
 

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 - Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola  (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 27.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint

200144
Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 27.

OM azonosító: 200144
Intézmény neve: Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola
Székhely címe: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 27.
Székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén
Intézményvezető neve: Pappné Orosz Klára
Telefonszáma: 46/508301
E-mail címe: misgorog@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2021. 10. 13.

Fenntartó: Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója
Fenntartó címe: 3526 Miskolc, Szeles utca 59.
Fenntartó típusa: egyházi jogi személy
Képviselő neve: Bialkó Mária
Telefonszáma: 06/46-500-266
E-mail címe: oktatas@mekif.hu

1 /  28 



2020-as statisztikai adatok alapján

 

Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében

pedagógus, oktató
munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban,
szakkép
zésben

felnőttké
pzési

jogviszo
nyban

résztvev
ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 1 476 235 20 0 43 38 0 0 24 20,00 31 27

Szakképző iskola
(kifutó
szakközépiskola)

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

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

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

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

Technikum,
szakgimnázium

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

Fejlesztő nevelés -
oktatás

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

Összesen
(s01+s02+...+s07)

1 476 235 20 0 43 38 0 0 24 20,00 31 27

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, óvodai
nevelés

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

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

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

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból
vagy óraadóból,

megbízási
szerződésesből a teljes

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

számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

an) közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

elméle
ti

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás

és
kiegés

zítő
nemze
tiségi

óvodai
nevelé

s
feladat

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 24 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0

ebből nő 0 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0

Részmunkaid
ős

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

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

Óraadó,
megbízási
szerződés

0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0

ebből nő 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 27 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 27 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Oktat
ó

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

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

Általános
iskolai tanár

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

Tanító 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Tanító,
speciális
képesítéssel

0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató
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Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200144

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200144&th=001

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

1. Belépés az iskola első évfolyamára:

 

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

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

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

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

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 2 0 0 0 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

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

Összesen (s02+s03+…+s21) 6 5 0 0 6 5 0 0

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

2 2 0 0 2 2 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 2 2 0 0 2 2 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros 1 1 0 0 1 1 0 0

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda 1 0 0 0 1 0 0 0

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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Feltételei:

•	Legalább hat éves életkor. ( az Oktatási Hivatal külön engedélyével fiatalabb is jöhet!)

•	 Problémás esetben, vagy ha a gyermek nem járt óvodába, szükséges az iskola- érettségi vizsgálat eredménye a Nevelési

Tanácsadótól. Figyelembe vehető döntés: "Beiskolázható az általános iskola első évfolyamára".

•	Egyházi elvárások elfogadásával kapcsolatos szülői nyilatkozat aláírása, keresztlevél, (előny: egyházközösséghez tartozás).

•	Felvételi vizsgát nem tartunk, csak elbeszélgetés van a szülőkkel és gyerekekkel, melynek során igyekszünk meggyőződni

arról, mennyire tud azonosulni a család keresztény nevelési elveinkkel, céljainkkal.

•	Az iskola házirendjének elfogadása.

•	Beiskolázásunkat nem köti körzethatár: felvételi körzetünk: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye.

•	A felvétel során különleges helyzetű lehet (előnyt élvez) az a gyermek, akinek testvére már az intézmény tanulója (vagy az

volt) és betartja a házirendben foglaltakat, valamint megfelel az egyházi elvárásoknak.

•	A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. A tanulók felvételéről/elutasításáról az igazgató dönt. A

felvételről/elutasításról írásban kell értesíteni a gyermek szülőjét. Elutasítás esetén a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet a

Miskolci Egyházmegye Oktatás- Nevelésügyi Osztályán (3526 Miskolc, Szeles utca 59.)

•	Az iskolába felvett tanulók osztályba sorolásáról az igazgató dönt.

 

A jelentkezés módja:

Előjelentkezés telefonon vagy személyesen Igazgatónőnél, az igazgatóhelyetteseknél vagy a titkárságon.

Végleges jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról. Beadási határidő: 2021 március 22.

 

 

2. Átvétel a felsőbb évfolyamokra:

 

Feltételei:

•	Az átadó iskola elbocsátója: "Értesítés iskolaváltoztatásról".

•	Érvényes iskolai bizonyítvány. Jó tanulmányi eredmény és magatartás, hitoktatásban való részvétel.

•	Egyházi elvárások elfogadásával kapcsolatos szülői nyilatkozat aláírása, keresztlevél, egyházközösséghez tartozás.

•	Felvételi elbeszélgetés van a szülőkkel és az átvételét kérő tanulóval, melynek során igyekszünk meggyőződni arról, mennyire

tud azonosulni a család keresztény nevelési elveinkkel, céljainkkal.

•	Az iskola házirendjének elfogadása.

•	Intézményünkben nem oktatott idegen nyelv esetén megköveteljük a szülő nyilatkozatát arról, hogy vállalja gyermeke idegen

nyelvi oktatásának finanszírozását, vizsgáztatásáról ő gondoskodik.

•	A tanulók átvételéről/elutasításáról az igazgató dönt. A felvételről/elutasításról írásban kell értesíteni a gyermek szülőjét a

döntést megalapozó indoklással. Elutasítás esetén a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet a Miskolci Egyházmegye

Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója (MEKIF) Oktatás- Nevelésügyi Osztályán (3526 Miskolc, Szeles utca 59.)

•	Az iskolába átvett tanulók osztályba sorolásáról az igazgató dönt.

 

Ha az átvett tanuló iskolájának pedagógiai programjában a tantárgyi struktúra lényegesen eltér iskolánkétól, a tanuló

különbözeti vagy osztályozó vizsgára kötelezhető, amelyhez felzárkóztató segítséget kaphat. A vizsga letételére szükség esetén

türelmi időt biztosítunk.

A vizsga jellegéről, módjáról, időpontjáról az igazgató átvételkor tájékoztatja a szülőt.

 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Április 21-22.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok, dokumentumok:

-	a beírató szülő személyi igazolványa

-	a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, személyi azonosítója

-	az okmányirodától fényképezés után kapott nemzeti egységes kártyarendszer-adatlap

-	keresztlevél, (előnyt jelent: lelkészi ajánlás).

-       beiratkozási adatlap (a jelentkezési lap része)
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A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

1. évf. 3  osztály

2. évf. 3  osztály

3. évf. 3  osztály

4. évf. 3  osztály

5. évf. 1  osztály

6. évf. 2  osztály

7. évf. 2  osztály

8. évf. 2  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:

 

Tandíj nincs.

 

Étkezési térítési díjak a következők:

Tízórai: 89 Ft

Ebéd: 381 Ft

Uzsonna: 89 Ft

Diétás:

Tízórai: 142 Ft

Ebéd: 610 Ft

Uzsonna: 142 Ft

 

Étkezési kedvezményre jogosultak:

- a három- vagy több gyermeket nevelők (50 % kedvezmény)

- a tartós betegségben szenvedő gyerek (50% kedvezmény);(MÁK igazolás)  

- sajátos nevelési igényű tanuló (50 % kedvezmény); Szakértői vélemény

- a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (100 % kedvezmény); érvényes jegyzői határozat
 

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

118-3/2020.

 

FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS

 

a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola

(3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 27. OM azonosító: 200144)

Pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásáról,

a pedagógiai-szakmai munka eredményességéről

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontja alapján

 

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontja alapján sor került a Miskolci Egyházmegye

Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója (a 2019/2020-as tanévben: Miskolci Egyházmegye) által fenntartott Miskolci

Görögkatolikus Általános Iskola 2019/2020-as tanévben végzett pedagógiai munkájának értékelésére az intézmény tanév végi

beszámolója és személyes tapasztalatok alapján.

 

A Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója (székhely: 3529 Miskolc, Szeles u. 59. képviseli: Bialkó

Mária igazgató) mint fenntartó részéről nyilatkozom, hogy a

 

Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola

(székhely: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 27. OM azonosító:200144)

 

alapító okiratában és Pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának, a szakmai munka eredményességének
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ellenőrzése - fenntartói helyszíni ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, személyes kapcsolattartás keretében - a

Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója (a 2019/2020-as tanévben: Miskolci Egyházmegye)

Oktatás- és Nevelésügyi Osztálya részéről megtörtént.

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az igazgató beszámolója alapján megállapítom, hogy az intézmény a 2019/2020-as

tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelően, a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott

előírásokat betartva, az előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve, törvényesen működött.

