemjeggyel,hiszen érdemjegyet csak tudásra adhatunk

•	az elmaradt házi feladatot minden esetben a következő tanórára  pótolni kell, de nem büntethetjük azzal a tanulót, hogy a

növeljük a feladatok számát

•	felszerelés hiánya esetén az adott taneszközben (munkatankönyv, munkafüzet, füzet) a tanórán megoldott  feladatokat, leírt

vázlatokat a következő órára pótolni kell, s ezt a nevelőnek be kell mutatni

•	alsó tagozaton

- a nevelő a szorgalom bejegyzéseinél jelzi a szülőnek, hogy adott napon mely tantárgyból hiányzott a gyermek házi feladata

(taneszköz, feladat, amennyiben van, oldalszám megjelölésével), illetve a felszerelése (tantárgy, taneszköz megjelölésével);

- minden hónap végén ezen bejegyzéseket az osztályfőnök figyelembe veszi a szorgalom értékelésekor a következő módon:

példás lehet a szorgalma a tanulónak, amennyiben az adott hónapban max. 2 hiánya volt;

jó lehet  a szorgalma tanulónak, amennyiben az adott hónapban max. 5  hiánya volt;

változó lehet  a szorgalma tanulónak, amennyiben az adott hónapban max. 10 hiánya volt;

•	felső tagozaton

- a házi feladatok illetve a felszerelés esetleges hiányának jelöléséhez készítettünk a DÖK együttműködésével  egy táblázatot;

- minden osztályban a megbízott DÖK-tag jelöli az egyes tanórákon a hiányzó házi   feladatokat, illetve felszerelést, ezt a nevelő

minden esetben ellenőrzi;

- minden hónap végén ezen bejegyzéseket az osztályfőnök figyelembe veszi a szorgalom értékelésekor  a következő módon:

példás lehet a szorgalma a tanulónak, amennyiben az adott hónapban max. 3 hiánya volt;

jó lehet  a szorgalma tanulónak, amennyiben az adott hónapban max. 7  hiánya volt;

változó lehet  a szorgalma tanulónak, amennyiben az adott hónapban max. 12 hiánya volt;

Tanulmányi munka a napköziben és a tanulószobában:

•	a tanulmányi munkát a törvényben előírt időkeretben meghatározott módon, az ehhez kapcsolódó foglalkozásokon valósítjuk

meg

•	a hatékony tanulási módok megismertetése alapvető feladat

•	tanórán a napközis nevelő segíti, ellenőrzi a gyermekek tanulmányi munkáját

•	a délutáni tanóra akkor lehet hatékonyabb, ha tanítóval ill. szaktanárral és a tananyaggal összhangban van

•	helyes időtervezéssel, a tanulók képességéhez és délutáni elfoglaltságához alkalmazkodva optimális körülmények

megteremtésére törekszünk

 

Korlátai:

•	csak a tanórán megtanított tananyag adható fel házi feladatnak

•	hétvégére és a tanítási szünetekre a szokásosnál több feladatot nem adunk

•	a hétvégére csak akkor adunk írásbeli házi feladatot, ha azt az órarend vagy a számonkérés szükségessé teszi

•	a tanítási szünetekre írásbeli feladatot nem adunk, de szorgalmi feladat adható

•	a házi feladatok mennyisége olyan mértékű legyen, hogy ne akadályozza a tanulók napi, hétvégi ill. tanítási szünetek alatti

       kikapcsolódását

                                                                                                           (KIVONAT: PEPO 2.15)

 

 

Iskolai dolgozatok értékelésének szabályai

 

Érdemjegy    ALSÓ TAGOZAT	 MAGYAR/TÖRTÉNELEM/FÖLDRAJZ    MATEMATIKA/FIZIKA/KÉMIA/BIOLÓGIA

NÉMET

Elégtelen (1)	   0-50%	                                 0-29%	                                              0-29%	                           0-30%

Elégséges (2)	  51%- 65%	                       30%-59%	                                            30%-49%	                          31%-50%

Közepes (3)	  66%-79%	                       60%-74%	                                            50%-74%	                          51%-70%
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Jó (4)	          80%-89%	                       75%-89%	                                            75%-89%	                          71%-89%

Jeles (5)	          90%-100%	                       90%-100%	                                    90%-100%	                          90%-100%

 
 

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

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai

Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le:

• osztályozó vizsga

• különbözeti vizsga

• pótló vizsga,

• javítóvizsga.

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak az intézményvezető által meghatározott időben, és a nevelőtestület által

meghatározott módon a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

• a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve- egyéni munkarend esetén,

• szülői kérésre, egyedi engedély alapján egy vagy több tantárgy/ egy évfolyam tanulmányi követelményének egy tanévben

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget kiemelkedő képességeinek köszönhetően,

• 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 emiatt a teljesítménye érdemjeggyel nem volt értékelhető, ez esetben a nevelőtestület döntése alapján

osztályozó vizsgát tehet,

• más iskolából való átvételnél az intézményvezető döntése alapján.

