032232
Aba Sámuel Általános Iskola
3127 Kazár, Szabadság út 3.

KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a
lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

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

032232
Aba Sámuel Általános Iskola
3127 Kazár, Szabadság út 3.
Nógrád
Róthné Tarsoly Anita
32/789183
abakazar@altisk-kazar.edu.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. 10. 21.

Ellátott feladatok:
-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

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

Salgótarjáni Tankerületi Központ
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
tankerületi központ
Simon Tibor
+36 (32) 795-221
tibor.simon@kk.gov.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
001 - Aba Sámuel Általános Iskola Kazári Telephelye (3127 Kazár, Szabadság út 14.)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
009 - Aba Sámuel Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája (3153 Dorogháza, Malom út 110)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
012 - Aba Sámuel Általános Iskola (3127 Kazár, Szabadság út 3.)
Ellátott feladatok:
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- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
013 - Aba Sámuel Általános Iskola Bárnai Tagiskolája (3126 Bárna, Petőfi út 15)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

4. Intézmény statisztikai adatai

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
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Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok
számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
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alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók
létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján
Teljes munkaidős
Összesen
Összesen (s02+s03+…+s21) 2
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Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=032232
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Teljes és részmunkaidős
összesen
Összesen
ebből nő
(o01+o03)
(o02+o04)
2
2
2
2

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)
Összesen
ebből nő
0
0

0
0

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
001 - Aba Sámuel Általános Iskola Kazári Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=032232&th=001
009 - Aba Sámuel Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=032232&th=009
012 - Aba Sámuel Általános Iskola
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=032232&th=012
013 - Aba Sámuel Általános Iskola Bárnai Tagiskolája
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=032232&th=013