 

Az intézmény az alábbi feladatellátási helyen működik:

Intézmény neve	                                  OM azonosító	Címe	                                                 Fő

Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola	200144	3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 27.	474

 

A működés törvényessége

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabálynak megfelelnek, és rendelkeznek a szükséges

legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, a fenntartó és saját szabályzatainak és alapdokumentumainak

valamint a fenntartói előírásoknak megfelel.

 

Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az osztályok szervezése a vonatkozó jogszabályok alapján

történik. A személyi feltételek a működéshez biztosítottak.

A tárgyi eszközök, infrastrukturális feltételek az előírások szerint rendelkezésre állnak.

A nevelési- oktatási feladatokat összegző munkaterv összeállítása szabályosan megtörtént.

 

1.	A tanév közbeni tanulólétszám változásának tendenciája, okai

A 2019/2020-as tanévet 464 tanulóval kezdte meg az intézmény, a létszám az év végére négy fővel növekedett. A tanév során

történő változás, az iskolaváltás hátterében álló főbb indok a szülők munkahelyváltása, válása. A 2020/2021. tanévre a

beiskolázási létszám alapján ismét három első osztályt indíthatnak az iskolában.

 

2.	Eredmények

Az intézmény a 2019/2020-as tanítási évben, köszönhetően a számtalan kimagasló versenyeredménynek, ismét megkapta az

Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítést. Az iskola tanulóinak több mint negyede ért el helyezést valamilyen rangos városi,

megyei, regionális vagy országos versenyen. Az elért versenyeredmények kimagaslóak a város intézményeinek körében is.

A versenyeredmények mellett kiemelendő, hogy a tanulók majdnem 40%-a kiváló tanulmányi eredménnyel fejezte be a tanévet.

 

 

3.	Tanév közbeni lemorzsolódás okai

Egyéni tanrendű, kimaradó vagy lemaradó tanuló az iskolában nem volt.

 

4.	Fegyelmi problémák

A kamaszkori változásoknak „köszönhetően” alakultak ki kisebb fegyelmi problémák, elsősorban szóváltásból, egymás iránti

türelmetlenségből fakadóan. Az adott tanévben egy tanulónak kellett fegyelmi problémák miatt távoznia az intézményből.  A

lelki beszélgetéseknek köszönhetően sokat javult a helyzet, összekovácsolódtak a közösségek.

 

5.	Főbb iskolai ünnepek, rendezvények, események

A 2019/2020-as tanév sem telt eseménytelenül. Az intézmény az állami és főbb egyházi ünnepeken felül számos izgalmas

programmal színesítette diákjai életét. Volt moldvai táncház, színházlátogatás, musical előadás, megrendezték a „Görög napok”

versenysorozatot, valamint lelki napokon töltődhettek fel a tanulók. A márciusban bevezetett digitális munkarenddel sajnos a

tervezett programokat elhalasztották, de a színes nyári táborok alkalmával igyekeztek bepótolni azokat.

 

6.	Különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozás. Felzárkózást és integrációt segítő tevékenységek, programok,

pályázatok, tehetséggondozás

Az intézményben dolgozó pedagógusoknak lehetőségük van differenciált fejlesztést tartani tanulóiknak, ami nagymértékben

hozzájárul a tanulmányi hatékonyság növeléséhez. A
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változatos módszerek alkalmazása, a kooperatív technika, az interaktív eszközök rendszeres használata, fejlesztőpedagógusok,

gyógypedagógusok jelenléte szintén nagymértékben segítik

 

az integrációt. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók számára különböző differenciált feladatokat alkalmaznak, az önálló

ismertszerzés, önképzés megtanítására törekednek. Az intézményben olyan tevékenységközpontú pedagógiai elveket,

módszertani és tanulásszervezési eljárásokat alkalmaznak, amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják. A tanulók

felzárkóztatásához különböző tanulásszervezési módokat használnak: csoportmunka, páros munka, egyénre szabott

munkaforma, kooperációra, együttműködésre épülő tanulásszervezés.

Az intézményi tehetséggondozó program keretében az iskola rendszergazdája robotika szakkört tartott, ahol az algoritmikus

gondolkodás, a logikai és finom-motorikus készségek mellett fejlődött a tanulók kudarctűrése, prezentációs készsége, szociális

kompetenciája is. A nagy sikerre való tekintettel az intézmény további pályázatot nyújtott be „Építs velünk robotokat” címmel.

 

7.	A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának alakulása, különös tekintettel az ellátási kötelezettség teljesítésére

Az intézményben jelenleg 18 SNI-s diák tanul. Ellátásukban egy óraadó logopédus, egy óraadó tiflopedagógus, saját

szomatopedagógus és saját fejlesztőpedagógusok segítenek. A fejlesztő foglalkozások az előírásoknak megfelelően zajlottak. Az

intézményvezető említést tesz arról az anomáliáról, hogy azon tanulók számára, akiknek sajátos nevelési igényük folytán sokkal

nehezebb megbirkózni az iskola mindennapi kihívásaival, a fejlesztőpedagógiai órák – miközben óriási szükségük van rá –

mégiscsak több terhet, kötöttséget és heti óraszámuk jelentős növekedését jelentik.

 

8.	A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának alakulása

Az intézményben a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma évről évre csökken. Míg a 2016/2017-es tanévben

huszonkét tanulót veszélyeztetett a lemorzsolódás lehetősége, addig ez a szám a 2018/2019-es tanévre tíz főre csökkent,

mostanra pedig hat főre redukálódott a számuk. Az itt feltüntetett adatokból egyértelműen látszik, hogy az intézmény mindent

megtesz annak érdekében, hogy a lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók számát csökkentse, diákjait mindenben segítse.

 

9.	A kompetenciamérés eredményeinek alakulása

Az intézményi jelentésből kitűnik, hogy a 6. és 8. évfolyamon végzett kompetenciamérés során mindkét évfolyam az országos

szintnél jobb eredményt ért el mind szövegértésből, mind matematikából. Összehasonlítva az elmúlt évek eredményeivel,

folyamatos fejlődés figyelhető meg, hiszen országos átlag közeli, vagy a feletti eredmények születtek matematikából és

szövegértésből egyaránt.

 

 

 

10.	Külső ellenőrzések eredményéről rövid tájékoztatás

A 2019/2020-as tanévben két fenntartói ellenőrzés volt az intézményben. Elsőként az irattári anyagok nyilvántartásának és

kezelésének ellenőrzésére került sor. A felmerülő hiányosságokat javították.

A második ellenőrzés során az intézményi szabályzatokat, azok formai megfelelését, a közzétételi lista és a honlapon elérhető

dokumentumok elérhetőségét és egyezését, az SNI-s, a HH-s és a HHH-s tanulók ellátásának dokumentálását, a

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos adminisztrációt tekintette át a fenntartó. A tanügyi dokumentumok az

intézményben rendelkezésre állnak, azok vezetése az előírásokat követi.

 

11.	Pedagógusok esetében előírt végzettség hiánya

Az intézményben 100%-os a szakos ellátottság, a pedagógusok az előírt végzettséggel rendelkeznek.

 

12.	Pedagógus előmeneteli rendszer eredményei: minősítések, önértékelés, tanfelügyeletek száma, érintett pedagógusok,

eredmény, intézményi önértékelés

Az intézmény két pedagógusának minősítési eljárását a digitális oktatás bevezetése miatt a következő tanévre halasztották,

további négy pedagógus pedagógiai-szakmai ellenőrzési eljárása sikeresen lezárult csakúgy, mint nyolc pedagógus önértékelési

eljárása.

 

13.	Pedagógus továbbképzési program, pedagógus beiskolázási terv teljesítése

Az intézmény a pedagógus továbbképzési tervben vállalt feladatait folyamatosan és időarányosan elvégzi. A kötelező 120 órás

pedagógus továbbképzés aktuális ciklusát számos pedagógus már teljesítette, a többiek is megfelelően haladnak. A tanév során a
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legkülönfélébb ingyenes és részben az iskola által finanszírozott továbbképzésen vettek részt az iskola pedagógusai, így

biztosítva szakmai fejlődésüket. A járványhelyzet érdemben nem befolyásolta a továbbképzések elvégzését, hiszen vagy

átütemezésre kerültek, vagy online tartották meg azokat.

