
 

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 
 

003 - Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Cser Simon Tagiskolája (2529 Annavölgy, Fő utca 24.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

004 - Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskolája (2522 Dág, Deák Ferenc utca 30.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

008 - Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola (2523 Sárisáp, Fő utca 97.)

031867
Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola
2523 Sárisáp, Fő utca 97.

OM azonosító: 031867
Intézmény neve: Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola
Székhely címe: 2523 Sárisáp, Fő utca 97.
Székhelyének megyéje: Komárom-Esztergom
Intézményvezető neve: Kollár Mária
Telefonszáma: 33/518-323
E-mail címe: sarisapiskola@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. 01. 25.

Fenntartó: Esztergomi Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 2500 Esztergom, Lőrinc utca 7
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Muszela Szabolcs
Telefonszáma: +36 (33) 795-227
E-mail címe: szabolcs.muszela@kk.gov.hu
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Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

009 - Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskolája Únyi Telephelye (2528 Úny, Petőfi

Sándor tér 6.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

 

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 4 353 169 18 0 37 31 0 0 36 27,00 12 8

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)

4 353 169 18 0 37 31 0 0 36 27,00 12 8

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
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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

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

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 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0

ebből nő 0 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0

Részmunkaid
ős

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

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

Óraadó,
megbízási
szerződés

0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

ebből nő 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 24 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 23 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0

Intéz
mény
vezet

Intéz
mény
vezet

Tagin
tézmé

ny-

Tagin
tézmé

ny-

Óvod
ai

csop.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá

Szak
mai

gyak.

Oktat
ó

Kollé
giumi
nevel

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
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Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

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

ő ő-
helyet

tes

vezet
ő,

Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

vezet
ő-

helyet
tes,

Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

fogl. st
végző

okt.
végző

őtaná
r

Logo
pédus

egyéb ógus o02+
…+o
18)

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

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

Általános
iskolai tanár

0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Tanító 0 1 1 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Tanító,
speciális
képesítéssel

1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

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

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 2 2 0 0 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37

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) 3 3 1 0 4 3 0 0

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

2 2 0 0 2 2 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 0 0 1 0 1 0 0 0

Pedagógiai felügyelő
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Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=031867

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

003 - Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Cser Simon Tagiskolája

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031867&th=003
 

004 - Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskolája

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031867&th=004
 

008 - Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031867&th=008
 

009 - Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskolája Únyi Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031867&th=009

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
 

A beiratkozásra meghatározott idő:
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
 

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

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

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

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
 

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

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

 

Utolsó frissítés: 2018. 11. 15.

 

6. Működését meghatározó dokumentumok  

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-031867-0

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-031867-
0
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Feladatellátási hely szintű adatok
 

003 - Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Cser Simon Tagiskolája (2529 Annavölgy, Fő

utca 24.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

http://altiskannavolgy.hu/index.php/iskolai-dokumentumok/a-felveteli-lehetosegekrol-szolo-tajekoztato
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A 2-8. évfolyamokra egész évben lehetséges a beiratkozás. A 2022/2023-as tanév első osztályába történő beiratkozás időpontja

április 21-22 (a tanév rendjében meghatározott időpont).
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

7 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:

http://altiskannavolgy.hu/index.php/iskolai-dokumentumok/koznevelesi-feladatot-ellato-intezmenyegysegenkent-a-teritesi-dij-a-

tandij-egyeb-dijfizetesi-kotelezettseg-a-tovabbiakban-egyutt-dij-jogcimet-es-merteket-tovabba-tanevenkent-nevelesi-evenkent-

az-egy-fore-megallapitott-dijak-merteket-a-fenntarto-altal-adhato-kedvezmenyeket-beleertve-a-jogosultsagi-es-igenylesi-

felteteleket-is
 

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

http://altiskannavolgy.hu/index.php/iskolai-dokumentumok/a-fenntarto-nevelesi-oktatasi-intezmeny-munkajaval-osszefuggo-

ertekelesenek-nyilvanos-megallapitasai-es-ideje-egyeb-ellenorzesek-vizsgalatok-nyilvanos-megallapitasai
 

