030094
Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2422 Mezőfalva, József nádor utca 13.

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:

030094
Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2422 Mezőfalva, József nádor utca 13.
Fejér
Jaksics Erzsébet
25/506930
mezofalvaiskola@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2021. 11. 12.

Ellátott feladatok:
-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
-alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
-alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
-alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
-alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

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

Dunaújvárosi Tankerületi Központ
2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.
tankerületi központ
Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna
+36 (25) 795-213
sarolta.nemeth@kk.gov.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
001 - Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2422 Mezőfalva, József nádor
utca 13.)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
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- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon
003 - Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek Tagiskolája (2423
Daruszentmiklós, Berzsenyi Dániel utca 1.)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
004 - Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek Tagiskolájának
Daru Sori Telephelye (2423 Daruszentmiklós, Daru sor 1/a)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
005 - Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek Tagiskolája,
Faluparki telephely (2423 Daruszentmiklós, Falupark utca 1)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

4. Intézmény statisztikai adatai

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2020-as statisztikai adatok alapján
Összes
feladatel
látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma

Összesen

Óvoda
Általános iskola
Szakképző iskola
(kifutó
szakközépiskola)
Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola
Gimnázium
Technikum,
szakgimnázium
Fejlesztő nevelés oktatás
Összesen
(s01+s02+...+s07)
Alapfokú
művészetoktatás
Kollégium
Logopédiai ellátás
Nevelési tanácsadás
Szakértői bizottsági
tevékenység

ebből
leányok integrált
an és
külön
csoportb
an
nevelt,
oktatott
sajátos
nevelési
igényűe
k
0
0
185
47
0
0

0
4
0

0
394
0

0

0

0

0
0

0
0

0

Fő munkaviszony
keretében
pedagógus, oktató
munkakörben
alkalmazottak
nyitóállománya
Összesen
ebből
nők
felnőttok
tatásban,
szakkép
zésben
felnőttké
pzési
jogviszo
nyban
résztvev
ők

Sikeres Sikeres Osztályt
szakmai érettségi erem,
vizsgát vizsgát szaktant
erem/cso
portszob
a
összesen
tett
tett
tanulók tanulók
száma
száma

Osztályo
k,
csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben
dolgozók
nyitólétszáma

Összese
n

ebből
nők

0
0
0

0
37
0

0
30
0

0
0
0

0
0
0

0
38
0

0,00
21,00
0,00

0
5
0

0
5
0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

4

394

185

47

0

37

30

0

0

38

21,00

5

5

1

98

62

0

0

1

1

0

0

5

0,00

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

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

0
0
0
0

0
0
0
0
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Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás
Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat
Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás
Konduktív
pedagógiai ellátás
Gyógytestnevelés
Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás
Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása
Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások
Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás, óvodai
nevelés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

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

Teljes
munkaidős
ebből nő
Részmunkaid
ős
ebből nő
Óraadó,
megbízási
szerződés
ebből nő
Összesen
(s01+s03+s05
)
ebből nő
(s02+s04+s06
)

Óvodá
1-4.
5-8.
Gimnázium 9-12. évfolyamán,
Technikum, Alapfo Kollég Pedag Fejlesz Összes
Részmunkaidősból
ban évfolya évfoly
szakközépiskolában,
szakgimnáziu
kú
iumba ógiai
tő
en
vagy óraadóból,
foglalk mon
amon szakiskolában, készségfejlesztő m szakképző művés
n
szaksz nevelé (o01+
megbízási
oztatot
(ált. iskolában, illetve szakgimnázium évfolyamán
zeti
olgálat
s…+o0 szerződésesből a teljes
t
iskolá
nem szakképző évfolyamán,
iskolá
nál, oktatás 4+o06
munkaidő
ban,
technikum 9-13. évfolyamán,
ban
utazó
ban +…+o
gimná
szakképző iskola 9-11.
gyógy
13)
ziumb
évfolyamán
pedag
an)
ógusi,
közismereti szakmai szakm elméle gyakor
10 %- 10-50 50 %utazó
tárgyat tanít elméleti
ai
ti
lati,
a alatti %-a
a
kondu
gyakor
szakirá
közötti feletti
ktori
lati,
nyú
hálóza
szakirá
oktatás
t,
nyú
kiegés
oktatás
zítő
összes ebből
tárgyat
tárgyat
nemze
en
kifutó
tiségi
szakkö
nyelvo
zépisk
ktatás
ola/
és
techni
kiegés
kum
zítő
két
nemze
éves
tiségi
érettsé
óvodai
gire
nevelé
felkész
s
ítő évf.
feladat
nál
tanít
tanít
foglalkoztatott
munkaidőben
foglalkozatott
0
19
17
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
37
0
0
0
0
0