Feladatellátási hely szintű adatok
001 - Aba Sámuel Általános Iskola Kazári Telephelye (3127 Kazár, Szabadság út 14.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Az iskola igazgatója dönt a tanulók felvételéről, átvételéről, osztályba sorolásáról.
Intézményünk alkalmazza az osztályok közötti szegregáció tilalmát és az esélyegyenlőség elvét. Beiratkozáskor, illetve a tanév
közben érkező tanulók esetén (amennyiben párhuzamos osztályok működnek) az esélyegyenlőséget szem előtt tartva, úgy
soroljuk osztályba az adott tanulókat, hogy a lemorzsolódással veszélyezetetett, illetve RGYK, HH, HHH, egyéni munkarenddel
rendelkező tanulók aránykülönbsége ne haladja meg a 25 % pontot.
Az iskola köteles felvenni az intézmény körzetében lakó, vagy életvitelszerűen ott tartózkodó/lakó tanulót. Életvitelszerű ott
lakásnak minősül, ha
a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául
használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai
beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő
lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen
lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló
szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás
kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől
származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
Ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem
mutatja be, akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett
bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével
ellenőrizni. Ha az iskola igazgatója az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által
javasolt legalább két időpont közül a tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal
sem teszi lehetővé a családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen
lakik a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel
megtagadható.
Nem körzetes tanuló felvételekor előnyt jelent a tanuló halmozottan hátrányos helyzete, tartós betegsége, testvér meglevő
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tanulói jogviszonya. Nem körzetes tanuló átvételénél az osztálylétszám és összetétel mellett a jelentkező tanuló magatartása és
tanulmányi eredménye jelentősen befolyásolja a döntést.
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között
– a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben
vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első
évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek
felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt
napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §) A
beiratkozás idejéről és helyéről a szokásos módon nyújtunk tájékoztatást (honlap, a hirdetmény kifüggesztése a bejárati ajtóra).
Az iskola felvételi körzetét a Salgótarjáni Tankerületi Központ határozza meg.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Az intézménybe a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az állami intézményfenntartó által meghatározott időszakban kell
beíratni. A beiratkozás idejéről és helyéről a szokásos módon nyújtunk tájékoztatást (honlap, a hirdetmény kifüggesztése a
bejárati ajtóra). Az iskola felvételi körzetét a kormányhivatal határozza meg.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
A 2022/2023-as tanévre 1.évfolyamon a, b osztályokat, 2. évfolyamon a,b osztályokat, 3. és 4. évfolyamon 1-1 osztályt
engedélyezett a fenntartó.
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hó 10. napjáig személyesen az iskolatitkárnál kell befizetni. Az iskola az
igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges a
szülő részére postai úton visszajuttatja, ha az étkezést a szülő 1 nappal előre az iskolatitkárnál lemondja.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó nem készített ilyen értékelést.
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 épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától este 20 óráig tartanak nyitva. Az iskola igazgatójával
történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A tanév programjai az Aba Sámuel Általános Iskolában
Tanévnyitó ünnepség 2022. szeptember 1., csütörtök
A magyar diáksport napja 2022. szeptember 30., péntek
Idősek napja 2022. október 1., szombat
Szent- Mihály napi vigasságok 2022. október 5., szerda
Megemlékezés az aradi vértanúkra 2022. október 6., csütörtök
Képzőművészeti kiállítás 2022. október 17., hétfő
Nemzeti ünnep-iskolai ünnepély 2022. október 21., péntek
Nemzeti ünnep-községi ünnepségek 2022. október 21., péntek
Tökfesztivál 2022. november 11., péntek
Mikulás 2022. december 6., kedd
Luca napi vigasságok 2022. december 13., kedd
Falujáró népszokások 2022. december 14., szerda
Karácsonyi koncert 2022. december 14., szerda
Falusi karácsony 2022. december 17., szombat
Karácsonyi játszóház 2022. december 21., szerda
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Karácsonyi ünnepi műsor 2022. december 21., szerda
Képzőművészeti kiállítás 2023. január 18., szerda
A magyar kultúra napja 2023. január 23., hétfő
Jelvényavató 2023. január 23., hétfő
Farsangi bál 2023. február 17., péntek
Az anyanyelv nemzetközi napja 2023. február 21., kedd
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 2023. február 25., szombat
Nemzet ünnep-iskolai ünnepség 2023. március 14., kedd
Nemzeti ünnep-községi ünnepség2023. március 14., kedd
Húsvéti játszóház 2023. április 5., szerda
A költészet napja 2023. április 12., szerda
A holokauszt áldozatainak emléknapja 2023. április 16., vasárnap
Majális- Egészségnap 2023. április 28., péntek
Anyák napi köszöntő 2023. május 5., péntek
Laskafesztivál 2023. május 20., szombat
Tanévzáró suli-buli 2023. június 16., péntek
Ballagás, tanévzáró 2023. június 24., szombat
Projekt
A magyar diáksport napja 2022. szeptember 30., péntek
Szent- Mihály napi vigasságok 2022. október 5., szerda
Karácsonyi projekt 2022. december 1-21.
ebben:
Mikulás 2022. december 6., kedd
Luca napi vigasságok 2022. december 13., kedd
Falujáró népszokások 2022. december 14., szerda
Karácsonyi koncert2022. december 14., szerda
Falusi karácsony 2022. december 17., szombat
Karácsonyi játszóház 2022. december 21., szerda
Ünnepi műsor2022. december 21., szerda
„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6., hétfő-2023. március 10., péntek
Digitális témahét 2023. március 27., hétfő- 2023. március 31., péntek
Vers- és mesemondó versenyek 2023. március 29., szerda
Petőfi illusztrációs kiállítás megnyitása 2023. március 31., péntek
Tavaszi (húsvéti) Projekt2023. április 3., hétfő
Húsvéti játszóház 2023. április 5., szerda
A költészet napja 2023. április 12., szerda
Fenntarthatósági témahét 2023. április 24., hétfő- 2023. április 28., péntek
Egészség hét 2023. április 24., hétfő
Versenyek, vetélkedők
Futóverseny 2022. október 21., péntek regionális
Vers- és prózamondó versenyek 2023. március 29., szerda intézményi
Versillusztrációs verseny2023. április házi
Megyei rajzversenyKiírástól függően megyei
Megyei festészeti verseny Kiírástól függően megyei
Komplex művészeti verseny Kiírástól függően megyei
Online tanulmányi verseny Kiírástól függően
Rajzpályázatok Alkalomszerűen országos, regionális
Számkirály- matematika verseny Kiírástól függően regioniális
Országos Angol Nyelvi Verseny Kiírástól függően országos
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Angol nyelvű civilizációs vetélkedőKiírástól függően regionális
Savaria történelem verseny Kiírástól függően országos
Sziporka matematika versenyKiírástól függően országos
Egyéb programok
Színház – és mozilátogatás, LEP Folyamatos
Balassi Bálint Megyei Könyvtár látogatása Folyamatos
Óvodások meglátogatása 2023. április
Óvodai nagycsoport látogatása az 1. osztályban 2023. március
Óvodai szülőértekezlet 2023. május
Falujáró túra (Tájházak, kiállítóhelyek) folyamatos
Kukucskáló program 2023. március
7-8. osztályosok üzemlátogatása (varroda,…) folyamatos
Osztálykirándulások folyamatos
Tanórán kívüli egészségfejlesztés és környezeti nevelés programjai
Szelektív hulladékgyűjtés beindítása folyamatos
Tanulótájékoztató (bűnmegelőzés, szenvedélybetegségek) 2022. november
Állatok világnapja 2022. október 4., kedd
Sulizsák program 2022. október 7., péntek
Papírgyűjtés 2022. október 18., kedd
Takarékossági világnap- faliújság 2022. október 31., hétfő
Hulladékcsökkentési hét 2022. november 19., szombat-2022. november 27., vasárnap
Közösségépítő délutánok folyamatos
Szánkózás alkalomszerűen
Felvilágosító tevékenység az egészséges életmódról folyamatos
Nemzetközi hulladékgyűjtő világnap: „TeSzedd!akció” 2023. április
Víz világnapja- faliújság2023. március 22., szerda
„Föld napja”- faliújság 2023. április 22., szombat
Madarak, fák napja- faliújság 2023. május 10., szerda
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
2017.03.16-án vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés mindent rendben talált.
A minősítési eljárások 90%-100%-os eredménnyel zárultak.
A 2019-es minősítési eljárás 90%-100% közötti eredménnyel zárult.
A 2019-es vezetői tanfelügyelethez kapcsolódó fejlesztési tervben a következő feladatokat határoztuk meg: A mérések
eredményeinek összehasonlítása, szakmai tanulságok levonása; az intézményi dokumentumok egységes szempontok szerinti
elkészítése; honlap fejlesztése.
A 2019-es intézményi tanfelügyelethez kapcsolódó fejlesztendő területek.: részletes, konkrét eredményeket, adatokat
tartalmazó, elemző beszámolók készítése; szülőkkel való kapcsolattartás erősítése (családlátogatások, családi napok); a belső és
külső mérési eredmények hasznosítása; a munkaközösségek együttműködésének erősítése; panaszkezelési szabályzat
elkészítése.
A 2020-as minősítési eljárások 80 %-100% közötti eredménnyel zárultak.
A 2021-es minősítési eljárások 80%-100% közötti eredménnyel zárultak.