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

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

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

http://altiskannavolgy.hu/index.php/iskolai-dokumentumok/nyitva-tartas-rendje-eves-munkaterv-alapjan-a-nevelesi-evben-

tanevben-tervezett-jelentosebb-rendezvenyek-esemenyek-idopontjai
 

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

http://altiskannavolgy.hu/index.php/iskolai-dokumentumok/nyitva-tartas-rendje-eves-munkaterv-alapjan-a-nevelesi-evben-

tanevben-tervezett-jelentosebb-rendezvenyek-esemenyek-idopontjai

 
 

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

http://altiskannavolgy.hu/index.php/iskolai-dokumentumok/a-pedagogiai-szakmai-ellenorzes-megallapitasai-a-szemelyes-

adatok-vedelmere-vonatkozo-jogszabalyok-megtartasaval

 

Utolsó frissítés: 2021. 11. 03.

 

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-031867-0
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2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031867&th=3
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

http://altiskannavolgy.hu/index.php/iskolai-dokumentumok/a-tanulok-le-es-kimaradasaval-evfolyamismetlessel-kapcsolatos-

adatok
 

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS

tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=031867
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

http://altiskannavolgy.hu/index.php/iskolai-dokumentumok/a-tanoran-kivuli-egyeb-foglalkozasok-igenybevetelenek-lehetosegei
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

http://altiskannavolgy.hu/index.php/iskolai-dokumentumok/a-hetvegi-hazi-feladatok-es-iskolai-dolgozatok-szabalyai
 

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

http://altiskannavolgy.hu/index.php/iskolai-dokumentumok/az-osztalyozo-vizsga-tantargyankenti-evfolyamonkenti-

kovetelmenyei

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei a tantárgyi kerettantervekben rögzített követelmények.

 

A féléves osztályozó vizsga tervezett időpontja: 2022. január 10-21.

Az évvégi osztályozó vizsga tervezett időpontja: 2022. június 1-15. 
 

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

http://altiskannavolgy.hu/index.php/iskolai-dokumentumok/az-iskolai-osztalyok-szama-es-az-egyes-osztalyokban-a-tanulok-

letszama

 

Utolsó frissítés: 2021. 11. 03.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

004 - Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskolája (2522 Dág, Deák Ferenc utca

30.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskolája felvételi körzete Dág közigazgatási területe.

A tanulói felvétel és átvétel feltételei, követelményei, eljárási rendje:

- A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján jön létre a köznevelési törvény alapján. A felvételről és átvételről az iskola

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-031867-
1031867003

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-031867-
1031867003

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-031867-
1031867003
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igazgatója dönt. Az iskola körzetébe tartozó gyermek felvételét nem lehet elutasítani. Iskolánk beiskolázási körzete a

kormányhivatal által kijelölt terület.

- Iskolánk a beiskolázási körzetből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.

- Első osztályba történő beiratkozás feltételei a köznevelési törvény által előírtak.

- Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanulók előző tanulmányi eredményének,

illetve magatartás- és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembevételével az

iskola vezetője dönt.

- Az iskolába való beiratkozást a szülő írásban, vagy személyesen kezdeményezi az iskola vezetőjénél. 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Egész évben. A 2022/2023-as tanév első osztályába történő beiratkozás időpontja: 2022.04.21-22.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

8 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:

Nem releváns
 

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

Nem került rá sor.
 

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 nyitvatartási ideje munkanapokon: 7.30-16.00
 

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

2021-2022-es tanév

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

09.04.	Madármegfigyelő nap

09. hó	„Arany 5-ös program” beindítása

09.21.	Takarítási világnap

10.hó	Idősek köszöntése

10. hó	Állatok Világnapja rajzpályázat

10. hó	Őszi mesevetélkedő

11.11.	Márton napi lampionos felvonulás,

nemzetiségi vetélkedő

03.23.	Víz világnapja témanap

04. hó	Népdaléneklési verseny

04.12.	Tavaszi versmondó verseny

(Költészet Napja)

05.02.	Anyák napi ünnepség

05. hó	Eötvös nap (tantárgyi versenyek)

06.hó	Gyereknap

06.hó	Tanévzáró ünnepség

 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok

Az aradi vértanúk emléknapja

(október 6.)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)
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Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)

A Nemzeti Összetartozás Napja

(június 4.)