19
0

11
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

31
1

0
0

0
0

0
0

0

2

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0
8

0

0

0

0
0

2
21

3
21

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
4

0
0

0
0

0
0

6
46

0
0

0
0

0
0

0

21

14

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

37

0

0

0
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok
számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

Pedagógus képesítés

Intéz Intéz Tagin Tagin
mény mény tézmé tézmé
vezet vezet nynyő
ő- vezet vezet
helyet ő,
őtes Intéz helyet
mény tes,
Intéz
egysé mény
gvezet egysé
ő
gvezet
őhelyet
tes
Középiskolai 1
1
0
0
tanár
Általános
0
0
0
0
iskolai tanár
Tanító
0
0
1
0
Tanító,
0
1
0
0
speciális
képesítéssel
Gyógypedag 0
0
0
0
ógus
Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus
Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus
Szakoktató
Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű
Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő
0
0
0
0
0
0
0
0
Összesen
1
2
1
0
(s01+s02+…+s12
)

Óvod Osztá Szako
ai
lys
csop. tanító tanítá
fogl.
st
végző

Szak Oktat Kollé Köny Kond Gyógypedag Pszic Fejles Gyóg Egyé Össze
mai
ó
giumi vtáros uktor
ógus,
hológ ztő ytestn
b
s
gyak.
nevel -tanár
konduktor
us pedag evelő
(o01+
okt.
őtaná
ógus
o02+
Logo egyéb
végző
r
…+o
pédus
18)

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0
0

4
7

3
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0
0
0

0
2
13

2
0
19

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
2
38

Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók
létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján
Teljes munkaidős

5
2

5
2

0
0

0
0

Teljes és részmunkaidős
összesen
Összesen
ebből nő
5
5
2
2

2
1

2
1

0
0

0
0

2
1

Összesen
Összesen (s02+s03+…+s21)
Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)
Dajka
Gondozónő és takarító
Laboráns
Pedagógiai asszisztens
Gyógypedagógiai asszisztens
Könyvtáros
Szakorvos
Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő
Szabadidő-szervező
Pszichopedagógus

Részmunkaidős

ebből nő

Összesen

ebből nő
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2
1

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)
Összesen
ebből nő
0
0
0
0

0
0

0
0

Műszaki vezető
Jelmez és viselet-táros
Ápoló
Hangszerkarbantartó
Úszómester
Rendszergazda
Pedagógiai felügyelő
Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős
Szociális munkás
Gyógytornász

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=030094

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
001 - Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=030094&th=001
003 - Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek Tagiskolája
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=030094&th=003
004 - Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek Tagiskolájának Daru Sori
Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=030094&th=004
005 - Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek Tagiskolája, Faluparki telephely
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=030094&th=005