 

14.	Súlyos balesetek

A 2019/2020-as tanév során az intézményben munkabaleset nem volt. A tanulók körében szeptembertől márciusig hat balesetet

jegyzőkönyveztek, melyek közül egyik sem számított súlyos balesetnek. A pedagógusok minden esetben gondoskodtak a

szükséges elsősegélynyújtásról, az ahhoz szükséges eszközök rendelkezésükre álltak, jelentési kötelezettségüknek eleget tettek.

Az eseteket követő biztosítási ügyintézésekben a sérült tanuló családjával az iskola szorosan együttműködött. Panasz, észrevétel

nem érkezett.

 

15.	Tartósan távollévő pedagógusok helyettesítésének megoldása

Egy tanárnő decembertől a tanév végéig betegsége miatt táppénzen volt. Óráit a tantestületen belül, kollégái között osztották el a

tantárgyfelosztás módosításával. 

 

 

 

16.	Kitüntetések, elismerések

A Miskolci Görögkatolikus Általános Iskoláért plakettet két pedagógus érdemelte ki a 2019/2020-as tanévben. Díjazták az

iskola egyik konyhai dolgozóját is. Püspöki dicséretben az intézményben dolgozó rendszergazda részesült.

Több diák kapott elismerést kitűnő tanulmányi eredményért, versenyeredményért, énekkari munkáért és a közösségben végzett

munkáért.

A gyermekeik osztályáért kiemelkedően sokat munkálkodó szülők is elismerésben részesültek csakúgy, mint az a 125

versenygyőztes diák, akik felkészítő tanáraikkal együtt kaptak elismerést.

 

17.	Beruházások, tárgyi feltételek alakulása, tárgyi eszközbeszerzések

Az intézmény minden tanév kezdetére gazdagodik, szépül. A 2019/2020-as tanévben jelentős beruházásokra került sor. Konyhai

eszközök tekintetében beszerzésre került egy ipari hűtőszekrény és egy melegentartó gördíthető kocsi. Az intézmény

gazdagodott egy új fénymásológéppel és egy személygépkocsival. Az oktatást segítő tárgyi eszközök tekintetében is jelentős

beruházásokra került sor.

 

18.	Jelentős változás az intézmény életében

A járványhelyzet kezelése, a digitális munkarend bevezetése, az online kapcsolattartás jelentett nagy változást, kihívást az

intézmény életében.

 

Összegzés

Az Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévre kitűzött, a munkatervben megfogalmazott célok és

feladatok a pedagógiai programban meghatározottakkal összhangban álltak, megvalósultak.

A tervezett éves ütemezés, a pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtása a 2020-as járványügyi helyzetre

tekintettel módosult. A tanévben kialakult járványügyi helyzetet az intézmény a jogszabályi előírásokat, központi

rendelkezéseket betartva, a fenntartói utasítások szem előtt tartásával, megfelelően kezelte.

Az intézmény működését, gazdálkodását, az alapdokumentumokat, valamint az iskolai élet eredményeit figyelembe véve, a

2019/2020-as tanévben a pedagógiai program, a munkatervi feladatok végrehajtása eredményesen megtörtént.

 

K/338-16/2021. sz. irat tárgya: Beszámoló jóváhagyása és értékelése

"" A Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója, mint köznevelési intézményfenntartó részéről eljárva, a

Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola 2020/2021. tanévről készített, a fenntartó részére megküldött beszámolójának

fenntartói áttekintése, értékelése megtörtént.

A beszámoló áttekintését követően megállapítottam, hogy az intézményben

- az intézményi nevelő-oktató munka hatékony és eredményes volt,

- a pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtása eredményesen megtörtént,

- a fenntartó által meghatározott vallási, világnézeti elkötelezettségnek megfelelő elvárások megvalósultak,

- a tanévre kitűzött, a munkatervben megfogalmazott célok és feladatok a pedagógiai programban meghatározottakkal
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összhangban álltak.

A 2020/2021. tanévben az intézményben az alapfeladatellátás megtörtént, a pedagógiai programban meghatározott feladatok

végrehajtását az intézmény teljesítette, a nevelő-oktató munka folyamatos ellátása érdekében a járványhelyzetben elvárt

intézkedéseket maradéktalanul megtette."

 

 

 

 

 

 
 

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 reggel 6 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 20 óráig van nyitva az iskola.

•	Hétvégén (szombat, vasárnap, illetve munkaszüneti nap), ha nincs rendezvény, zárva van az intézmény.
 

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

 

ESEMÉNYNAPTÁR A 2021/2022. TANÉVRE

 

Augusztus

•	23. hétfő:	8 órától alakuló értekezlet (Közben: Belső továbbképzés, Munka- és balesetvédelmi oktatás)

•	26. csütörtök:	10 órától pedagógusok tanévkezdő lelkigyakorlata

•	27. péntek:	8 órától pedagógusok tanévkezdő lelkigyakorlata

12 órától közös összdolgozói Szent Liturgia, majd közös ebéd,

utána kb. 14.30-kor nem pedagógus munkatársaknak elmélkedés

•	30. hétfő:	16 órától közös szülői értekezlet az 1. évfolyam számára, majd osztályszülői értekezletek.

•	31. kedd:	8 órától tanévnyitó értekezlet, majd konzultáció az 5. osztályosokról.

Szeptember

•	01.szerda: 	Első tanítási nap. 8.30-kor Tanévnyitó Szent Liturgia és ünnepség az aulában.

•	06. hétfő:    	17 órától szülői értekezlet a 2-4. évfolyamosok számára.

•	08. szerda:    	Egyházi ünnep: Az Istenszülő születése – Közös Liturgia az aulában

•	13. hétfő:	        16.30 közös szülői értekezlet az 5. évfolyamosok számára. Elején: tanárok bemutatkozása.

                               17 órától szülői értekezlet a 6-8. évfolyam számára.

•	14. kedd:          Egyházi ünnep: A Szent Kereszt felmagasztalása. Közös Liturgia az aulában

•	20. hétfő:	        17 órától a Szülői Közösség választmányi értekezlete.

•	24. péntek:	Tanítás nélküli munkanap: Iskolanap, egészségnap és sportnap (bekapcsolódás az Európai

		                Diáksport Napjába)

•	27. hétfő:	       16.30 órától Szülők Akadémiája.

•	30. csütörtök:	Őszi tanulmányi kirándulás.

 

Október       

•	01.péntek:	Iskolánk védőszentje, az Istenszülő Szűz Mária oltalmának megünneplése 8 órától közös

		                Szent Liturgiával az aulában.

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal

2018. 04. 10. 2018. 06. 11. Törvényességi ellenőrzés

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal

2017. 06. 21. 2017. 06. 27. Hatósági ellenőrzés

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal

2011. 11. 02. 2012. 11. 09. Törvényességi ellenőrzés
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		                11 órától megemlékezés a Zenei Világnapról iskolarádión keresztül.

•	04. hétfő:   	7.55 órától megemlékezés az aulában az Állatok Világnapjáról.

•	06. szerda:	10.55 órától megemlékezés az aulában az aradi vértanúkról.

•	08. péntek:	Görög Foci Kupa.

•	13. szerda:	8-13 óra: nyílt nap a 4. évfolyamosok szülei számára.

•	18. hétfő:	       16.30 órától Szülők Akadémiája.

•	20. szerda:	8-12 óra: nyílt nap a 2. és 3. évfolyamosok szülei számára

•	22. péntek:  	8 órától iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

                                ŐSZI SZÜNET október 25 –29.

November    

•	02. kedd:	        Az őszi szünet utáni első tanítási nap.

•	04. csütörtök:	8.00-12.40: nyílt nap az 5-8. évfolyamosok szülei számára.

•	05. péntek:	14.50-18.00 között felsősöknek DÖK-ös programok

•	08-12.		Görög napok:

08. hétfő: Szent Mihály és Gábor főangyalok és az összes mennyei erők ünnepe.

   8 órától közös Szent Liturgia az aulában.

08-án vagy 12-én Délután alsósoknak Márton napi táncház az aulában.

09. kedd: -  regionális rajzpályázat eredményhirdetése, kiállítás megnyitója

               -  várostörténeti vetélkedő

10. szerda: regionális versmondó verseny (3-8.o.)

11. csütörtök: regionális angol országismereti és társalgási vetélkedő.

•	15-19. 		Szent Erzsébet emlékére ruhagyűjtés és játékgyűjtés a rászorulók számára.