Utolsó frissítés: 2022. 10. 18.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
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Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=032232&th=1
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
A 2022/2023-as tanévet évfolyamismétléssel kezdte: 1. osztályban 9 tanuló, 2. osztályban 3 tanuló.
3. osztályban és 4. osztályban nincs évfolyamismétlő.
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=032232
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Iskoláink tanulóink számára változatos foglalkozásokat biztosítanak. Minden tanévben felmérjük tanulóink választását a
törvényi előírásoknak megfelelően.
Intézményünk az alábbi tantárgyakat, foglalkozásokat kínálják tanulóinkat:
•idegen nyelv/német, angol/ 1-3. évfolyam
•KAP alprogrami foglalkozások
•hon- és népismeret - 6. évfolyam
szorobán
•sportköri foglalkozások
•tehetséggondozás, versenyfelkészítés
•felzárkóztató foglalkozások
•felvételi felkészítő foglalkozás
•tanulószoba
•önismereti diákkör
ENABLE
szakkörök igény szerint
A választható tantárgyak, foglalkozások esetében, ha a tantárgyfelosztás megengedi, lehetővé tesszük, hogy a többség által
megjelölt pedagógus vezesse a foglalkozásokat. A tanuló az iskola kínálatából egyéb foglalkozásokat is választhat. Ezekre a
tantárgyválasztás szabályai vonatkoznak. Abban az esetben, ha a foglalkozáson való aktív részvétel előzetes ismeretekhez is
köthető, úgy a változtatásnál előzetes ismeretek felmérése szükséges. A tanuló abban az esetben választhat a pedagógusok
közül, amennyiben a téma és képességek szerinti csoportalakítás során legalább két azonos csoport jön létre külön pedagógus
vezetésével.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az intézmény helyi tanterve tartalmazza.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Az intézmény helyi tanterve tartalmazza.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
A tanuló létszámok a következők a 2022/2023-as tanévben:
Aba Sámuel Általános Iskola
1.a-15 1.b-15 2.a-18 2.b-17

3.o-244.o-20

5.o-31 6. o-31 7.o -21

8.o-25

Utolsó frissítés: 2022. 10. 18.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0322321032232001
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Házirend:
Pedagógiai program:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0322321032232001
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0322321032232001

009 - Aba Sámuel Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája (3153 Dorogháza, Malom út 110)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Az iskola igazgatója dönt a tanulók felvételéről, átvételéről, osztályba sorolásáról.
Intézményünk alkalmazza az osztályok közötti szegregáció tilalmát és az esélyegyenlőség elvét. Beiratkozáskor, illetve a tanév
közben érkező tanulók esetén (amennyiben párhuzamos osztályok működnek) az esélyegyenlőséget szem előtt tartva, úgy
soroljuk osztályba az adott tanulókat. hogy lemorzsolódással veszélyeztetett, illetve RGYVK, HH, HHH, egyéni munkarenddel
rendelkező tanulók aránykülömbsége ne haladja meg a 25% pontot.
Az iskola, köteles felvenni az intézmény körzetében lakó, vagy életvitel szerűen ott tartózkodó/lakó tanulót. Életvitelszerű ott
lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen
ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásába a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az
iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebben szerepel.
Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló nyilvántartásban szereplő
lakóhelyén vagy tartózkodási helyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult
felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a
felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás
igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
Ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, akkor az iskola igazgatója, illetve az
általa vagy fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével
ellenőrzi. Ha az iskola igazgatója az általa, illetve fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább két időpont közül a
tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a
tanuló nem életvitel szerűen lakik a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel
megtagadható.
Nem körzetes tanulók felvételekor előnyt jelent a tanuló halmozottan hátrányos helyzete, tartós betegsége, testvér meglevő
tanulói jogviszonya. Nem körzetes tanuló átvételénél az osztálylétszám és összetétel mellet a jelentkező tanuló magatartása és
tanulmányi eredménye jelentőseb befolyásolja a döntést.
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között
- a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett
időpontban- köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott
iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon
belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §) A
beiratkozás idejéről és helyéről a szokásos módon nyújtunk tájékoztatást (honlap, intézményi Facebook oldal, a hirdetmény
kifüggesztése a bejárati ajtóra valamint a beiskolázási körzetben lévő óvodák részére eljuttatva). Az iskola felvételi körzetét a
Salgótarjáni Tankerületi Központ határozza meg.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Az intézmény a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az állami intézményfenntartó által meghatározott időszakban kell
beíratni. A beiratkozás idejéről és helyéről a szokásos módon nyújtunk tájékoztatást (honlap, intézményi Facebook oldal, a
hirdetmény kifüggesztése a bejárati ajtóra valamint a beiskolázási körzetben lévő óvodák részére eljuttatva). Az iskola felvételi
körzetét a kormányhivatal határozza meg.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
A 2022/2023-as tanévre 1-4 évfolyamokon 1-1 osztályt, 5-8 évfolyamokon 1-1 osztályt engedélyezett a fenntartó.
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
10 / 22