Feladatellátási hely szintű adatok
001 - Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2422 Mezőfalva,
József nádor utca 13.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alapján az iskola köteles felvenni valamennyi,
Mezőfalva nagyközségben életvitelszerűen lakó, tanköteles tanulót.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Jogszabályban meghatározott, országosan egységesített időpont.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 83.§ (2) d) pontja alapján a fenntartó meghatározza az adott tanítási
évben az iskolában indítható osztályok számát. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ döntése szerint a Mezőfalvi Petőfi Sándor
Általános Iskola és AMI számára a 2021/2022. tanévben 15 osztály indítását engedélyezte.
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:
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Alapfokú Művészeti Iskola térítési díjai
2019/2020-as tanévben a 6-18 év közötti tanulók esetén művészeti iskolai tanulmányi átlagtól és szociális helyzettől függően:
Képző- és iparművészeti ág: 12 200 Ft/ év - 32 600 Ft/év
Táncművészeti ág: 13.600 Ft/év - 36 200 Ft/év
Zeneművészeti ág:13.600 Ft/év -54 200 Ft/ év.
A térítési díj összegéhez a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány támogatást nyújt.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nem volt fenntartói ellenőrzés.
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
a./ Az intézmény szorgalmi idő alatt munkanapokon hétfőtől péntekig 7:00 órától 16 óráig tart nyitva.
Szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik.
Az intézményt szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon rendezvények hiányában zárva kell tartani.
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt – eseti kérelmek alapján, naponta legkésőbb
20 óráig.
Az intézmény hivatalos ügyek intézésére tanítási napokon 8 órától 16 óráig tartja nyitva irodáit. A nyári szünetben az iskola
zárva tart, s ha a fenntartó nem ír elő mást, kéthetente egy ügyeleti napot biztosít a hivatalos ügyek intézésére.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
PROGRAMTERV
2021-2022.
Dátum
Esemény
Felelős
2021.08.23. 09 óraVezetőségi ülésJaksics Erzsébet
2021.08.23. 10 óraAlakuló értekezletJaksics Erzsébet
2021.08.23-25.Pótvizsgára felkészítésSzaktanárok
2021.08.26. 9 órátólPótvizsgákÉrintett szaktanárok, igh.
2021.09.01. 8 óraTanévnyitó, tankönyvosztásHajas E. Kölesdiné H. D. Balogh T.
2021.09.01. Elsősök szülői értekezleteHorváthné
2021. 09.06.Alsós szülői értekezletekHorváthné
2021.09.7. 16.30 óraFelsős összevont szülői értekezlet- 5. évfolyamSótiné P. E.
2021.09.7. 17 óraFelsős szülői értekezletSótiné P. E.
2021.09.16.SZM - alakuló értekezletJaksics E.
2021.09.17.Anyakönyvek, bizonyítványok leadása, Kréta tanulói adatok frissítéseHorváthné, Sótiné P. E. osztályfőnökök
2021.09.18.Szüreti bálBalogh T. Czuppon Péter
2021.09.20.KAP bevezetése- teemmegbeszélésHorváth L. Jaksics E.
2021. 09.20- 10.11.8. évfolyam pályaválasztási kompetenciaméréseSótiné Papp E. Tombor I. Árva-Szabó Á.
2021.09.24.Magyar Diáksport NapjaTombor I. Fehér K.
2021.09.27-30Népmese heteSzabóné K. Erika
2021.PapírgyűjtésSZM és of.
2021.09.29. 16:00! Tantestületi értekezlet, Gratula Díj a munkaközösség-vezetők javaslatai alapján– Online
(Alapdokumentumok módosítása) Jaksics E. Igh.
2021.09.30.Utazás Meseországba mesés akadályverseny kicsiknekSzabóné K. Erika
2021.10.01.Mosoly Díj Jaksics E., Horváth L.
2021.10.01. Őszi dekoráció
2021.10.01.1. osztályosok bemutatkozó kiállításaMárokné Sz. I. Németh F.Németh Sz. MTM.
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2021.10.01.Zene világnapja Balogh T.
2021.10.Idősek világnapja 4. évfolyam
2021.10.04.Állatok világnapja természettudományos mk.
2021.10.06.Aradi vértanúk emlékfalHumán munkaközösség
2021.10.11.Tanmenetek, munkaközösségi munkatervek leadásaMunkaközösség-vezetők, igh.
1.2021.10. 15DIFER jelentésévfolyam tanítói, igh.
2021.10.21.Előkészítő időszak értékelő megbeszéléseJaksics E., Horváthné, elsős tanítók
2021.10.21.Őszi kerti munkákSzabóné K. Erika
2021.10.22.Iskolai ünnepély8. évfolyam
2021.10.22.Közzétételi lista aktualizálásaJaksics E. Sótiné P. E.
2021.10.22.A 7. és 8. évf. tanulók szüleinek táj. a iskolaválasztás kapcsán vita esetén bíróság dönt.7. és 8. évf. osztályfőnökei
2021. 10. 25-11.01.Őszi szünet (Első tanítási nap nov. 2. kedd)osztályfőnökök
2021.11.05.Negyedéves értesítő zárásaOsztályfőnökök, szaktanárok
2021.11.11Márton napi felvonulásHajas E., Árva Sz. Á. Kölesdiné H. D. MTM
2021.11.12-igNegyedéves értesítők kiosztásaOsztályfőnökök
2021.11.Elsősavató3.évfolyam
2021.11.1. osztályosok faültetéseSzentpáliné, Horváthné
2021. 11. 13Akikre büszkék vagyunk kiállítás (volt tanítvány bemutatása)Jaksics Erzsébet
2021.11.13?Alapítványi bál8. évfolyam of., Balogh T.
2021.11. 15?1.Tanítás nélküli munkanap- nevelési értekezlet
2021.11.22. 16.30Fogadóóra és alsós szülői ért.Horváthné
2021.11.23. 16.30Fogadóóra és felsős szülői ért.Sótiné P. E.
2021.11.24Adj hozzá egy gondolatot! KAP tapasztalatcsereSzabóné K. Erika
2021.11.26.1. adventi gyertya, (4.5. évfolyamból) Mosoly DíjJaksics E., Igh.