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

2021.12.06.	Mikulás

2021.12.17.	Karácsonyi ünnepség

2021.12.22.	Falukarácsony

2022.02.hó	Farsangi bál

2022.04. hó	TrachtTag

2022.06.hó	Ballagás

 

 
 

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

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása-

Kiemelkedő területek

Irányító munkájában előtérbe helyezi a tanulás és tanítási folyamat egységét. A célok meghatározásánál figyelembe veszi az

intézmény sajátosságait. Tanulást támogató környezetet teremt intézményében. Együttműködik a nevelőtestülettel annak

érdekében, hogy tanulóik biztos alapokkal hagyják el az intézményt. A kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló

információkat, a központi mérési eredményeket elemzi, és levonja a szükséges szakmai tanulságokat.

Fejleszthető területek

Hatékonyabb, eredményesebb tanulási módszerek bevezetése. A pedagógusok módszertani kultúrájának a fejlesztése.

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása-

Kiemelkedő területek

Jelentős gyorsasággal érzékeli az aktuális változásokat és reagál azokra. Képes a változtatás folyamatát hatékonyan

megtervezni, értékelni és végrehajtani. A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat meghatározások pontosak, érthetőek, a

feladatok végrehajthatóak. A vezetői pályázatában szereplő célok megvalósítása érdekében határozott lépéseket tesz. A

megvalósítás során figyelembe veszi a megváltozott körülményeket, ezekhez igazodni képes. Intézményében permanensen

elérhető. Hatékony segítséget nyújt a felmerülő problémák megoldásában, folyamatosan informálja kollégáit.

Fejleszthető területek

Keresse az innovációs fejlesztési lehetőségeket a tantestülettel együttműködve. Szorgalmazza kollégái körében a képzés és

önképzés megvalósítását,a tudásmegosztást és az új eszközök használatát.

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása-

Kiemelkedő területek

Erős hivatástudattal rendelkezik. Magatartásában és kommunikációjában etikus és követendő példaként szolgál kollégái

számára. Pozitív személyiséggel és kisugárzással rendelkezik. Elhivatott, intézménye iránt elkötelezett, hiteles és etikus

pedagógus, vezető. Hatékony kommunikációt folytat a nevelési folyamat minden résztvevőjével: tanulókkal, szülőkkel,

pedagógusokkal, partnerintézményekkel. A tervezéshez és megvalósításhoz kikéri a vezetőtársak, munkatársak véleményét. Az

esetleges véleménykülönbségeket meghallgatja, konszenzusra törekszik.

Fejleszthető területek

Tudatosan érvényesítse saját vezetési stílusának erősségeit. Alkalmazza az önértékelés modelljeit.

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása-

Kiemelkedő területek

Kiemelkedő kommunikációs készség, határozottság, hatékony döntéshozatal jellemzi. Támogatja munkatársait terveik és

feladataik teljesítésében. Kellő tapintattal, szakszerűen oldja meg a konfliktushelyzeteket. Személyes kapcsolatot tart az

intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra, választ ad kérdéseikre. Képes inspirálni, motiválni és támogatni

kollégáit, hogy pozitívan álljanak a kihívások elé.

Fejleszthető területek

A döntési folyamatokban, tervezésben, előkészítésben jobban jelenjen meg a kollektív szerepvállalás.

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása-

Kiemelkedő területek

Az intézményvezető napra kész: folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló szabályozókat. A
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pedagógusokat tájékoztatja az intézményt és őket, munkájukat érintő jogszabályi változásokról. Az érintettek tájékoztatása

többféle kommunikációs eszköz, csatorna használatával történik. Az értekezletek teljes mértékben lényegre törőek,

célorientáltak. Elemzi és hatékonyan, a jogszabályoknak megfelelve kezeli az erőforrásokat. Az intézményvezető számára

fontos az intézmény arculata, kiemelkedően fontos számára az intézmény pozitív megítélése. Fenntartóval, a gesztor-, illetve a

másik tagintézménnyel, valamint az intézmény valamennyi partnerével való együttműködése példaértékű.