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Az étkezési díjakat minden hónapban utólag az étkezési napok számát figyelembe véve minden hónap 15-ig az illetékes
önkormányzati alkalmazottnál befizeti. Az aznapi étkezést adott napon reggel 8:00ig lehet lemondani az iskolatitkárnál.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó nem készített ilyen értékelést.
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 épülete szorgalmi időszakban reggel 7 órától délután 18 óráig tartanak nyitva. az iskola igazgatójával történt előzetes
egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarható.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A tanév programjai az Aba Sámuel Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolájában:
Tanévnyitó ünnepség 2022. szeptember 01.,
A magyar diáksport napja 2022. szeptember 30.,
Megemlékezés az Aradi vértanúkról 2022. október 06.,
Nemzeti ünnep-iskolai ünnepély 2022. október 21.,
Tök-Jó nap (haloween) 2022. október 28.,
Karácsony-iskolai ünnepély 2022. december 16.,
Magyar Kultúra Napja 2023. január 21.,
Farsangi vigaszság2023. február 17.,
Kommunista diktatúra áldozatainak 2023. február 25.,
Nemzeti ünnep – március 15. iskolai ünnepély2023. március 10.
Költészet napja 2023. április 11.,
Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól 2023.április 16.,
Gyermeknap 2023.május 26.,
Nemzeti összetartozás napja 2023. június 2.,
Tanévzáró ünnepély 2023. június 17.,
Ballagás 2023. június 17.,
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
A 2020-as minősítési eljárások 80%-100% közötti eredménnyel zárultak.
A 2021-es minősítési eljárások 80%-100% közötti eredménnyel zárultak.
A 2021- es intézményi tanfelügyelet 88,5%-os eredménnyel zárult

Utolsó frissítés: 2022. 10. 21.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=032232&th=9
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
A 2022/2023-as tanévet évfolyam ismétléssel kezdte: 1. osztályban 3 tanuló, 2. osztályban 2 tanuló. 6. osztályban 1 tanuló. 3-45-7-8. évfolyamon nincs évfolyam ismétlő
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=032232
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Iskolánk a tanulóink számára változatos foglalkozásokat biztosítanak. Minden tanévben felmérjük tanulóink választását a
törvényi előírásoknak megfelelően.
Intézményünk az alábbi tárgyakat, foglalkozásokat kínálja tanulóinak:
-idegennyelv angol 1-3 évfolyam
- Hon és népismeret 5-6 évfolyam
- szorobán
- sportköri foglalkozások
- tehetséggondozás, versenyfelkészítés
- felzárkóztató foglalkozások
- tanulószoba
A választható tantárgyak, foglalkozások esetében, ha a tantárgyfelosztás megengedi lehetővé tesszük, hogy a többség által
megjelölt pedagógus vezesse a foglalkozásokat. A tanuló az iskolai kínálatból egyéb foglalkozást is választhat. Ezekre a
tantárgyválasztás szabályai vonatkoznak. abban az esetben ha a foglalkozáson való aktív részvétel előzetes ismeretekhez is
köthető, úgy a változtatásnál előzetes ismeretek felmérése szükséges.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az iskola helyi tanterve tartalmazza.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Az iskola helyi tanterve tartalmazza.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
1.osztály: 26fő
2.osztály: 25fő
3.osztály: 23fő
4.osztály: 11fő
5.osztály: 21fő
6.osztály: 23fő
7.osztály: 19fő
8.osztály: 17fő

Utolsó frissítés: 2022. 10. 21.

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

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0322321032232009
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0322321032232009
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0322321032232009

012 - Aba Sámuel Általános Iskola (3127 Kazár, Szabadság út 3.)