2021.11.26.Téli dekoráció és évfolyam osztályfőnökei
2021.12.03.Jelentkezés központi írásbeli felvételire8. évfolyam of.
2021.12.03.2. adventi gyertyaJaksics E. Igh.
2021.12.05.Települési adventi gyertyagyújtási köszöntő1.osztályos of.
2021.12. 06.Mikulás kupa (labdarúgás), alsós versenyVáradi Sándor, Horváthné
2021.12. 06.Mikulás nap, Piros napOsztályfőnökök, DÖK
2021.12.10.3. adventi gyertya Jaksics E., Igh.
2021. 12.11.Áthelyezett munkanap- pályaorientációs nap 2. tanítás nélküli munkanapSótiné P. E. Tombor I. Árva- Szabó Á.
2021.12.17.4. adventi gyertyaJaksics E. Igh.
2021.12.20.Idegen nyelvi karácsonyHajas Erika, Kölesdiné H. D. Árva- Szabó Á.
2021.12.20.Jótékonysági tett új köntösbenSzabóné K. Erika, Nagyné Garai Olga
2021.12.21.Iskolai ünnepély2. évf. of., Ig.
2021.12.22-2022.01.02.Téli szünet (Első tanítási nap: 01.03.)Of.
2022.01.10-14.OsztályozóvizsgákOsztályfőnökök
2022.01.21.A félév zárásának határidejeHorváthné, Sótiné P. E.
2022.01.21-igKibővített vezetőségi (II. félév tervezése)Jaksics E. Igh.
2022.01.228. osztályosok felvételi vizsgájaÁrva Szabó Ágnes, Tombor István
2022.01.21.A magyar kultúra napja (jan. 22.)Fábián Judit, Szabóné K. Erika, Horváth-Nemes O.
2022.01.24.Félévi osztályozó értekezletJaksics E.
2022.01.24.Középfokú iskolák felvételi eljárásának kezdete8 évf. of.
2022.01.28.Mosoly Díj alsóHorváth Lné
2022.01.28.Mosoly Díj felsőJaksics E.
2022.01.28.Félévi értesítők osztásaOsztályfőnökök
2022.02.01.Felvételi adatlapok postázása8. oszt. of.
2022.01.28.Munkaközösségi beszámolók határidejeMk. vez.
2022.02. 01.Továbbtanulási, továbbképzési kérelmek leadási határidejeIgh.
2022.02.02.Medve-napSzabóné K. Erika, DÖK
2022.02.04.Tanítás nélküli munkanap (3.) Félévi nevelőtestületi értekezlet, intézményi beszámoló, Gratula DíjJaksics Erzsébet
2022.02.07.Alsós szülői értekezletHorváthné
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2022.02.08.Felsős szülői értekezletSótiné P.E.
2022.02.12. ????SZM- bál Jaksics E. Balogh T. 8. évf. of.
2022.02.Farsang az osztályokbanosztályfőnökök
2022.02.14-21.4. osztályosok felméréseHorváthné, Sótiné P. E.
2022.02.14-25.Komplex CsoportversenySzabóné K. Erika, Kolozsi Krisztina
2022.02.25.Mosoly DíjHorváthné, Jaksics E.
2022.02.25.A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapjaZsömbör A.
2022.03.01.A Petőfi-hét programjának leadási határidejeHorváthné, Sótiné P. E.
2022.03.01.Tavaszi dekoráció évfolyam osztályfőnökei
2022.03.10.Beporzók napjaSzabóné K. Erika
2022.03.11.Kompetenciamérési adatszolgáltatásSótiné Papp E.
2022.03.Szülői értekezlet az óvodában (beiratkozás, iskolaotthon, művészetoktatás, iskolanyitogató) Horváthné
2022.03.07-11.Petőfi-hétMunkaközösség-vezetők
2022.03.11.Március idusáraSzabóné K. Erika
2022.03.11.Iskolai ünnepély7. évf. of.
2022.03.14.Intézményi beiskolázási terv elkészítéseJaksics E.
2022.03.22. Víz világnapja kiállítás és projektnapKollár Hajnalka, Jaksics E.
2022.03.25.Háromnegyed éves értesítés zárásaOf.
2022.03.26Áthelyezett munkanap (márc. 14.) Tanítás nélküli munkanap 4.- nevelési értekezletJaksics E.
2022.04.01.Háromnegyed éves értesítés osztásaOf.
2022.04.04-8- igDigitális témahétNémeth F. Sótiné P. E.
2022.04.13.Nemzetiségi nap 5. tanítás nélküli munkanapHajas E.
2022.04.14.-19.Tavaszi szünet (Első tanítási nap: 04.20.)Jaksics E.
2022.04-05.Iskolanyitogató, csoportlátogatások az óvodábanHorváthné
2022.04.Védőnői foglalkozásokJaksics E., Sótiné P. E.
2022.04.11.Költészet napja – idézőOf.
2022.04. 21-22.Óvodások beíratásaHorváthné
2022.04.25-29.Fenntarthatósági témahétKollár H.
2022.04.25. 16.30Fogadóóra – Alsós szülői értekezletHorváthné
2022.04.26. 16.30Fogadóóra – Felsős szülői értekezletSótiné P. E.
2022.04.27. 16:00 óraTantestületi értekezlet, Gratula Díj, Mosoly Díj (Online)Jaksics E., Igh.
2022.04.Óvodások mérési eredményeinek megbeszéléseVáradi Sándor
2022.04.29.Tankönyvrendelés zárásaHajas E. Horváthné
2022.05.SZM- papírgyűjtésJaksics E. Of.
2022.05.Anyák napjaAlsós osztályfőnökök
2022.05.04-178. évfolyam kompetenciamérésSótiné P. E.
2022.05.18-31.6. évfolyam kompetenciamérésSótiné P. E.
2022.05.20.Választható tantárgyakra jelentkezés (hittan, erkölcstan)Horváthné
2022.05.27.Mosoly DíjHorváth Lné. Jaksics E.
2022.06.01-03.OsztályozóvizsgákOf., Igh.
2022.06.03.Nemzeti összetartozás napja (jún. 4.)Zsömbör A.
2022.06.10.Év végi osztályzatok lezárásaSzaktanárok, Of.
2022.06.11.Nyelvi mérés adatainak továbbításaNyelvtanárok
2022.06.13.OsztályozóértekezletJaksics E.
2022.06.14.Gyermeknap- 6. tanítás nélküli munkanapHorváthné, Sótiné P.E.
2021.06.Tantestületi kirándulásSótiné P. E.
2022.06.16.Szerenád8. oszt.of.
2022.06.17.Ballagás7. oszt. of.
2022.06.20.Bizonyítványok, törzslapok leadása, beszámolók leadásaHorváthné, Sótiné P.E.
2022.06.23.Tanévzáró ünnepély5. évfolyam és 1. évfolyam of.
2022.06.29.Tanévzáró értekezletJaksics E., Igh.
2022.06.30.Felülvizsgálati kérelmek szakértői bizottságnakVáradi Sándor, Horváth Lné
2022.06.30.Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók adatszolgáltatásaOf. Horváth Lné.
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2022.06.22-26.Pótvizsgákra való felkészítésSzaktanárok
2022.08.29.PótvizsgákSótiné Papp E., szaktanárok