Fejleszthető területek

Az intézmény pozitív arculatának megtartása.

 

Utolsó frissítés: 2021. 11. 04.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031867&th=4
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A 2021/2022-es tanévben 1 első évfolyamos tanuló ismétli az 1. osztályt, szülői kérésre.
 

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=031867
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Bárki igénybe veheti az iskola tanulói közül, jelentkezés a tanév elején, mely az egész tanévre szól. Ez alól különleges esetben a

vezető adhat felmentést.
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatban a következő szabályok érvényesülnek:

 

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

képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.

•	A fentiek érdekében hét végére minimális, a gyakorláshoz, megszilárdításhoz szükséges feladatokat kapják.

•	Tanulóink a tanítási szünetek idejére nem kapnak írásbeli házi feladatokat.

•	A tanulók eredményes felkészülése érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve

félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.
 

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

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei a tantárgyi kerettantervekben rögzített követelmények.

 

A féléves osztályozó vizsga tervezett időpontja: 2022. január 4-18.

Az év végi osztályozó vizsga tervezett időpontja: 2022. június 7-14.
 

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

1. osztály: 10 fő

2. osztály: 9 fő

3. osztály: 9 fő

4. osztály: 7 fő

5. osztály: 6 fő

6. osztály: 8 fő

7. osztály: 12 fő

8. osztály: 15 fő
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Utolsó frissítés: 2021. 11. 04.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

008 - Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola (2523 Sárisáp, Fő utca 97.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola felvételi körzete Sárisáp közigazgatási területe.

	A tanulói felvétel, átvétel feltételei, követelményei, eljárási rendje

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján jön létre a köznevelési törvény alapján. A felvételről és átvételről az iskola

igazgatója dönt. Az iskola körzetébe tartozó gyermek felvételét nem lehet elutasítani. Iskolánk beiskolázási körzete az

iskolafenntartó által kijelölt terület.

Iskolánk a beiskolázási körzetből – Sárisáp község közigazgatási területe – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. A

mindenkori beiskolázási körzetről a fenntartónál, illetve az iskolavezetésnél lehet érdeklődni. Az első osztályba az a gyermek

iratkozhat be, aki az adott naptári év augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét

Első osztályba történő beiratkozás feltételei: a közoktatási törvénynek megfelelően.

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

•	a gyermek személyi azonosítására alkalmas a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági

igazolvány,

•	óvodai szakvéleményt

•	szükség esetén a nevelési tanácsadó illetve Szakértői Bizottság felvételét javasló szakvéleményét

 

A 2-8. évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:

•	a gyermek személyi azonosítására alkalmas a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági

igazolvány,

•	az elvégzett évfolyamokat igazoló bizonyítványt

•	az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanulók előző tanulmányi eredményének,

illetve magatartás- és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembevételével az

iskola intézményvezetője dönt. A döntésről a szülőt írásban értesíteni kell.

 

Az iskolába való beiratkozást a szülő írásban, vagy személyesen kezdeményezi az iskola intézményvezetőjénél.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A beiratkozás időpontja később kerül rögzítésre, miután a kormányhivatal megadja a beiratkozás időpontját.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 10
 

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:

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-031867-
1031867004

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-031867-
1031867004

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-031867-
1031867004
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Intézményünkben nincs térítési díj.
 

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

Nem volt fenntartói értékelés.
 

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

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

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az intézmény nyitva tartási rendje: 7.30 - 16.00 óráig.
 

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

Szeptember

 

Tanévnyitó ünnepség	szept. 1.	

Szülői értekezlet az 1. osztályban	szept. 1.

Szülői értekezlet: a tanév indításával kapcsolatos teendők megbeszélése	szept. 14 - 18.

Magyar Népmese Napja	szept. 28.	

Európai Diáksport napja	szept. 25.	

Honvédelmi verseny-Székesfehérvár	

KEMPP hadjáték		.

Öttusa		

Haditorna	

 

Október

 

DÖK nap  - Állatok világnapja	okt. 5.	