1. Általános adatok
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A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Az iskola igazgatója dönt a tanulók felvételéről, átvételéről, osztályba sorolásáról.
Intézményünk alkalmazza az osztályok közötti szegregáció tilalmát és az esélyegyenlőség elvét. Beiratkozáskor, illetve a tanév
közben érkező tanulók esetén (amennyiben párhuzamos osztályok működnek) az esélyegyenlőséget szem előtt tartva, úgy
soroljuk osztályba az adott tanulókat, hogy a lemorzsolódással veszélyezetetett, illetve RGYK, HH, HHH, egyéni munkarenddel
rendelkező tanulók aránykülönbsége ne haladja meg a 25 % pontot.
Az iskola köteles felvenni az intézmény körzetében lakó, vagy életvitelszerűen ott tartózkodó/lakó tanulót. Életvitelszerű ott
lakásnak minősül, ha
a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául
használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai
beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő
lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen
lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló
szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás
kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől
származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
Ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem
mutatja be, akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett
bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével
ellenőrizni. Ha az iskola igazgatója az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által
javasolt legalább két időpont közül a tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal
sem teszi lehetővé a családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen
lakik a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel
megtagadható.
Nem körzetes tanuló felvételekor előnyt jelent a tanuló halmozottan hátrányos helyzete, tartós betegsége, testvér meglevő
tanulói jogviszonya. Nem körzetes tanuló átvételénél az osztálylétszám és összetétel mellett a jelentkező tanuló magatartása és
tanulmányi eredménye jelentősen befolyásolja a döntést.
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között
– a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben
vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első
évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek
felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt
napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §) A
beiratkozás idejéről és helyéről a szokásos módon nyújtunk tájékoztatást (honlap, a hirdetmény kifüggesztése a bejárati ajtóra).
Az iskola felvételi körzetét a Salgótarjáni Tankerületi Központ határozza meg.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Az intézménybe a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az állami intézményfenntartó által meghatározott időszakban kell
beíratni. A beiratkozás idejéről és helyéről a szokásos módon nyújtunk tájékoztatást (honlap, a hirdetmény kifüggesztése a
bejárati ajtóra). Az iskola felvételi körzetét a kormányhivatal határozza meg.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
A 2022/2023-as tanévre 5.évfolyamon 1 osztályt, 6. évfolyamon 1 osztályt, 7. évfolyamon 1 osztályt, 8. évfolyamon 1 osztályt
engedélyezett a fenntartó.
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hó 10. napjáig személyesen az iskolatitkárnál kell befizetni. Az iskola az
igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges a
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szülő részére postai úton visszajuttatja, ha az étkezést a szülő 1 nappal előre az iskolatitkárnál lemondja.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó nem készített ilyen értékelést.
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 épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától este 20 óráig tartanak nyitva. Az iskola igazgatójával
történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A tanév programjai az Aba Sámuel Általános Iskolában
Tanévnyitó ünnepség 2022. szeptember 1., csütörtök
A magyar diáksport napja 2022. szeptember 30., péntek
Idősek napja 2022. október 1., szombat
Szent- Mihály napi vigasságok 2022. október 5., szerda
Megemlékezés az aradi vértanúkra 2022. október 6., csütörtök
Képzőművészeti kiállítás 2022. október 17., hétfő
Nemzeti ünnep-iskolai ünnepély 2022. október 21., péntek
Nemzeti ünnep-községi ünnepségek 2022. október 21., péntek
Tökfesztivál 2022. november 11., péntek
Mikulás 2022. december 6., kedd
Luca napi vigasságok 2022. december 13., kedd
Falujáró népszokások 2022. december 14., szerda
Karácsonyi koncert 2022. december 14., szerda
Falusi karácsony 2022. december 17., szombat
Karácsonyi játszóház 2022. december 21., szerda
Karácsonyi ünnepi műsor 2022. december 21., szerda
Képzőművészeti kiállítás 2023. január 18., szerda
A magyar kultúra napja 2023. január 23., hétfő
Jelvényavató 2023. január 23., hétfő
Farsangi bál 2023. február 17., péntek
Az anyanyelv nemzetközi napja 2023. február 21., kedd
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 2023. február 25., szombat
Nemzet ünnep-iskolai ünnepség 2023. március 14., kedd
Nemzeti ünnep-községi ünnepség2023. március 14., kedd
Húsvéti játszóház 2023. április 5., szerda
A költészet napja 2023. április 12., szerda
A holokauszt áldozatainak emléknapja 2023. április 16., vasárnap
Majális- Egészségnap 2023. április 28., péntek
Anyák napi köszöntő 2023. május 5., péntek
Laskafesztivál 2023. május 20., szombat
Tanévzáró suli-buli 2023. június 16., péntek
Ballagás, tanévzáró 2023. június 24., szombat
Projekt
A magyar diáksport napja 2022. szeptember 30., péntek
Szent- Mihály napi vigasságok 2022. október 5., szerda
Karácsonyi projekt 2022. december 1-21.
ebben:
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Mikulás 2022. december 6., kedd
Luca napi vigasságok 2022. december 13., kedd
Falujáró népszokások 2022. december 14., szerda
Karácsonyi koncert2022. december 14., szerda
Falusi karácsony 2022. december 17., szombat
Karácsonyi játszóház 2022. december 21., szerda
Ünnepi műsor2022. december 21., szerda
„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6., hétfő-2023. március 10., péntek
Digitális témahét 2023. március 27., hétfő- 2023. március 31., péntek
Vers- és mesemondó versenyek 2023. március 29., szerda
Petőfi illusztrációs kiállítás megnyitása 2023. március 31., péntek
Tavaszi (húsvéti) Projekt2023. április 3., hétfő
Húsvéti játszóház 2023. április 5., szerda
A költészet napja 2023. április 12., szerda
Fenntarthatósági témahét 2023. április 24., hétfő- 2023. április 28., péntek
Egészség hét 2023. április 24., hétfő
Versenyek, vetélkedők
Futóverseny 2022. október 21., péntek regionális
Vers- és prózamondó versenyek 2023. március 29., szerda intézményi
Versillusztrációs verseny2023. április házi
Megyei rajzversenyKiírástól függően megyei
Megyei festészeti verseny Kiírástól függően megyei
Komplex művészeti verseny Kiírástól függően megyei
Online tanulmányi verseny Kiírástól függően
Rajzpályázatok Alkalomszerűen országos, regionális
Számkirály- matematika verseny Kiírástól függően regioniális
Országos Angol Nyelvi Verseny Kiírástól függően országos
Angol nyelvű civilizációs vetélkedőKiírástól függően regionális
Savaria történelem verseny Kiírástól függően országos
Sziporka matematika versenyKiírástól függően országos
Egyéb programok
Színház – és mozilátogatás, LEP Folyamatos
Balassi Bálint Megyei Könyvtár látogatása Folyamatos
Óvodások meglátogatása 2023. április
Óvodai nagycsoport látogatása az 1. osztályban 2023. március
Óvodai szülőértekezlet 2023. május
Falujáró túra (Tájházak, kiállítóhelyek) folyamatos
Kukucskáló program 2023. március
7-8. osztályosok üzemlátogatása (varroda,…) folyamatos
Osztálykirándulások folyamatos
Tanórán kívüli egészségfejlesztés és környezeti nevelés programjai
Szelektív hulladékgyűjtés beindítása folyamatos
Tanulótájékoztató (bűnmegelőzés, szenvedélybetegségek) 2022. november
Állatok világnapja 2022. október 4., kedd
Sulizsák program 2022. október 7., péntek
Papírgyűjtés 2022. október 18., kedd
Takarékossági világnap- faliújság 2022. október 31., hétfő
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Hulladékcsökkentési hét 2022. november 19., szombat-2022. november 27., vasárnap
Közösségépítő délutánok folyamatos
Szánkózás alkalomszerűen
Felvilágosító tevékenység az egészséges életmódról folyamatos
Nemzetközi hulladékgyűjtő világnap: „TeSzedd!akció” 2023. április
Víz világnapja- faliújság2023. március 22., szerda
„Föld napja”- faliújság 2023. április 22., szombat
Madarak, fák napja- faliújság 2023. május 10., szerda
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
2017.03.16-án vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés mindent rendben talált.
A minősítési eljárások 90%-100%-os eredménnyel zárultak.
A 2019-es minősítési eljárás 90%-100% közötti eredménnyel zárult.
A 2019-es vezetői tanfelügyelethez kapcsolódó fejlesztési tervben a következő feladatokat határoztuk meg: A mérések
eredményeinek összehasonlítása, szakmai tanulságok levonása; az intézményi dokumentumok egységes szempontok szerinti
elkészítése; honlap fejlesztése.
A 2019-es intézményi tanfelügyelethez kapcsolódó fejlesztendő területek.: részletes, konkrét eredményeket, adatokat
tartalmazó, elemző beszámolók készítése; szülőkkel való kapcsolattartás erősítése (családlátogatások, családi napok); a belső és
külső mérési eredmények hasznosítása; a munkaközösségek együttműködésének erősítése; panaszkezelési szabályzat
elkészítése.
A 2020-as minősítési eljárások 80 %-100% közötti eredménnyel zárultak.
A 2021-es minősítési eljárások 80%-100% közötti eredménnyel zárultak.