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Pedagógus óralátogatásokra az elmúlt tanévben 8 jelenléti alkalommal került sor, továbbá az online oktatás kapcsán valamennyi
pedagógus munkáját ellenőriztük.. Pedagógus II. fokozat elérésére 2 minősítési eljárás zajlott a tanévben.

Utolsó frissítés: 2021. 11. 09.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=030094&th=1
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Évismétlő: 14 fő (Ebből 4 fő szülői kérésre ismétel.)
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=030094
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Tanórán kívüli egyéb foglalkozások:
- magyar felvételi előkészítő
- matematika felvételi előkészítő
- énekkar
- DSK foglalkozások
- tanulószoba
- tantárgyi korrepetálások
- tehetséggondozó szakkörök (biológia- kémia)
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Pedagógiai program:
III.8.Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra. Azonban a készségek kialakításának és a gyakorlat
megszerzésének a lehetősége nem korlátozódhat csak a tanórára. A fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó
munkával lehet elérni, mely elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a rendszeres
házi feladat.
A házi feladat lehet:
-szóbeli vagy
-írásbeli munka, vagy
-egyszerre mindkettő.
A házi feladatok célja, hogy a tanulók:
-elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat,
-megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és
-segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését.
A szaktanár adhat fel úgynevezett szorgalmi, alkotó és kreatív házi feladatot is.
9 / 28

Az iskolaotthonos oktatási szervezési forma keretében hét közben klasszikus értelemben vett házi feladat nincs. A tanulók az
iskolaotthon foglalkozási keretein belül készülnek fel a következő tanítási napra. A taneszközöket csak hétvégére viszik haza a
diákok, hogy a szülőknek lehetősége legyen nyomon követni gyermekeik tanulmányi munkáját.
A házi feladat ellenőrzése:
A szóbeli házi feladatok ellenőrzése legtöbbször szóbeli feleletek formájában történik.
Az otthoni írásbeli munkákat minden esetben ellenőrizni kell.
Az otthoni feladatok jellege függ a tantárgy sajátosságától.
A házi feladatok lehetnek:
-feladatgyűjteményből adott feladatok,
-tankönyvi kérdésekre adandó válaszok,
-vázlatkészítés,
-leíró vagy elemző munkák,
-házi dolgozat,
-gyűjtő- vagy kutatómunka, illetve
-számítógépes feladat.

Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak
sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.
Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes)
feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.
A tanulók eredményes felkészülésének 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:
TÁJÉKOZTATÓ
az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeiről, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejéről
Osztályozó vizsga:
a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie, ha
-felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
-engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt
tegyen eleget,
- a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51 §-ának (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott és emiatt a
teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető.
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket és emiatt teljesítménye nem
volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a)az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát,
.
.
e) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát,
f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető,
kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
10 / 28

Különbözeti vizsga:
különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki
- másik iskolából érkezik iskolánkba és az általa eddig tanultak, illetve az iskolánk helyi tantervében szereplő tananyag között
tartalmi vagy tantárgyi különbség van
Javítóvizsga:
javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki
-a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott legfeljebb három tantárgyból,
-az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül
távozik,
-az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott.
Vizsgák időpontjai, vizsgaidőszakok:
Különbözeti vizsga:
- szaktanárral egyeztetett időpontban

Osztályozó vizsga:
- félévi: a félévi osztályozó értekezlet előtti 2 hét folyamán,
- évvégi: az évvégi osztályozó értekezlet előtti 2 hét folyamán
Javító vizsga:
- augusztus 22. és 31. közötti időszakban külön ütemterv szerint
A vizsgák időpontjáról tájékoztatást adnak az osztályfőnökök és az iskola titkársága. Emellett a beosztás megtekinthető a
hirdetőtáblákon.
Vizsgák követelményei, részei, az értékelés rendje
A vizsgák követelménye a NAT által meghatározott és a helyi tantervben szereplő, az arra a tanévre vonatkozó tananyag.
A vizsga-feladatlapok különböző típusú feladatokat tartalmaznak, melyek a tanultak felidézését, alkalmazását és értelmezését
igénylik.
Az egységes javítást és értékelést a tantárgy szakmai munkaközösség-vezetője által adott útmutató biztosítja.
Az írásbeli vizsga eredményét 1 héten belül a tanulóval közölni kell.
Az írásbeli és szóbeli vizsgákon a vizsgázó tantárgyi eredményét jeles, jó, közepes, elégséges és elégtelen osztályzatokkal kell
minősíteni
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

1.a / 26
1.b / 22
2.a / 19
2.b / 18
3.a /24
3.b /21
4.a / 22
4.b / 20
5.a /23
5.b /00
6.a /17
6.b /15
7.a /19
7.b / 21
8.a /19
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8.b / 18

Utolsó frissítés: 2021. 11. 09.

3. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
Az előző minősítés ideje 2007 volt. Az akkori viszonyokhoz hasonlóan két előképző és 6 alapfokú évfolyam működik,
továbbképző évfolyamok nincsenek.
Előképző: ek 1-2. évfolyam
Alapfok: 1-4. és 5-6. évfolyam
Továbbképző: 0
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
„Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési verseny országos döntője- Kiemelt arany minősítés.
"Szép magyar beszéd" országos döntője- bronz minősítés
Budapest grundbirkózó diákolimpia csapatversenye, I. kcs-I. helyezés
A 2020/21-es tanévben a Covid járvány miatti rendkívüli helyzet nem tette lehetővé, hogy diákjainkkal versenyeken,
fesztiválokon vegyünk részt. A képző- és iparművészet tanszakos gyerekek évszakos iskolai kiállításait megrendeztük.