•	15. hétfő:   	Karácsonyi böjt kezdete. 10.55 órakor elmélkedés az aulában 1. gyertyagyújtással

•	17. szerda: 	Továbbképzés: Learning Apps – Tankocka II.

•	19. péntek:	1.évf. 1. negyedéves szöveges értékelésének kiosztása

•	22. hétfő:	       15 órától felsős negyedéves értékelés, 16.15-től 18.00-ig fogadóórák.

Előzetes bejelentkezés telefonon a titkárságon!

•	24. szerda:	7.55-kor 2. gyertyagyújtás

•	26. péntek: 	Tanítás nélküli munkanap – Nevelőtestületi továbbképzés Kecskeméten (26-28)

•	29. hétfő:	        16.30 órától Szülők Akadémiája

•	30. kedd:  	7.55-kor 3. gyertyagyújtás

December

•	01.szerda:	1. nyílt nap óvodások és szüleik számára.

                               8 órától vezetői tájékoztatót tartunk, bemutatjuk az épületet.

                               9-től 11 óráig nyílt órák az 1. évfolyamon

•	03. péntek: 	a 8. osztályosok jelentkezési határideje a központi írásbeli felvételi vizsgákra

•	06. hétfő:	        Szent Miklós ünnepe. 8 órától Liturgia az aulában 4. gyertyagyújtással.

                                9.55-től Mikulás műsor az alsósoknak +5. évf.

                                15.30 órától karácsonyi jótékonysági vásár kezdete.

•	09. csütörtök:    Szent Anna foganásának ünnepe:  osztályliturgia a kápolnában.

•	11. szombat:	(Áthelyezett munkanap – dec.24. péntek helyett)

                                Tanítás nélküli pályaorientációs nap – digitális távoktatás formájában

•	13. hétfő:	         16.30 szülői értekezlet 5-8. évfolyam.

                                Utána 17.30-kor felsős szülők lelki ráhangolódása a karácsonyra.

•	15. szerda	7.55-kor 5. gyertyagyújtás

•	20. hétfő:	         Betlehemezés: felső, utána alsó

                                17 órától 1-4. évfolyamon szülői lelki ráhangolódás a karácsonyra.

•	21. kedd:	         A téli szünet előtti utolsó tanítási nap.

                                Karácsonyi lelkinap a tanulók számára

                                11 órától 6. gyertyagyújtás és karácsonyi műsor .

                                Téli szünet: december 22 –december 31.

•	22. szerda:	8 órától pedagógusok lelkinapja.
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•	(24. péntek: Szenteste, 25-26: Karácsony, 27. Szent István vértanú ünnepe)

Január

•	03. hétfő:	A téli szünet utáni első tanítási nap.

•	06. csütörtök:	Egyházi ünnep: Vízkereszt. 8 órától Szent Liturgia az aulában, utána házszentelés

•	01.10 – 04.30:	A felső tagozatos tanulók fittségi mérésének elvégzése

•	13. csütörtök:	8.00-11.00 nyílt nap az 1. évfolyamos tanulóink szülei számára.

•	17. hétfő:	        17 órától a Szülői Közösség választmányi értekezlete.

•	21. péntek:	7.55 Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról az aulában.

                               Az első félév vége

                               12.30 órától felsős osztályozó értekezlet.

                               14. 30-tól alsós osztályozó értekezlet.

•	(22. szombat:	10 órától központi írásbeli felvételi vizsgák a középiskolákban.)

•	24. hétfő:	        16.30 órától Szülők Akadémiája.

•	28. péntek:	A félévi értesítők kiadásának határideje.

•	(30. vasárnap:	Egyházi ünnep: 3 főpap.)

•	31. hétfő:	        17.00 órakor szülői értekezlet az 1-4. évfolyamnak és a 8. osztályosoknak

Február

•	02. szerda: 	Egyházi ünnep: Gyertyaszentelő Boldogasszony.

                               8 órától Szent Liturgia és gyertyaszentelés az aulában.

•	04. péntek:	Tanítás 13.35-ig. Utána a tanulók hazamennek. (ügyelet 17 óráig lesz!)

                               14 órától félévértékelő értekezlet.

•	07. hétfő:	        16.00-18.00 fogadóórák: felsős tanárok + hitoktatók+ angolt tanítók

•	10. csütörtök:	Tanítás nélküli munkanap. 8.30-tól Diákfarsang: farsangi produkciók bemutatása a diáktársaknak.

                               15 órától felsősök farsangi produkcióinak bemutatása vendégeinknek, majd felsős farsangolás.

•	11. péntek:	15 órától alsós farsangi produkciók bemutatása vendégeinknek, majd alsós farsangolás.

                               14.00-17.00 között önkéntes véradás

•	15. kedd:    	2. nyílt nap a leendő első osztályosok számára.

                               8-tól vezetői tájékoztató, épületbemutatás.

                               9-11 között az 1. és 4. osztályok tanórái, foglalkozásai tekinthetők meg.

•	18. péntek:	Magyar Parasport Napja: testnevelés órákon érzékenyítő programok.

                               (Jelentkezési lapok továbbításának határideje a középfokú iskolákba.)

•	19. szombat:	18.30-tól alapítványi jótékonysági bál.

•	25. péntek:	3. nyílt nap a leendő első osztályosok számára.

                               8 órától vezetői tájékoztató, épületbemutatás.

                               9 és 11 óra között a 4. osztályok tanórái, foglalkozásai tekinthetők meg.

•	(22- márc.11:	szóbeli felvételi vizsgák a középiskolákban)

•	28. hétfő:      	A Nagyböjt kezdete: 10.55-kor nagyböjti elmélkedés.

                               16.30 órától Szülők Akadémiája

Március

•	02. szerda:	8 órakor közös szentmise és hamvazás a Mindszenti Római Katolikus Templomban.

•	04. péntek: 	15-16 óráig: 1. iskolakóstolgató foglalkozás – (Jelentkezési lehetőség!)

•	07-11:		PÉNZ7

•	07. hétfő:	       16.30-18.00 szülői fogadóórák: 1-4. évf. tanítók.

                              17.00 órakor szülői értekezlet az 5-8. évfolyamnak

•	08. kedd:	       7.55-kor nagyböjti elmélkedés az aulában.

•	11. péntek:	8 órától iskolai ünnepség az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére.

                               15-16 óráig: 2. iskolakóstolgató foglalkozás – (Jelentkezési lehetőség!)

                              (Adatszolgáltatási határidő az országos mérésekhez)

•	14. hétfő:	        pihenőnap (ledolgozandó március 26-án)

•	(15. kedd:	Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe – munkaszüneti nap)

•	17. csütörtök:	7.55-kor nagyböjti elmélkedés az aulában.

•	18. péntek:	15 órától 3. iskolakóstolgató foglalkozás óvodásoknak / fórum a szülőknek,

	                        16 órától bemutatók: néptánc, showtánc, judo, cserkészet.
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•	21. hétfő: 	Leendő elsősök jelentkezési határideje

•	22. kedd: 	A Víz világnapja - tematikus programok.

•	25. péntek:	Egyházi ünnep: Gyümölcsoltó Boldogasszony. 8 órától Liturgia az aulában.

•	26. szombat:	Tanítás nélküli munkanap márc. 14. helyett: 8 órától pedagógusok lelki napja

•	29. kedd:    	7.55-kor nagyböjti elmélkedés az aulában.

•	30-ápr.1.  	Elbeszélgetések a jelentkező óvodás gyerekekkel és szüleikkel.

•	30-ápr.2:	        „Határtalanul!” – a 7. évfolyamosok kirándulása Erdélybe

Április

•	04-08:	         Digitális Témahét

•	04. hétfő: 	16.10-kor alsós munkaértekezlet

                               17	órakor szülői értekezlet az 1-4. évfolyamnak.

                               (1. osztályosok: 3 éves értékelés kiosztása.)

•	06. szerda:	7.55-kor nagyböjti elmélkedés az aulában.

•	11. hétfő: 	10.55-től Költészet napi megemlékezés az aulában

                               14.50-től felsős 3 éves értékelő értekezlet.

                                Utána felsős munkaértekezlet.

                                16.30 órától szülői nagyböjti program

•	12. kedd:  	Nagyböjti lelkinap a tanulók számára 13.35-ig.

                               14.30 órától közös nagyböjti elmélkedés minden munkatársnak,

                               (A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap.)

Tavaszi szünet: április 13 - április 19.