Utolsó frissítés: 2022. 10. 18.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=032232&th=12
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
A 2022/2023-as tanévet évfolyamismétléssel kapcsolatos adatai: 5. osztályban nem volt évfolyamismétlő tanuló, 6. osztályban
1 tanuló,
7. osztályban 1 tanuló, 8. osztályban 2 tanuló évismétlő.
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=032232
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Iskoláink tanulóink számára változatos foglalkozásokat biztosítanak. Minden tanévben felmérjük tanulóink választását a
törvényi előírásoknak megfelelően.
Intézményünk az alábbi tantárgyakat, foglalkozásokat kínálják tanulóinkat:
•idegen nyelv/német, angol/ 1-3. évfolyam
•KAP alprogrami foglalkozások
•hon- és népismeret - 6. évfolyam
szorobán
•sportköri foglalkozások
•tehetséggondozás, versenyfelkészítés
•felzárkóztató foglalkozások
•felvételi felkészítő foglalkozás
•tanulószoba
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•önismereti diákkör
ENABLE
szakkörök igény szerint
A választható tantárgyak, foglalkozások esetében, ha a tantárgyfelosztás megengedi, lehetővé tesszük, hogy a többség által
megjelölt pedagógus vezesse a foglalkozásokat. A tanuló az iskola kínálatából egyéb foglalkozásokat is választhat. Ezekre a
tantárgyválasztás szabályai vonatkoznak. Abban az esetben, ha a foglalkozáson való aktív részvétel előzetes ismeretekhez is
köthető, úgy a változtatásnál előzetes ismeretek felmérése szükséges. A tanuló abban az esetben választhat a pedagógusok
közül, amennyiben a téma és képességek szerinti csoportalakítás során legalább két azonos csoport jön létre külön pedagógus
vezetésével.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az intézmény helyi tanterve tartalmazza.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Az intézmény helyi tanterve tartalmazza.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
A tanuló létszámok a következők a 2022/2023-as tanévben:
Aba Sámuel Általános Iskola
1.a-15 1.b-15 2.a-18 2.b-17

3.o-244.o-20

5.o-31 6. o-31 7.o -21

8.o-25

Utolsó frissítés: 2022. 10. 18.

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

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0322321999998927
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0322321999998927
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0322321999998927