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
A verseny elnevezése
Név és évfolyam
Helyezés
Felkészítő
Tankerületi mesemondó verseny- NagyvenyimTakács Hanna 6.a
I. helyezés
Nagy Margit
Tórizs Alina 2.a
I. helyzés
Márokné Szatmári Ilona
„Szép magyar beszéd” megyei fordulójaSzatmári Nagy EszterI. helyezés
Nagy Margit
„Szép magyar beszéd” országos döntője
Szatmári Nagy EszterBronz minősítés Márokné Szatmári Ilona
Chernel István Természetismereti Vetélkedő országos döntőjeMiklós Mátyás BalázsIV. helyezésKollár Hajnalka
Hevesy György Kárpát- medencei Kémia Verseny megyei fordulója Deák Flóra 7.aV. helyezésKollár Hajnalka
Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny Miklós Márton András 5.a VIII. helyezés Kollár Hajnalka
Országos német szépkiejtési verseny megyei fordulójaTakács Hanna 6.aI. helyezésHajas Erika
Járási német csapatverseny- SárbogárdDeák Flóra 7.a
Novoth Kitti 7.a
Halla Viktória 7.a
I.helyezés
Hajas Erika
Járási német csapatverseny- SárbogárdKoncz Levente 7.a
Varga Bálint 7.a
Kölesdi Péter 7.a
I.helyezés
Hajas Erika
Tankerületi német történetíró verseny- Rudas SzakgimnáziumTakács Hanna 6.aI.helyezésHajas Erika
Tankerületi német történetíró verseny- Rudas SzakgimnáziumKoncz Levente 7.aII. helyezésHajas Erika
Tankerületi német történetíró verseny- Rudas SzakgimnáziumKelemen Fanni 6.aII. helyezésHajas Erika
Tankerületi német csapatverseny- Dózsa Ált. Isk.Deák Flóra 7.a
Novozh Kitti 7.aI.helyezésHajas Erika
Tankerületi német csapatverseny- Dózsa Ált. Isk.Koncz Levente 7.a
Varga Bálint 7.aIII. helyezésHajas Erika
SZÉZSI Színjátszó Gála7.a, 7.b, és 6.a csapataBronz minősítés és a leglátványosabb előadás különdíjaHajas Erika
Koncz Tímea
Tankerületi német szépkiejtési versenySzentpáli Adél 5.aIII. helyezésMolnárné Troppert Mária
„Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési verseny országos döntőjeTóth LauraKiemelt arany minősítés Balogh Tímea
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Abony területi diákolimpia kf.- birkózásTóth Nimród
I. helyezés
Domján Mihály
I. helyezés
Éva Bence
II. helyezés
Rostás Arnold
II. helyezés
Bodor Máté
III. helyezés
Szentpáli Zalán V. helyezés
Tombor István
Püspökladány Diák I. országos diákolimpia kf- birkózásRostás Arnold V. helyezésTombor István
Karcag Diák II. országos diákolimpia kf.- birkózás
Éva Bence V. helyezésTombor István
Mezőfalva területi diákolimpia szf.- birkózásÉva Bence
I. helyezés
Tóth Nimród
II. helyezés
Domján Mihály
II. helyezés
Bodor Máté
II. helyezés
Rostás Arnold
II. helyezés
Nagy Botond
V. helyezés
Szentpáli Zalán V. helyezés
Tombor István
Szigetszentmiklós serdülő országos diákolimpia szf.- birkózásMiklós Mátyás
V. helyezés Tombor István
Hajdúszoboszló Diák II. országos Diákolimpia szf.- birkózás Bodor Máté
V. helyezés
Tombor István
Nyársapát területi diák csapatbajnokság szf.- birkózás Miklós Márton, Rostás Arnold, Szentpáli Zalán, Nagy Botond, Tóth
Nimród, Domján Mihály,
Kaufmann Levente, Éva Bence, Bodor Máté II. helyezésTombor István
Székesfehérvár meghívásos gyermek birkózó verseny
Tombor Benedek I. helyezés
Erdélyi Bulcsú I. helyezés
Pesei Sándor
I. helyezés
Tombor Benedek I. helyezés
Erdélyi Bulcsú I. helyezés
Pesei Sándor
I. helyezés
Kovács Hunor II. helyezés
Fierpasz András II. helyezés
Fekete Csaba II. helyezés
Bágyi Hunor
II. helyezés
Pálfalvi Adrián III. helyezés
Mészáros Martin III. helyezés
Éva Balázs
III. helyezésTombor István
Budapest grundbirkózó diákolimpia I. kcsKiss Dániel, Tombor Benedek, Kovács Hunor, Huszár Rajmond, Fierpasz András,
Fekete Csaba, Éva
Balázs, Pesei Sándor, Zámbó Gergő, Krepsz ZalánI. helyezésTombor István
Serdülő kötöttfogású minősítési verseny- SomogyjádRostás ArnoldIII. helyezésTombor István
Diák II-es kötöttfogású országos bajnokság (Eger)Éva Bence III. helyezés
Tóth Nimród IV. helyezés
Bodor Máté IV. helyezés
Tombor István
Utteht- Hollandia meghívásos verseny
Rostás ArnoldVI. helyezésTombor István
Diák II- es szabadfogású országos bajnokság (Szentes)
Erdélyi Bulcsú III. helyezés
Tóth Nimród III. helyezés
Éva Bence
III. helyezés
Bodor MátéIV. helyezés
Tombor István
Serdülő szabadfogású országos bajnokság- Győr Rostás ArnoldIII. helyezésTombor István
Diák és serdülő kötöttfogású területi csapatbajnokság
Miklós Márton Domján Mihály Éva István Bodor Máté III. helyezésTombor István
Diák I- es országos kötöttfogású csapatbajnokság- Budapest
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Miklós Márton Domján Mihály Éva István Bodor MátéXI. helyezésTombor István
Bős- Gabcikovo nemzetközi meghívásos verseny- SzlovákiaRostás Arnold III. helyezés
Tombor István
A 2020-21- es tanévben a Covid járvány miatt tanulóin versenyeztetésére nem volt módunk.
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Az iskola rendezvényein meghatározó jelentőségű a táncosok, énekesek, hangszeresek fellépése, illetve a szobrászat tanszak
kiállításai.
Kiállítások:
Képző- és iparművészet tanszak folyamatos kiállítása
Évszakonkénti kiállítás az aulában
A bálok időszakában
Állatok világnapja
Festészet napja
Tánc világnapja
Karácsony
Fellépések: hangszeresek és énekesek esetében évente egy alkalommal növendékhangverseny.
Zenei világnap
Elsősök avatása
Karácsonyi koncert: a három művészeti ág képviselőivel
Iskolai ünnepélyek: okt. 23., márc. 15., évnyitó, évzáró, karácsonyi iskolai ünnep
Év végi Gálaműsor
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Mezőfalva Nagyközség kulturális rendezvényein az iskola alapfokú művészeti iskolás tanulói rendszeresen fellépnek.
József nádor-hét
Adventi ünnepkör
Szüreti bál
Alapítványi bál
Szülői szervezet bálja
Mezőfalvi Vigasságok
Idősek világnapja
Nemzetiségi nap
Márton nap
Dréta Antal Egyházzenei Kórustalálkozó
Az intézmény által szervezett regionális Tehetségnapon minden alkalommal nagy sikerrel szerepelünk.