Diákolimpia – megyei döntő		

Az aradi vértanúk emléknapja	  okt. 6.		

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe	okt. 22.	

Szlovák táncház	okt. 16.	

 

November

 

Egészséghét	nov. 23-27.

Kazinczy Szépkiejtési verseny iskolai fordulója	nov. 11.	

Szlovák nyelvi szavalóverseny (Tardos)		

Pályaválasztási kiállítás		

Pályaválasztási tanácsadás- pedagógiai Szakszolgálat		

Magyar Labdarúgás Napja	nov. 25.	

	

 

December

Mikulás fogadása	dec. 7.	

Mézeskalács-sütés	dec. 3.	

Pályaorientációs nap: 12.11.

Karácsonyi műsor  dec. 18

 

 

Január

 

SZK értekezlet	jan.  6	

Szülői értekezletek	jan . 11-15.	

Félévi osztályozó értekezlet	jan. 22.	
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Félévi értesítők megküldése a szülőknek	jan. 29.	

Félévi nevelőtestületi értekezlet     jan. 27.

Szép Magyar Beszéd – Kazinczy verseny – térségi forduló		

 

Február

Nosztalgiadiszkó  02.06.	

Szlovák táncház	febr. 19.	

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja	febr. 25.	

Farsangi bál    02.01.

Nyelvész Nemzetközi Anyanyelvi verseny iskolai forduló

Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny iskolai forduló   02. 28.	

 

Március

Házi tanulmányi versenyek:

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe-részvétel a községi ünnepségen	márc. 15.		

Tavaszköszöntő	márc. 19.	

Szülői értekezlet a nagycsoportos óvódások szülei részére	márc. 24.	

Nevelőtestületi értekezlet: márc. 22.		

 

Április

 

Fenntarthatósági témahét: 04. 19-23

Szavalóverseny a költészet napja alkalmából	ápr. 12. és 13.	

A holokauszt áldozatai emléknapja	   ápr. 16.	

Munkaközösségi értekezlet    ápr. 13.		

A Népviselet napja	ápr. 23.	

Föld napja	ápr. 22.	

Régiós szlovák énekverseny		

Alapműveleti matematika verseny -körzeti forduló		

Beiratkozás az 1. osztályba	ápr. 16 -17.

Tánc világnapja   ápr. 29.	

Görgey Artúr Emlékverseny (megyei forduló)		

Általános és Középiskolások Országos Bajnoksága (megyei forduló)	

Katasztrófavédelmi verseny		

Dunántúli Reg. Sportlövő Verseny	

 

Május

"Minisuli"    05.06.	

Az 1. osztályosok látogatása a nagycsoportban	máj. 5.	

Madarak és Fák napja	máj.10.	

Szülői értekezletek	máj.10-14.	

Nagycsoportosok látogatása az 1. osztályban	máj.13.	

Nyelvi kompetenciamérés	máj. 19..		

Kompetenciamérés (6.és 8. osztály)	máj. 26.	

Görgey Artúr Emlékverseny (országos döntő)		

Általános és Középiskolások Országos Bajnoksága (országos döntő)		

KIV – megyei forduló	

 

Június

 

A Nemzeti összefogás napja	jún. 4.	

Gyereknap	

Év végi tanulmányi kirándulás	jún. 14.
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Pedagógus kirándulás	jún. 11.	

Osztályozó értekezlet	jún. 15.	

Ballagás	jún. 18.	

Tanévzáró	jún. 18.	

Szlovák nyelvi tábor		

Év végi tanévzáró értekezlet	jún. 24.	
 

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

Nem volt pedagógiai-szakmai ellenőrzés.

 

Utolsó frissítés: 2022. 01. 25.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031867&th=8
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A 2019/20-as tanévet 16 fő  8. osztályos tanuló  végezte el.

Más általános iskolai intézménybe 5 fő iratkozott be.

2020/21-es tanévet  2 tanuló kezdte meg évfolyamismétléssel.
 

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=031867
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

 	Tanórán kívüli foglalkozások:

•	 Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett- a tanulók érdeklődése, igénye szerint tanórán kívüli

foglalkozásokat szervez. A foglalkozásokat az iskola, munkarendje szerint szervezi meg.