013 - Aba Sámuel Általános Iskola Bárnai Tagiskolája (3126 Bárna, Petőfi út 15)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Az intézménybe történő felvételről a tagintézmény-vezető dönt. Az iskola köteles felvenni az intézmény körzetében lakó, vagy
ott tartózkodási hellyel rendelkező tanulót. Nem körzetes tanuló felvételekor előnyt jelent a tanuló halmozottan hátrányos
helyzete, tartós betegsége, testvér meglévő tanulói jogviszonya.
5. évfolyamtól körzetileg a kazári Aba Sámuel Általános Iskolához tartoznak diákjaink. A tanulók utaztatása menetrendszerinti
busszal történik.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Az első osztályosok beiratkozása a fenntartó által meghatározott időpontban, április hónapban szokott történni. Helyéről és
idejéről a helyben szokásos módon (honlapon, helyi óvodában, hirdetőtáblán) szoktuk tájékoztatni a szülőket.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Engedélyezett osztályok száma évfolyamonként:
1. osztály: 0,5
2. osztály: 0,5
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3. osztály: 0,5
4. osztály: 0,5
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:
Iskolánkban nem releváns.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó nem készített ilyen értékelést.
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 tartása: 7:00-18:00
Hétvégenként, ünnepnapokon, munkaszüneti napokon zárva tart.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
SZEPTEMBER
Tanévnyitó-értekezlet2022. augusztus 30.
Tanévnyitó2022. szeptember 1.
Szelektív hulladékgyűjtés beindítása, energia őrjárat megszervezése2022. szeptember 1.
Nevelőtestületi értekezlet: az éves munkaterv elfogadása2022. szeptember 2.
Szülői értekezlet (1-4.o.)2022. szeptember 1- 2 hete (1,5,6,7)
Diagnosztikus, bemeneti mérések2022. szeptember
Bosnyák Viktória- író-olvasó találkozó (BBMK szervezésében)2022. szeptember 19.
Autómentes világnap- felvonulás 2022. szeptember 22.
Nemzeti Diáksport Napja- kirándulás a szülőkkel2022. szeptember 30.
A magyar népmese napja2022. szeptember 29.
Családlátogatások2022. szeptember-október folyamatosan
OKTÓBER
Idősek napja- műsor2022. október 1.
Zenei világnap
2022. október 3.
Fogadó óra 2022. október 3.
Állatok Világnapja- Rizi Bizi bohóc (BBMK szervezésével)2022. október 4.
Aradi vértanúk napja-faliújság 2022. október 6.
Házi versenyek indítása (havonta) fejszámoló, olvasás, szép írás(Arany toll)2022. októberétől havonta
Elsősök avatása2022. október 12.
Emlékfutás 1956. emlékére 2022. október 21.
NOVEMBER
Országos kompetencia mérés 4. osztály2022.november 15.
Pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap) 2022. november 17.
„Utazás a múltba”- projekthét2022. november 21-25.
Szülői értekezlet IPR negyedéves ért.2022. november 28.
DECEMBER
Adventi gyertyagyújtások2022. december (hétfőnként)
Óvodások köszöntése műsorral – 4.o.2022. december 6.
Mikulás megünneplése2022. december 5.
Karácsonyi ünnepség2022.december 21.
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JANUÁR
Fogadó óra2023. január 9.
Osztályozó vizsga 2023. január 18-19.
Osztályozó konferencia 2023. január 23.
„Popsi sízés”, szánkózás az ovisokkal 2023. január időjárás függő
Félévi értekezlet (tanítás nélküli munkanap)2023. január 30.
FEBRUÁR
Farsangi karnevál (tanítás nélküli munkanap )2023. február 10.
Felvilágosító tevékenység az egészséges életmódról 3-4.o2023. február
IPR negyedéves értékelés, szülő értekezlet2023. február 27.
MÁRCIUS
Megemlékezés 1848. március 15-re 2023. március 14.
A víz világnapja: Környezetszépítés, források látogatása, hulladékgyűjtés 2023. március 22.
Iskolakert kialakítása- palántázás a kertben2023. március 23.
Versmondó verseny- helyi2023. március 27.
„Helyesen magyarul” helyesíró verseny - területi2023. március
ÁPRILIS
Fogadó óra2023. április 3.
Költészet napi versmondó verseny- intézményi2023. április
Nyílt tanítási nap 2023. április 19.
Fenntartósági témahét-„Föld napja” 2023. április 24-28.
Papírgyűjtés2023. április
Májusfaállítás 2023. április 28.
Óvodai foglalkozás látogatása2023. április
MÁJUS
Madarak, fák napja- intézményi környezetismereti vetélkedő2023. május 10.
Óvodai szülői értekezlet2023. május
Iskola előkészítő állatasszisztált foglalkozás az óvodában2023. májustól
Nagycsoportosok látogatása az iskolában2023. május
Szülői értekezlet, IPR negyedéves értékelés2023. május 15.
Gyermeknap- Kirándulás Gyöngyösre (tanítás nélküli munkanap) 2023. május 26.

JÚNIUS
Nemzeti Összetartozás Napja- faliújság 2023. június 5.
Osztályozó vizsga2023. június 8-9.
Év végi osztályozó konferencia2023. június 12.
Osztálykirándulások2023. június 14.
Bolondos ballagás2023. június 15.
Tanévzáró ünnepség, 4. osztály búcsúztatója, bizonyítványosztás
Házi versenyek-eredményhirdetés2023. június
Tanévzáró értekezlet2023. június 30.

2023. június 19.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Iskolánkban nem történt pedagógiai-szakmai ellenőrzés.
Minősítési eljárása volt egy pedagógusnak, mely 97%-os eredménnyel zárult.