•	(13. szerda:	május 7-én betanítva)

•	(14. csütörtök:	(február 19-én szombaton bedolgozva)

•	(15. péntek:	Nagypéntek - munkaszüneti nap)

•	(17-18):	        Húsvét)

•	(19. kedd:	(szabadság)

•	20. szerda:   	A tavaszi szünet utáni első tanítási nap.

•	21-22: 		Leendő elsősök beiratkozása

•	22. péntek:	A Föld Napja – tematikus programok

A felső tagozatos tanulók fittségi mérésének befejezése.

•	25-29:		Fenntarthatósági témahét

Május

•	(01. vas.: 	A munka ünnepe)

                               Anyák napja! – a következő napokban osztályszintű anyák napi műsorok.

•	04. szerda:	Országos természettudományi és angol szövegértési mérés a 8. a osztályban.

•	05. csütörtök:	Országos természettudományi és angol szövegértési mérés a 8. b osztályban.

•	07. szombat: 	Gyermekbúcsú /Tanulmányi kirándulások (Tanítási nap április 13. helyett)

•	10. kedd: 	Madarak és fák Napja. Aulás műsor 7.55 órakor.

•	11. szerda:	Országos szövegértési és matematikai kompetenciamérés a 8. b osztályban.

•	12. csütörtök:	Országos szövegértési és matematikai kompetenciamérés a 8. a osztályban.

•	16. hétfő: 	16.30-18.30 Fogadóórák. (Előzetes bejelentkezés telefonon!)

•	18. szerda:	Országos természettudományi és angol szövegértési mérés a 6. b osztályban.

•	19. csütörtök:	Országos természettudományi és angol szövegértési mérés a 6. a osztályban.

•	24. kedd: 	Országos szövegértési és matematikai kompetenciamérés a 6. b osztályban.

•	25. szerda:	Országos szövegértési és matematikai kompetenciamérés a 6. a osztályban.

•	26. csütörtök: 	Egyházi ünnep: Áldozócsütörtök. – 8 órakor Szent Liturgia a Székesegyházban.

•	27. péntek:	Tanítás nélküli munkanap: Gyermeknapi programok.

•	(29. vasárnap: Gyermeknap)

•	 30. hétfő:	16.30 órától Szülők Akadémiája.

•	végén:		(matematika és magyar szintfelmérők íratása a 4. évfolyamon

Június

•	a hónapban:	 Erdei iskola 6. évf.

•	03. péntek:	8 órától megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról 
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                               9 órától Tehetségnap

                               14.30 órától: Pedagógusok ünnepi együttléte

•	(05-06.		Pünkösd!)

•	07-15:		Családi életre nevelés projekthét

•	08. szerda:	8 órakor ballagási próba.

                               16.10. Hálaadó Szent Liturgia a ballagó 8. osztályosokért a kápolnában

•	10. péntek:	Tanítás + ballagási előkészületek.

                               13.30 osztályozó értekezlet az alsó tagozaton

                               15.00: 8. osztályosok ballagása

•	13. hétfő:	        14.30-tól Versenygyőztesek Gálája .

                               17 órakor a Szülői Közösség választmányi értekezlete.

•	14. kedd:	        14 órától osztályozó értekezlet az 5-8. évfolyamnak

•	15. szerda: 	Nyári szünet előtti utolsó tanítási nap.

                               9 órától Jubileumi Hálaadó Szent Liturgia (20 éves az iskola)

                               Fittségi mérés eredményeinek rögzítési határideje

                    Nyári szünet: június 16 – augusztus 31.

•	16-17:		Bizonyítványok, törzskönyvek írása.

•	20-23:		Munkaközösségi értekezletek, e-naplók lezárása, leltározás, stb.

•	21. kedd:	        16.30-tól bizonyítványosztás az osztálytermekben

•	(22-24:		beiratkozás a középfokú intézményekbe)

•	22-23: 		nevelőtestületi értekezletek

•	23 vagy 24. 	A Miskolci Egyházmegye oktatási intézményeiben dolgozók tanévzáró hálaadása

•	24. péntek:	Egyházi ünnep: Keresztelő Szent János születése. Munkatársak kirándulása.

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 

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

Intézményi tanfelügyelet 2017. szeptember 21.

Értékelés

 

1. Pedagógiai folyamatok
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1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?

1.1.1.

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását.

1.1.2.

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési

területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók (például szociokulturális felmérések adatai)

azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni

helyzetének megítélését.

1.1.3.

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben

megtörténik.

1.1.4.

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés.

1.1.5.

Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása

megtörténik.

1.1.6.

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.

Az intézmény stratégiai tervezése összehangolt. A stratégiai dokumentumok szakmailag színvonalasak, koherensek. Az

intézményben 7 munkaközösség működik, akik egymásra épülve egymást segítve teljesítik a nevelési programban lefektetett

feladatokat. Munkájukat az adott tanévre tudatosan előrelátó terv szerint dolgozzák ki. A feladatok és fejlesztési területek havi

lebontásban a munkatervekben megtalálhatók. Az intézményi munkaterv egyik fő eleme, fejezete a szakmai munkaközösségek

tervei.

1.2. Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi

stratégiai célok viszonya?

1.2.7.

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek.

1.2.8.

Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető.

1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása?

1.3.9.

A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei. (Pedagógiai

program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv stb. aktuális céljai, feladatai.)

1.3.10.

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési

dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával történik.

1.3.11.

Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását.

1.3.12.

Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, tanulócsoportra tervezett egymásra épülő tevékenységek) a

személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási eredmények elérését, a szülők, tanulók és munkatársak elégedettségét és a

fenntartói elvárások teljesülését szolgálják.

A szülők képviselőivel és a munkatársakkal készített interjúk és elégedettségi kérdőívek alapján központi szerepet kap a

személyiség- és közösségfejlesztés. Pl.: Máriapócsi zarándoklat, hagyományokra épülő rendezvények, osztálykirándulások. A

pedagógiai program második és harmadik fejezete konkrétan meghatározza a személyiség- és közösségfejlesztés céljait,

feladatait és módszereit. A szakmai munkaközösségek beszámolói megerősítik az elvárások teljesülését.

1.4. Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya?

1.4.13.

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek.

1.4.14.

A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése.

1.4.15.

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez.
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1.5. Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és tényleges megvalósulásának a viszonya?

1.5.16.

A pedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában alkalmazott tantervi, tartalmi és az

intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, oktatott egyének és csoportok fejlesztési céljait.

1.5.17.

A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak.

A szakmai közösségek szakmai beszámolói részletesen kifejtik éves szakmai munkájukat, melyek a munkaterv célkitűzésein

alapulnak. A tanmenetek tartalma koherens a munkatervek, pedagógiai program célkitűzéseivel. Az eltérések indokoltak, az

újratervezés szakmailag indokolt.

1.5.18.

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói produktumokban.

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben?

1.6.19.

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek.

1.6.20.

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz.

1.6.21.

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges

mutatókat.

1.6.22.

A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót hajt végre.

1.6.23.

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok önértékelése során is.

1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés?

1.7.24.

Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját az intézményi önértékelési rendszer jelenti.

1.7.25.

Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az önértékelési folyamatban a nevelőtestület

valamennyi tagja részt vesz.

1.8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés működése a gyakorlatban?

1.8.26.

Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó

mérési rendszer működik.

1.8.27.

A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények

(értékelési rendszer) alapján történik.

1.8.28.

A pedagógusok az alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és módszereket, azok szempontjait az általuk

megkezdett nevelési-oktatási folyamat elején megismertetik a tanulókkal és a szülőkkel.

1.8.29.

Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói teljesítményeket dokumentálják, elemzik, és az

egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek.

1.8.30.

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének.

A pedagógusi és szülői elégedettségi kérdőívek alapján az intézmény folyamatos visszacsatolást alkalmaz fogadóórák,

negyedévi, félévi, háromnegyed évi és tanév végi értékelése során.

1.9. Mi történik az ellenőrzés, mérés, értékelés eredményével? (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés pedagógus-értékelés,

tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések.)

1.9.31.

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt

információk felhasználása.

1.9.32.

Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása,
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és az intézmény a mérési-értékelési eredmények függvényében korrekciót végez szükség esetén.

1.9.33.

Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit,

különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátására.

1.9.34.

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső

erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az

intézménynek.