	Formái:

Napközis foglalkozás: A köznevelési törvény előírásainak megfelelően – ha a szülők igénylik- az iskolában tanítási napokon a

délutáni időszakban az első-negyedik évfolyamon napközi működik.

•	 A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.

•	A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben –

szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.

Tanulószoba: A tanulószoba az 5-8. évfolyamokon működik. Célja, hogy minden tanuló felkészülten vegyen részt a következő

napi tanórákon, iskolai idejét hasznosan töltse, biztonságban legyen. A tanulószobai foglalkozásokon az iskola szabályok

érvényesek.

Diákétkeztetés: Az iskola minden tanulójának – ha igényli - napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) vagy ebédet

biztosít.

Feltétele, hogy megadott időpontokban pontosan fizessék be a térítési díjat a tanulók, illetve szüleik.

Tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások:

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az

egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.

Szakkörök: A megfelelő tehetséggondozás érdekében figyelembe véve a tanulási igényeket, kínálunk művészeti, technikai,

szaktárgyi stb. szakköröket.

Iskolai sportkörök: A testi-lelki egészség gondozása és a helyes napi időbeosztás megtanulása érdekében is ajánljuk, hogy

tanulóink naponta legalább fél óra testedzést végezzenek. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Így biztosított a

testnevelés órákkal együtt a mindennapos testnevelés.

Versenyek, vetélkedők, bemutatók: Több tantárgyból és sport tevékenységből rendezünk iskolai versenyeket, vetélkedőket. A

tehetséges tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.

Iskolai könyvtár: A tanulók egyéni tanulását, önképzését segíti.
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Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni,

hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák,

kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a

szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak - az iskolanevelő és oktató tevékenységétől

függetlenül - hit- és vallásoktatást szervezhetnek a tanév megkezdésekor, amelyet előzetesen egyeztetnek az iskola

igazgatójával. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14.00 óra és 16.00 óra között szervezik meg. Az ettől eltérő

időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.

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

kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy

tanévre szól.

A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik

alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni

foglalkozásokon kötelező.
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

	

A házi feladat adásának elvei és korlátai.

 

Elvek:

      rendszeresség,

	tananyaghoz kapcsolódó legyen,

	gyakorlást szolgálja,

	lehetőség szerint differenciálva,

	szóbeli és írásbeli feladatok megfelelő aránya,

	ne legyen túlterhelés,

	rendszeres számonkérés és ellenőrzés.

 

 

Korlátok:

•	hétvégére kisebb mennyiségben,

•	szünetekre ne adjunk aránytalanul többet.

 

Az iskolai dolgozatok szabályai:

•	A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját 5 munkanappal hamarabb megismerje, és azt a szaktanár 5

munkanappal hamarabb a naplóba ceruzával beírja azért, hogy ugyanabban az osztályban egy napon ne kerüljön sor kettőnél

több témazáró dolgozat íratására. Ha a témazáró dolgozat megíratására szánt idő több, mint 45 perc, akkor aznap másik

témazáró dolgozat nem íratható. A tervezett hosszú témazáró dolgozat tényét a naplóba „H” jellel kell bejegyezni, hogy arról a

többi szaktanár is tudomást szerezzen.

•	A tanulónak joga, hogy dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét, továbbá munkájában elkövetett hibáit a következő

tanórán, de legkésőbb 10 munkanapon belül megtudja, illetve munkáját megnézhesse. Amennyiben a dolgozatot a javító tanár a

10. munkanapnál később mutatja be a tanulóknak, a tanuló szabadon eldöntheti, hogy kéri-e a dolgozatra adott érdemjegyet

vagy sem.

•	Ha a tanuló úgy véli, hogy a dolgozat javítása hibás, vagy tartalmi részt nem vettek figyelembe, akkor erre való rámutatással

kérheti a javító tanártól a hiba orvoslását. Ha a problémát ezen az úton nem sikerül megoldani, a tanuló az iskola igazgatójához

fordulhat kérésével, aki hivatalból jelöli ki a javító tanárt, és részére a dolgozatot felülvizsgálat céljából továbbítja.
 