Osztályozó vizsga a tanuló/szülő írásbeli kérésére szerveződhet az intézményvezető engedélyével. Az osztályozó vizsga

tantárgyi/ évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettanterv alapján készült Pedagógiai Program részét képező helyi

tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. Az osztályozó vizsga eredménye év végi osztályzatnak

minősül.

Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak, amennyiben

• más iskolából való átvételekor az intézményvezető előírja,

• az intézményen belüli osztály- és csoportváltásnál az intézményvezetője előírja,

• a külföldi tanulmányok beszámításakor az iskola intézményvezetője a tanulmányok folytatását különbözeti vizsgák letételéhez

köti.

A különbözeti vizsgák tantárgyi követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült helyi tantervek közötti tartalmi

követelmények különbségeivel.

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik vagy igazolással távol marad.

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.

 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,

-javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) tudják meg.

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli és/vagy szóbeli illetve gyakorlati vizsgákat (vizsgarészeket)

tenniük a tanulóknak:

 

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli és/vagy szóbeli illetve gyakorlati vizsgákat (vizsgarészeket)

tenniük a tanulóknak:

Alsó tagozat:

Magyar nyelv és irodalom: írásbeli, szóbeli

Élő idegen nyelv/német: írásbeli, szóbeli

Matematika: írásbeli vagy szóbeli

Etika: szóbeli

Környezetismeret: írásbeli vagy szóbeli

Ének-zene: szóbeli vagy gyakorlati	

Vizuális kultúra: szóbeli vagy gyakorlati

Technika és trvezés: szóbeli vagy gyakorlati	
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Testnevelés: gyakorlati

 

Felső tagozat

Magyar nyelv: írásbeli vagy szóbeli	

Irodalom: írásbeli vagy szóbeli

Élő idegen nyelv/német: írásbeli, szóbeli

Matematika: írásbeli vagy szóbeli	

Etika: írásbeli vagy szóbeli

Történelem: írásbeli vagy szóbeli

Természettudomány: írásbeli vagy szóbeli

Fizika: írásbeli vagy szóbeli

Kémia: írásbeli vagy szóbeli

Biológia: írásbeli vagy szóbeli

Földrajz: írásbeli vagy szóbeli

Ének-zene: szóbeli vagy gyakorlati

Hon- és népismeret: szóbeli és gyakorlati

Vizuális kultúra: szóbeli és gyakorlati

Informatika/Digitális kultúra: szóbeli vagy gyakorlati

Technika és tervezés: szóbeli vagy gyakorlati

Testnevelés: gyakorlati

 

Továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltételei

- Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki az évfolyamra előírt tantárgyakból a helyi tantervben minimális, a

továbbhaladáshoz szükséges követelményeket teljesítette. Ha a tanuló a fogyatékossága, egészségügyi vagy tanulmányi ok miatt

a valamely tantárgy(ak) tanulása alól felmentést kapott , abból a tantervi követelményeket nem kell teljesítenie.

- A tanuló részére engedélyezhető a sikeresen befejezett évfolyam megismétlése. Az engedély megadásáról a szülő kérésére az

intézményvezető dönt.

- Amennyiben a tanuló egy vagy két tantárgyból a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Ha a tanuló

legfeljebb három tantárgyból nem teljesítette a továbbhaladás feltételeit, a nevelőtestület döntése alapján javítóvizsgát tehet. A

hatáskört az adott évfolyamon tanítók közössége gyakorolja.

- Amennyiben a tanuló kiemelkedő képességeinek köszönhetően szülői kérésre történő egyéni elbírálás alapján egyéni

felkészülési terv szerint 1 év alatt 2 évfolyam követelményeit elsajátította, s erről osztályozó vizsgán tett bizonyságot, magasabb

évfolyamba léphet.

- Ha a tanuló az első évfolyamon első esetben nem tesz eleget az előírt követelményeknek, munkája előkészítő jellegűnek

minősül és tanulmányait az első évfolyam megismétlésével folytathatja.

- Az a tanuló, aki önhibáján kívül (pl. betegség miatt) augusztus végén a javító vagy osztályozó vizsgát nem tudta letenni, az

igazgatótól engedélyt kérhet arra, hogy a vizsgát október 1-ig letegye, és tanulmányait addig a következő, felsőbb évfolyamban

folytathassa. Ha a tanuló a kitűzött határidőig a vizsgát nem tette le, tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja.

Az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséről a tanuló bizonyítványt kap. A bizonyítvány közokirat.

 
 

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

2021/2022. tanévben:

 

1. osztály	       17 tanuló

2-3. osztály összevont   14 tanuló + 13 tanuló

4. osztály	        18 tanuló

5. osztály          20  tanuló

6. osztály	        16 tanuló

7. osztály	          7 tanuló

8. osztály	        11 tanuló

 

Összesen: 116 tanuló
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Utolsó frissítés: 2021. 12. 08.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2021. december 10.

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-030683-0

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-030683-
0

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-030683-0
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