1. Pedagógiai folyamatok

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A munkaközösségek éves beszámolóinak elkészítéséhez egységes követelmények és szempontok megadása.

Kiemelkedő területek:

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. A szakmai közösségek

szakmai beszámolói részletesen kifejtik éves szakmai munkájukat, melyek a munkaterv célkitűzésein alapulnak. Az intézmény

folyamatos visszacsatolást alkalmaz fogadóórák, negyedévi, félévi, háromnegyed évi és tanév végi értékelése során.

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

2.1. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok?

2.1.1.

A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények (különös tekintettel az osztályfőnökök

tevékenységére, a diákönkormányzati munkára, az egyéni fejlesztésre).

2.1.2.

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát.

Az intézmény Pedagógiai Programjában rögzített személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, az interjúkon és a bejáráson

tapasztaltak alátámasztják, hogy az intézményben központi helyet foglal el a tanulók személyiségfejlesztése. A cél elérésében

támogatást nyújt az iskola keresztény értékrendjének elfogadtatása, a keresztény nevelők által közvetített “személyiségideál”

maga Jézus Krisztus.

2.1.3.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat alkalmaznak a

pedagógusok az intézményben.

2.2. Hogyan fejlesztik az egyes tanulók személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő

tanulókra)?

2.2.4.

A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztésére, és ez irányú

módszertani tudásukat megosztják egymással.

2.2.5.

A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak végre.

2.2.6.

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi gyakorlatban (tanórai és tanórán

kívüli tevékenységek), DÖK programokban.

2.3. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése?

2.3.7.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák

azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban.

Az interjúkból és a beszámolókból meggyőző képet kaptunk arról, hogy az intézményben dolgozó pedagógusok az iskolában

dolgozó fejlesztő pedagógusokkal a kapott információkat beépítik nevelő, fejlesztő, oktató munkájukba.

2.3.8.

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről.

2.3.9.

Az intézmény támogató rendszert működtet: felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez, integrációs oktatási módszereket

fejleszt, és ezt be is vezeti, képzési, oktatási programokat, modelleket dolgoz ki vagy át, és működteti is ezeket, célzott

programokat tár fel, kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal, stb.
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A Pedagógiai Programban a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek tükrözik, hogy az

intézmény támogató rendszert működtet. A differenciált és egyéni fejlesztő foglalkozások (szülői interjú) nagy népszerűségnek

örvendnek. Folyamatos az intézmény és a Pedagógiai Szakszolgálat közötti együttműködés.

2.4. Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást?

2.4.10.

Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával összhangban történik a nevelési-oktatási

módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása, és azok bevezetésének megtervezése.

2.4.11.

Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók megkülönböztetett figyelmet kapnak.

A helyi tanterv külön értékelési rendszert tartalmaz a sajátos nevelési igényű gyermekek számára. A nevelők és gyermekek

munkáját az iskolalelkész is segíti egyéni beszélgetések biztosításával.

2.4.12.

A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket biztosítanak, alkalmazva a tanulás

tanítása módszertanát.

2.5. Hogyan történik a tanulók egészséges és környezettudatos életmódra nevelése?

2.5.13.

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint a

munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető.

2.5.14.

A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban alkalmazzák a téma elemeit.

2.6. Hogyan segíti az intézmény a tanulók együttműködését?

2.6.15.

A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja az intézmény.

A munkatervekből, beszámolókból kiderül, hogy az intézmény nagy hangsúlyt fektet a közösségfejlesztésre. A kirándulások,

nyári táborok, zarándoklatok, lelki napok jó alkalmat biztosítanak a gyermekek számára ahol nemcsak osztály, hanem iskola

szinten is megismerhetik, segíthetik egymást.

2.6.16.

A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján valósítják meg a rájuk bízott

tanulócsoportok, közösségek fejlesztését.

2.6.17.

A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel az osztályfőnökök, a

diákönkormányzat tevékenységére, az intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára.

2.6.18.

Az intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, valamint a tanulók közötti folyamatos információcserét és

együttműködést.

2.7. Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg?

2.7.19.

Közösségi programokat szervez az intézmény.

2.7.20.

Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat.

2.7.21.

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.

2.7.22.

Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések

meghozatalába.

2.7.23.

A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok önszerveződésének lehetőségeivel a tanulók és a szülők

elégedettek.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az egészséges életmóddal és környezettudatos neveléssel kapcsolatos feladatok hangsúlyosabbá tétele a tanulók és a nevelők

mindennapi tevékenységeiben.
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Kiemelkedő területek:

Az intézmény a pedagógiai programban kitűzött személyiség- és közösségfejlesztési célokat - keresztény értékek, a

gyermekekben rejlő lehetőségek minél hatékonyabb kibontakoztatása, az önismeret és együttműködés képességének fejlesztése,

a társadalomba való beilleszkedés – koherensen megjeleníti az operatív dokumentumaiban. A görög katolikus hit mellett

elkötelezett intézményvezető és nevelőtestület saját példamutatással láttatja és érzékelteti a szülőkkel, gyermekekkel e célok

megvalósítását. Az intézmény belső kultúrájának meghittsége, szeretett teljes légköre magával ragadó. A közös programokon

való együtt munkálkodás, a közös élmények összekötik, szoros kapocsként fűzik össze a görög katolikus diákokat, szüleiket és

tanáraikat.

 

3. Eredmények

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben?

3.1.1.

Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége.

A Pedagógiai Programon átível, hogy az intézmény egyik fontos célkitűzése a tanulás-tanítás eredményessége .Ezt a célt

szolgálja az alsó tagozaton hatékonyan és jól bevált egésznapos iskola rendszere, a tehetség, képességkibontakoztatást szolgáló

tevékenységek, a kudarcnak kitett tanulók, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások.

3.1.2.

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényező

indikátorok azonosítása.

3.1.3.

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: kompetenciamérések eredményei, tanév végi eredmények – tantárgyra,

2 évre vonatkozóan, versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint, továbbtanulási

mutatók, vizsgaeredmények, elismerések, lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók),

elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló), neveltségi mutatók.

3.1.4.

Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a háttérváltozók figyelembevételével)

emelkedik/a jó eredményt megtartják.

3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény?

3.2.5.

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő.

3.2.6.

Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása eredményes, amely mérhető módon is

dokumentálható (versenyeredmények, felvételi eredmények, stb.).

Az intézmény verseny- és tantárgyi eredményei, felvételi mutatói, az éves beszámolókban részletesen, elemezve megjelennek.

3.2.7.

Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul.

3.2.8.

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel.

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket?

3.3.9.

Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról.

3.3.10.

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása tantestületi feladat.

3.3.11.

A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés eljárásában.

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját?

3.4.12.

A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van.

A pedagógusokkal készített interjúból kiderült, hogy a tanulók nyomon követésének meghatározott rendje van az intézményben.

Minden középiskolától kérik tanítványaik félévi és év végi tanulmányi jegyeit. Büszkeség az intézménynek, hogy tanítványaikat

szívesen fogadják a város középiskolái. Elégedettek tanulmányi és közösségi munkájukkal, neveltségi szintjükkel.

3.4.13.

A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére.
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3. Eredmények

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Eredmények szélesebb körű felhasználása a felső tagozat létszámcsökkenésének elkerülése érdekében.

Kiemelkedő területek:

A Pedagógiai Programon átível, hogy az intézmény egyik fontos célkitűzése a tanulás-tanítás eredményessége. Ezt a célt

szolgálja az alsó tagozaton hatékonyan és jól bevált egésznapos iskola rendszere, a tehetség, képességkibontakoztatást szolgáló

tevékenységek, a kudarcnak kitett tanulók, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások. Az eredményeket

nyilvántartják és elemzik, mely az iskola kiemelt nevelési céljaihoz alkalmazkodik. Az eredmények eléréséhez az iskola minden

munkatársa szakmai tudásának átadásával járul hozzá.

________________________________________

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

4.1. Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységeik?

4.1.1.

Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző (szakmai) munkaközösségek, egy

osztályban tanító pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok.

4.1.2.

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket

az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg.