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

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei a tantárgyi kerettantervekben rögzített követelmények.

11A féléves osztályozó vizsga tervezett időpontja: 2021. január 11-14.

Az évvégi osztályozó vizsga tervezett időpontja: 2021. június 7-10.
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Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

1.a osztály      16 fő

1.b osztály      16 fő

2. osztály        24 fő

3. osztály        17 fő

4. osztály        17 fő

5. osztály        22 fő

6. osztály        18 fő

7. osztály        20 fő

8. osztály        22 fő

 

Utolsó frissítés: 2021. 07. 19.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

009 - Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskolája Únyi Telephelye (2528 Úny,

Petőfi Sándor tér 6.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskolájának Únyi Telephelye  felvételi körzete Úny közigazgatási

területe.

A tanulói felvétel és átvétel feltételei, követelményei, eljárási rendje:

- A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján jön létre a köznevelési törvény alapján. A felvételről és átvételről az iskola

igazgatója dönt. Az iskola körzetébe tartozó gyermek felvételét nem lehet elutasítani. Iskolánk beiskolázási körzete a

kormányhivatal által kijelölt terület.

- Iskolánk a beiskolázási körzetből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.

- Első osztályba történő beiratkozás feltételei a köznevelési törvény által előírtak.

- Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanulók előző tanulmányi eredményének,

illetve magatartás- és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembevételével az

iskola vezetője dönt.

- Az iskolába való beiratkozást a szülő írásban, vagy személyesen kezdeményezi az iskola vezetőjénél.   <
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Egész évben. A 2022/2023-as tanév első osztályába történő beiratkozás időpontja: 2022.04.21-22.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

önálló 2. osztály

összevont osztály: 3.-4.
 

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:

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-031867-
1031867008

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-031867-
1031867008

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-031867-
1031867008
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Nem releváns
 

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

Nem került rá sor.
 

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 nyitvatartási ideje munkanapokon: 7.30-16.00
 

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

2021-2022-es tanév

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

09.04.	Madármegfigyelő nap

09. hó	„Arany 5-ös program” beindítása

09.21.	Takarítási világnap

10.hó	Idősek köszöntése

10. hó	Állatok Világnapja rajzpályázat

10. hó	Őszi mesevetélkedő

11.11.	Márton napi lampionos felvonulás,

nemzetiségi vetélkedő

03.23.	Víz világnapja témanap

04. hó	Népdaléneklési verseny

04.12.	Tavaszi versmondó verseny

(Költészet Napja)

05.02.	Anyák napi ünnepség

05. hó	Eötvös nap (tantárgyi versenyek)

06.hó	Gyereknap

06.hó	Tanévzáró ünnepség

 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok

Az aradi vértanúk emléknapja

(október 6.)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)

A Nemzeti Összetartozás Napja

(június 4.)

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

2021.12.06.	Mikulás

2021.12.17.	Karácsonyi ünnepség

2021.12.22.	Falukarácsony

2022.02.hó	Farsangi bál

2022.04. hó	TrachtTag

2022.06.hó	Ballagás
 

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

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása-

Kiemelkedő területek

Irányító munkájában előtérbe helyezi a tanulás és tanítási folyamat egységét. A célok meghatározásánál figyelembe veszi az
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intézmény sajátosságait. Tanulást támogató környezetet teremt intézményében. Együttműködik a nevelőtestülettel annak

érdekében, hogy tanulóik biztos alapokkal hagyják el az intézményt. A kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló

információkat, a központi mérési eredményeket elemzi, és levonja a szükséges szakmai tanulságokat.

Fejleszthető területek

Hatékonyabb, eredményesebb tanulási módszerek bevezetése. A pedagógusok módszertani kultúrájának a fejlesztése.

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása-

Kiemelkedő területek

Jelentős gyorsasággal érzékeli az aktuális változásokat és reagál azokra. Képes a változtatás folyamatát hatékonyan

megtervezni, értékelni és végrehajtani. A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat meghatározások pontosak, érthetőek, a

feladatok végrehajthatóak. A vezetői pályázatában szereplő célok megvalósítása érdekében határozott lépéseket tesz. A

megvalósítás során figyelembe veszi a megváltozott körülményeket, ezekhez igazodni képes. Intézményében permanensen

elérhető. Hatékony segítséget nyújt a felmerülő problémák megoldásában, folyamatosan informálja kollégáit.