19 / 22

Utolsó frissítés: 2022. 10. 17.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=032232&th=13
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
A 2021/2022. tanév végén 1 tanulónak 1 tantárgyból nem sikerült teljesíteni az elvárt minimum követelményeket. A javító
vizsgán sikerült neki a minimum szintet elérnie, így tovább léphetett a következő évfolyamba.
Egy 1. osztályos diák szülő kérésére ismétli meg az 1. évfolyamot.
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=032232
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Az iskola a tanulók számára- a tanórai foglalkozások mellett- az alábbi tanórán kívüli tevékenységeket szervezi:
Tanulószoba
Az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-4. évfolyamon 1 összevont tanulószoba működik. A foglalkozásokon
a tanulók szakképzett pedagógus segítségével készítik el a szóbeli és írásbeli feladataikat. A foglalkozásokat vezető pedagógus
az osztálytanítók segítségével szervezi a tanulók munkáját, érdeklődik a napi feladatokról, jelzi a tanítók felé a felmerülő
problémákat. Figyelembe veszi a rá bízott tanulók esetleges tanulási nehézségeit, tanácsaival igyekszik megkönnyíteni a tanulók
önálló tanulását, illetve tanulás módszertani alapokat nyújt a tanulóknak. Alkalomszerűen a tanulószobai és délutáni
foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján történhet.
Tehetséggondozó foglalkozások
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását segítik. A különféle tehetséggondozó
foglalkozások működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. Indításáról– a felmerülő igények és az iskola
lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.
Tehetséggondozó foglalkozások időpontjai:
Tehetséggondozás 1-4. osztály
Szerda 12:45-13:30
Művészeti tehetséggondozás
Pénteken 12:45-13:30
Környezetismereti tehetséggondozásHétfő 13:30-14:15
Versenyek, vetélkedők, bemutatók
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket
az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat a pedagógusok az iskolán kívüli versenyekre is
felkészítik.
Felzárkóztató és egyéni differenciáló fejlesztő foglalkozások
A gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére 1-4. évfolyamon heti 1-1 felzárkóztató foglalkozást tartunk.
A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni foglalkozásokon a köznevelési törvény
előírása alapján elsősorban azok a tanulók vesznek részt, akiknek az 1-4. évfolyamon az eredményes felkészülése ezt
szükségessé teszi, akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot, illetve a szakértői vélemények
alapján SNI-s, illetve BTMN-es tanulók.
Ezeken az órákon diákjainkkal kutyás fejlesztő foglalkozások keretén belül is foglalkozik egy kolléga.
Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok)
Az iskola nevelői a tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szerveznek. A projektoktatás több iskolai órán,
tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető
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ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle
tevékenységre építve. A hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet, a tanulócsoportok – ismereteket összegző vagy művészeti
– bemutatója zárja.
Tanulmányi kirándulások
Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára
gyalogos vagy kerékpáros, esetleg autóbuszos tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és környékének természeti,
történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából.
Osztálykirándulások
Az iskola nevelői az osztályközösségek alakítása, társas kapcsolatok erősítése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok
számára évente egy alkalommal osztálykirándulást szerveznek.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az otthoni, tanulószobai feladatok meghatározásának elvei:
• A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal
segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
• Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy
tantárgyból.
• A napi felkészülés otthoni (tanulószoba) ideje nem lehet több 1- 1,5 óránál.
Beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének rendje:
A pedagógiai programunkban meghatározott nevelési alapelveinknek, céljainknak megfelelően a pedagógiai ellenőrzési –
értékelési rendszerünket is a fejlesztés központúság, a folyamatosság és a gyermekcentrikusság jellemzi.
Az ellenőrzésnek, a tanulók tudásszint mérésének alapvető feladata:
• rendszeres munkára szoktat, felkészít a továbbhaladásra,
• tájékoztat a készségek fejlesztésének, a tananyag elsajátításának szintjéről, a gyakran előforduló hibákról, hiányosságokról.
Az ellenőrzés formái:
•szóbeli felelet, órai munka, dramatizálás, kiselőadás, vizsga, stb.
•írásbeli témazáró, felelet, szódolgozat, tollbamondás, házi dolgozat, vizsgadolgozat, stb
•gyakorlati manuális tevékenység
Az iskolai beszámoltatás értékelésének formái:
•szöveges értékelés (szóban, írásban)
•számszerű értékelés (1-5 fokozatú érdemjegyekkel, illetve %-os formában)
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
1.Osztályozó vizsga rendje
A tantárgyankénti követelményeket a helyi tanterv tartalmazza, amely a Pedagógiai Program mellékletét képezi.
Az intézményünk az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben szervezi meg.
A 2022/2023. tanévben osztályozó vizsgára kijelölt időpontok:
I.félév: 2023. január 18-19.
II.félév: 2023. június 8-9.
A félévi és a tanév végi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha:
• az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek egy tanévben, illetve az előírtnál
rövidebb idő alatt tegyen eleget,
•felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól a
Köznevelési tv. 55.§ (2) bekezdése szerint sajátos helyzete miatt,
•a tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület úgy döntött, hogy osztályozóvizsgát köteles tenni,
•a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az éves tanítási órák 30%-át meghaladja és a szaktanár nem tudja osztályozni a tanuló
teljesítményét, és a nevelőtestület úgy döntött, hogy osztályozóvizsgát köteles tenni.
2.Javítóvizsga rendje
Ha a tanuló tanév végén – legfeljebb három tantárgyból- elégtelen osztályzatot kap, javítóvizsgát tehet. Javítóvizsga augusztus
15. és augusztus 31. között szervezhető. A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.
3.Különbözeti vizsga rendje
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A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg.
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az Intézmény a különbözeti
vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az Intézmény a
megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres
továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.
A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az Intézmény vezetőjének
határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.
4.Pótló vizsga rendje
Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó/pótló/különbözeti vizsga követelményeit, a
teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből – kérelmére – pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás
alapján az igazgató jelöli ki.

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Az intézmény osztályainak tanulói létszáma a 2022-2023. tanévben:
OSZTÁLY
TANULÓI LÉTSZÁM
1-2. összevont osztály
14 fő
3-4. összevont osztály
17 fő

Utolsó frissítés: 2022. 10. 17.

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

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0322322000005420
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0322322000005420
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0322322000005420

A közzétételi lista letöltésének dátuma:
2022. október 21.
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