Az SZMSZ alapján: Az intézményi célok elérése érdekében a munkatervekben részletes lebontásban megtalálhatjuk az adott

tanév hitéleti terveit, feladatait, főbb célkitűzéseit, a tanórán kívüli tevékenységrendszert, a gyermek és ifjúságvédelem, az

iskolai könyvtár, a környezeti nevelés munkatervét valamint a szakmai munkaközösségek által kidolgozott nevelési - oktatási

célokat, feladatokat is. Az intézmény közösségei számára a kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek,

fórumok, iskolagyűlések, nyílt napok, tanácskozások, fogadóórák. A rendszeres és konkrét időpontokat az intézmény éves

munkaterve tartalmazza, mely a tanári szobában az iskola faliújságján illetve az iskola honlapján is fellelhető.

4.1.3.

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott.

4.1.4.

Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett formában zajlik.

4.1.5.

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése

érdekében támaszkodik a munkájukra.

4.1.6.

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése.

4.1.7.

A tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok kezdeményezően

együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában.

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben?

4.2.8.

Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka.

4.2.9.

Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása.

4.2.10.

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak.

A vezetővel és pedagógusokkal készített interjúk alapján a szakmai-nevelési napokon a pedagógusok átadják egymásnak a jó

gyakorlatokat, ötletbörzét tartanak a tanítás során alkalmazható játékos feladatokból. Egy-egy továbbképzés tapasztalatait is

rendszeresen megosztják egymással. Közös levelezőlista, zárt facebook csoportok lehetőségeit is kihasználják. A

munkaközösség vezetők rendszeresen látogatják a kollégák tanítási óráit, amelyeket közösen megbeszélnek, értékelnek. Az

óralátogatások szervezése az intézmény minőségbiztosítási munkatervében is kiemelt feladatként szerepel, az oktató-nevelő

munka minőségfejlesztéseként.

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben?

4.3.11.

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki.
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4.3.12.

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció.

4.3.13.

Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel.

4.3.14.

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

4.3.15.

Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek.

4.3.16.

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A munkaközösségek dupla adminisztrációjának összehangolása a beszámolók terjedelmének csökkentése érdekében. Az

intézmény munkatársainak ösztönzése a napi szintű elektronikus levelezés figyelemmel kísérésére, a munkájukhoz szükséges

információk és ismeretek nyomon követéséhez.

Kiemelkedő területek:

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket

az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly

feladatot vállalnak.

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

5.1. Melyek az intézmény legfontosabb partnerei?

5.1.1.

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek azonosítása, köztük a

kulcsfontosságú partnerek kijelölése.

5.1.2.

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára.

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma?

5.2.3.

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik.

5.2.4.

Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső partnerekkel való egyeztetés.

A vezetővel készített interjúban elhangzott, hogy az intézmény fontosnak tartja a szülőkkel való jó együttműködést. Az

intézményvezető és helyettesei rendszeresen (évente 3-4 alkalommal) részt vesznek a Szülői Közösség választmányi

értekezletein, ahol tájékoztatják a szülőket az aktuális dolgokról, a változásokról, kikérik a véleményüket az iskola életével

kapcsolatban, meghallgatják a javaslataikat.

5.2.5.

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése.

A szülőkkel készített interjú során a szülők megerősítették a számukra fontos kapcsolattartást, és azzal egészítették ki, hogy a

javaslataikat az intézmény nem csak meghallgatja, hanem mindent megtesz a szükséges változtatások érdekében. Az

elégedettségi kérdőíveket rendszeresen elemzik, levonják a megfelelő következtetéseket és ennek tükrében stratégiai tervet

készítenek.

5.2.6.

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése.

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről?

5.3.7.

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek.

Az intézmény közösségei számára a kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, iskolagyűlések, nyílt

napok, tanácskozások, fogadóórák. A rendszeres és konkrét időpontokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza, mely a

tanári szobában az iskola faliújságján illetve az iskola honlapján is fellelhető. Az iskolavezetés évente legalább két alkalommal

beszámol a nevelőtestületnek, értékeli a nevelőtestület és a saját munkáját.

5.3.8.
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Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).

A szülők tájékoztatásának formáit a SZMSZ teljes részletességgel tartalmazza. A leendő tanulók szüleinek tájékoztatására is

nagy gondot fordít az intézmény. A leendő szülők szóbeli és írásbeli tájékoztatást kapnak az intézmény pedagógiai

programjáról, nevelési és oktatási célkitűzéseiről, megismerik az iskola házirendjének alapvető rendszabályait, hitéletével

kapcsolatos elvárásait. Az SZMSZ felsorolja és részletezi a társintézményeket (fenntartó képviselői, munkatársai, köznevelési

intézmények, stb.), illetve a kapcsolat formáit is. A Pedagógiai Program, az SZMSZ, az éves Munkaterv (benne a tanév helyi

rendje) a szülők rendelkezésére áll a nevelői szobában, illetve a könyvtárban. Emellett az iskola honlapjáról is letölthető.

5.3.9.

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és

fejlesztik.

5.4. Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei szint, országos szint)?

5.4.10.

Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben.

5.4.11.

A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken.

5.4.12.

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, illetve az ezekre történő

jelölésekkel.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Nincs

Kiemelkedő területek:

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése. Az intézmény

vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek.

________________________________________

6. A pedagógiai munka feltételei

6.1. Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?

6.1.1.

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat

a fenntartó felé.

6.1.2.

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi az

intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait.

6.2. Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének, oktatásának?

6.2.3.

Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel.

6.2.4.

Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi

eszközök.

6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága?

6.3.5.

Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az eszközök kihasználtsága, tanórán való

alkalmazásuk nyomon követhető.

6.4. Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?

6.4.6.

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás-

szükségletéről.

6.4.7.

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

6.4.8.

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap.

6.4.9.
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A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak.

Az éves munkatervben és az év végi beszámolók alapján a szakellátottság százszázalékos.

6.4.10.

Az intézmény pedagógus továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az egyéni életpálya figyelembe

vételével alakították ki.

6.4.11.

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira.

6.5. Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz?

6.5.12.

Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében.

6.5.13.

Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzik.

Az intézmény a közösen előkészített, tervezett, elfogadott szabályokat napi szinten a folyamatos, magas színvonalú működés

elősegítése érdekében betartja.

6.5.14.

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző.

6.5.15.

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és

kívül.

6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája?

6.6.16.

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a

szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka részét képezik.

Az SZMSZ–ben az intézményi hagyományok ápolása cím alatt jelenik meg a szabályozás. A Pedagógiai program 11.

fejezetében érhető tetten a hagyományápoló, hagyomány teremtő munka. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat,

időpontokat, felelősöket az éves munkatervben meghatározzák. A visszacsatolást és értékelést részletes beszámolók

tartalmazzák.

6.6.17.

Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új

hagyományok teremtésére.

6.7. Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás?

6.7.18.

A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről rendszeresen beszámolnak.

6.7.19.

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik.

6.7.20.

A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ) rögzítetteknek, és támogatják az adott

feladat megvalósulását.

6.8. Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen témákban), valamint a fejlesztésekbe?

6.8.21.

Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés-előkészítésbe történő bevonása – képességük, szakértelmük és a

jogszabályi előírások alapján.

6.8.22.

Ennek rendje kialakított és dokumentált.

6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata?

6.9.23.

Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést.

6.9.24.

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra.

6.9.25.

A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és az intézményvezetés.

6. A pedagógiai munka feltételei

A kompetencia értékelése:
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Fejleszthető területek:

Az intézmény IKT eszközeinek hatékony kihasználása, rendszeres alkalmazása a nevelő-oktató munkában. Az egyenletes

terhelés megvalósítása a pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában. A "jó gyakorlatok" gyűjtése és

bemutatása az intézményen kívül is.

Kiemelkedő területek:

A pályázatok figyelemmel kísérése és megvalósítása a képzési struktúrának megfelelő korszerű tárgyi feltételek rendelkezésre

állásának érdekében. Az iskola pedagógusai elkötelezettek a hagyományápolás és a hagyományteremtés területén.

________________________________________

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

és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

7.1. Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban

meghatározott célok a pedagógiai programban?

7.1.1.

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó

dokumentumban foglaltakkal.

7.1.2.

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-

oktatási feladatait, céljait.

7.2. Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, megvalósítása?

7.2.3.

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását.

7.2.4.

Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és más

fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül.

Az éves munkaterveben meghatározzák a tanév fő feladatait, a megvalósítás kereteit, felelőseit, eseménynaptárát, a tanítási

munkanapok programjait, az ünnepélyek rendjét, a tanítási szüneteket, a nevelőtestületi értekezletet, a szülői értekezletek és

fogadóórák rendjét, valamint a pedagógiai munka ellenőrzésének éves ütemtervét.