Fejleszthető területek

Keresse az innovációs fejlesztési lehetőségeket a tantestülettel együttműködve. Szorgalmazza kollégái körében a képzés és

önképzés megvalósítását,a tudásmegosztást és az új eszközök használatát.

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása-

Kiemelkedő területek

Erős hivatástudattal rendelkezik. Magatartásában és kommunikációjában etikus és követendő példaként szolgál kollégái

számára. Pozitív személyiséggel és kisugárzással rendelkezik. Elhivatott, intézménye iránt elkötelezett, hiteles és etikus

pedagógus, vezető. Hatékony kommunikációt folytat a nevelési folyamat minden résztvevőjével: tanulókkal, szülőkkel,

pedagógusokkal, partnerintézményekkel. A tervezéshez és megvalósításhoz kikéri a vezetőtársak, munkatársak véleményét. Az

esetleges véleménykülönbségeket meghallgatja, konszenzusra törekszik.

Fejleszthető területek

Tudatosan érvényesítse saját vezetési stílusának erősségeit. Alkalmazza az önértékelés modelljeit.

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása-

Kiemelkedő területek

Kiemelkedő kommunikációs készség, határozottság, hatékony döntéshozatal jellemzi. Támogatja munkatársait terveik és

feladataik teljesítésében. Kellő tapintattal, szakszerűen oldja meg a konfliktushelyzeteket. Személyes kapcsolatot tart az

intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra, választ ad kérdéseikre. Képes inspirálni, motiválni és támogatni

kollégáit, hogy pozitívan álljanak a kihívások elé.

Fejleszthető területek

A döntési folyamatokban, tervezésben, előkészítésben jobban jelenjen meg a kollektív szerepvállalás.

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása-

Kiemelkedő területek

Az intézményvezető napra kész: folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló szabályozókat. A

pedagógusokat tájékoztatja az intézményt és őket, munkájukat érintő jogszabályi változásokról. Az érintettek tájékoztatása

többféle kommunikációs eszköz, csatorna használatával történik. Az értekezletek teljes mértékben lényegre törőek,

célorientáltak. Elemzi és hatékonyan, a jogszabályoknak megfelelve kezeli az erőforrásokat. Az intézményvezető számára

fontos az intézmény arculata, kiemelkedően fontos számára az intézmény pozitív megítélése. Fenntartóval, a gesztor-, illetve a

másik tagintézménnyel, valamint az intézmény valamennyi partnerével való együttműködése példaértékű.

Fejleszthető területek

Az intézmény pozitív arculatának megtartása.

 

Utolsó frissítés: 2021. 11. 04.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031867&th=9
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
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https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031867&th=9


A 2021/2022-es tanévben nincs évismétlő 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=031867
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Bárki igénybe veheti az iskola tanulói közül, jelentkezés a tanév elején, mely az egész tanévre szól. Ez alól különleges esetben a

vezető adhat felmentést.
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatban a következő szabályok érvényesülnek:

 

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

képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.

•	A fentiek érdekében hét végére minimális, a gyakorláshoz, megszilárdításhoz szükséges feladatokat kapják.

•	Tanulóink a tanítási szünetek idejére nem kapnak írásbeli házi feladatokat.

•	A tanulók eredményes felkészülése érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve

félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.
 

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

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei a tantárgyi kerettantervekben rögzített követelmények.

A féléves osztályozó vizsga tervezett időpontja: 2022. január 4-18.

Az év végi osztályozó vizsga tervezett időpontja: 2022. június 7-14.
 

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

2. osztály: 7 fő

3. osztály: 5 fő

4. osztály: 4 fő 

 

Utolsó frissítés: 2021. 11. 04.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2022. január 28.

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-031867-
1031867009

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-031867-
1031867009

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-031867-
1031867009
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