7.2.5.

A tervek nyilvánossága biztosított.

7.2.6.

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira

vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók.

7.2.7.

A képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a

munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak.

7.2.8.

A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír alapú és digitális tankönyvek, segédanyagok kiválasztása és

alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik.

A Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések alkalmazása a nevelő-

oktató munka specifikumának megfelelően történik.

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

és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A pedagógusok belső igénye legyen a szakmai-módszertani továbbképzés .

Kiemelkedő területek:

Az iskolai dokumentumok az oktatáspolitikai irányelvek szerint készülnek. A Pedagógiai Programban megfogalmazott

intézményi célok összhangban vannak a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásokkal. A kiemelt stratégiai célok

megvalósítása folyamatos, időarányos. Az iskola hitvallása a dokumentumokban nyomon követhető.
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Utolsó frissítés: 2021. 10. 12.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200144
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A 2020/21-es tanévben nem volt lemaradó, kimaradó vagy évfolyamismétlésre kötelezett tanulónk.
 

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=200144
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

 

alsó tagozaton választható foglalkozások:

Tanórán kívüli foglalkozások a dél környéki szabadfoglalkozások idején: 										

2 angol tehetségfejlesztő foglalkozás (jelenleg az 1. évfolyamon , később felmenő rendszerben) a 2-4 évfolyamokon is)

informatika (1 félévben heti 1 óra)			

játékos tömegsport	  (heti 1 óra)							

egészségmegőrző, tartásjavító   tornafoglalkozás (heti 1 óra)	

Tanórán kívüli foglalkozások 16 óra után:

sakk (heti 1 óra )									

német tehetségfejlesztő foglalkozás (4. osztálytól!)

cserkészet (heti 60 perc)						   							

fociedzés (heti 1x2 óra)					

kölyökatlétika (heti 1x2 óra)					

színjáték (heti 1x2 óra)					

képzőművészeti oktatás (heti 1x2 óra)	

néptáncoktatás (heti 1x2 óra)			

ritmikus sportgimnasztika – showtánc a Fortuna táncstúdió tanárával (heti 1x60 perc)	

judooktatás (külsős edzővel, heti 2x1 óra)					

zeneiskola (az Egressy-Erkel Zeneiskola tanárainak közreműködésével)								

 

felső tagozaton választható foglalkozások:

 

tanulószoba

általános játékos tömegsport (heti 1 óra)	  					

egészségmegőrző, tartásjavító  tornafoglalkozás (heti 1 óra)

informatika szakkör (heti 1 óra)

német tehetségfejlesztés  (heti 1 óra)	

angol tehetségfejlesztés (heti 1 óra)

matematika tehetségfejlesztés (heti 1 óra)

robotika szakkör (heti 1x2 óra)

ECDL felkészítő (heti 1x2 óra)

média szakkör (heti 1x2 óra)

kézműves szakkör (heti 2 óra)

cserkészet (heti 60 perc)							  

sakk (heti 1 óra)							

fociedzés  (heti 1x2 óra) – tömegsport keretében					
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asztalitenisz edzés (heti 1 óra - tömegsport keretében)				

színjáték (heti 1x2 óra)					

képzőművészeti oktatás (heti 1x2 óra)				

fittnes aerobic– showtánc a Fortuna táncstúdió tanárával (heti 1x60 perc)

zeneiskola (az Egressy-Erkel Zeneiskola tanárainak közreműködésével)					
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

 

A tanulók eredményes felkészüléséhez, a tanítási órákon szerzett ismereteinek elmélyítéséhez, kreatív alkalmazásához és a

helyes önismeret kialakulásához szükséges a „házi” feladatok adása.

 

 

A „házi” feladatok kijelölésénél figyelembe kell venni

-	a tanulók életkori sajátosságait,

-	képességeit (differenciált, egyénre szabott feladatok),

-	a tanulók délutáni időarányos terhelhetőségét,

-	az egyenletes terhelést, a tantárgyi toleranciát.

 

A „házi” feladatok jellege:

-	írásbeli munka,

-	gyűjtő-/ kutatómunka,

-	tananyagrögzítés,

-	memoriter,

-	kreativitást igénylő feladatok.

 

 

„Házi” feladat csak olyan tananyagrészből adható

-	amelyet a tanórán már megismert a tanuló,

-	amely alkalmas a segítség nélküli feldolgozásra,

-	amely kellően előkészített,

-	amelyhez a feldolgozás során megfelelő szakirodalom és egyéb információhordozó rendelkezésre áll.

 

 

További elvek:

-	Alsó tagozaton minden tanuló iskolaotthonos oktatási keretben tanul, így ők a „házi” feladatokat az iskolában az önálló órák

keretében készítik el. Így hét közben csak nagyon indokolt esetben adható otthoni feladat (pl. felzárkóztatás esetén). Kivételt

képez magyarból a hangos olvasás gyakorlása.

Hétvégére és a tanítási szünetek idejére a tanulók pihenése érdekében nem adható kötelezően elvégzendő írásbeli házi feladat.

Azonban adhatók olyan szóbeli feladatok, amelyek a tananyagrögzítést vagy memoriter tanulását szolgálják, hiszen a csoportos

felkészülés keretein belül ezek elsajátítása nem mindig lehetséges. Írásbeli szorgalmi feladatok elvégzésére is buzdítjuk

tanulóinkat: jutalmazását és értékelését a nevelő dönti el. A nyári szünet idején kötelezően elvégzendő feladatok lehetnek:

kötelező olvasmányok elolvasása és olvasónapló készítése.

 

-	A választható tantárgyak (a plusz 2 angol óra) esetében szükséges az otthoni felkészülés alsó tagozaton is, hiszen az önálló órák

keretében nincs elegendő idő arra, hogy ezen tantárgyakra is megfelelően felkészüljenek a tanulók, tehát ezekből adhatók

otthoni feladatok.

 

-	Felső tagozaton minden tanítási napon adható házi feladat.

Fontos, hogy a hétvégére és a rövidebb tanítási szünetekre kijelölt házi feladatok mértéke arányos legyen a hétköznapokra

feladottakkal. A nyári szünet idején kötelezően elvégzendő feladatok lehetnek: kötelező olvasmányok elolvasása és olvasónapló

készítése.

 

 

Az iskolai dolgozatok szabályai:
26 /  28 



 

•	Előzetes bejelentés (legalább 1 hét!). Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely 3 vagy ennél több óra

tananyagának elsajátítását ellenőrzi.

•	Kedvező órarendi pozíció.

•	Egy nap legfeljebb két „témazáró” dolgozat íratható.

•	A feladat megfogalmazása legyen egyértelmű.

•	Az elvégzésre fordított idő legyen elegendő.

•	Csak olyan feladat adható, melynek elvégzésében a tanulók gyakorlatot szereztek.

•	Csak a tanterv által előírt, leadott anyag kérhető számon.

•	A tanulónak ismernie kell az értékelési alapelveket.

 

 

 

Az írásbeli teljesítmény értékelése (egységes pontrendszer alapján):

 

Jeles 	        (5-ös)		=	100-91 %

Jó 		        (4-es)		=	  90-76 %

Közepes   	(3-as)		=	  75-51 %

Elégséges 	(2-es)		=	  50-31 %

Elégtelen 	(1-es)		=	  30-  0 %

 
 

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

 

Az osztályozó vizsga követelményeit tantárgyanként és évfolyamonként a Helyi tanterv követelményrendszere tartalmazza.

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje:

-	félévkor: február 1-15

-	tanév végén: augusztusban, a javító vizsgák idején, illetve 8. osztályos tanuló esetén június hónap folyamán.
 

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

2021.10.01.

1.a 29

1.b 27

1.c 30

2.a 29

2.b 27

2.c 26

3.a 24

3.b 28

3.c 28

4.a 23

4.b 24

4.c 24

 

Összes alsós: 319

 

5.a 31

6.a 14

6.b 20

7.a 22

7.b 21

8.a 13

8.b 23
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Összes felsős: 144

 

Összes tanuló: 463

 

Tanulói jogviszonya szünetel: 6

 

 

Utolsó frissítés: 2021. 10. 13.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2021. október 13.

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-200144-0

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-200144-
0

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-200144-0
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