Utolsó frissítés: 2021. 11. 09.

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

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0300941030094001
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0300941030094001
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0300941030094001

14 / 28

003 - Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek
Tagiskolája (2423 Daruszentmiklós, Berzsenyi Dániel utca 1.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alapján a kötelesek vagyunk felvenni a
daruszentmiklósi lakóhellyel rendelkező, tanköteles tanulókat.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Jogszabályban meghatározott, országosan egységesített időpont.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
A Dunaújvárosi Tankerületei Központ szerint a 2021/2022. tanévben engedélyezett osztályok száma:6, ebből az 1-2. és 3-4.
osztály összevont csoportként működik.
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Intézményünkben nincs térítési díj.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nem volt fenntartói ellenőrzés.
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 7:00 órától 17:00 óráig vannak nyitva az iskola közössége számára.
Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola 7:30 órától 16:00 óráig tudja biztosítani, illetve 16:00 és 17:00 között
szülő igény szerint, indokolt esetben az intézmény felügyeletet biztosít.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
augusztus
2021.08.23.Alakuló értekezlet
2021.08.24.Pótvizsga
2021.08.30.Tanévnyitó értekezlet
szeptember
2021.09.01.Tanévnyitó, Tankönyvosztás
2021.09.03-09.10.Szülői értekezletek
2021.09.14.SZMK értekezlet
2021.09.15-igŐszi dekoráció
2021.09.16.DÖK gyűlés
2021.09.20-10.11-ig8.osztályosok pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata-digitális mérő és támogató eszközökkel
2021.09.24.1. Tanítás nélküli munkanap Magyar Diáksport Napja
2021.09.30.Benedek Elek nap
október
2021.10.04.Tanmenetek, munkatervek, anyakönyvek leadása
2021.10.06.tantestületi értekezlet
2021.10.06.Ünnepi megemlékezés
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2021.10.06.Tantestületi értekezlet
2021.10.12.2. Tanítás nélküli munkanap: Kihelyezett nevelési értekezlet
2021.10.15.DIFER létszám felmérése
2021.10.16.Szüreti bál
2021.10.21.Ünnepi megemlékezés
2021.10.21. Tökparti
2021.10.25- 10.29.Őszi szünet
november
2020.11.03.Tantestületi értekezlet, Fogadóóra
2021.11.10.3. Tanítás nélküli munkanap: Pályaorientációs nap
2021.11.12.Tantestületi értekezlet, Negyedév zárása
2021.11.17.Negyedéves bizonyítványok kiosztása
2021.11.17.1. osztályos nyílt nap
2021.11.24.Téli dekoráció elkészítése
2021.11.28.1. adventi gyertyagyújtás
december
2020.12.01.Tantestületi értekezlet
2021.12.03-igJelentkezés a központi írásbeli vizsgákra !!
2021.12.03.2. adventi gyertyagyújtás
2021.12.06.Mikulás buli
2021.12.10.DIFER jelentés az OKÉV felé
2020.12.11.3. adventi gyertyagyújtás
2021.12.20.Karácsonyi játszóház
2021.12.21.4. adventi gyertyagyújtás, Karácsonyi műsor
2021.12.21.Falukarácsony
2020.12.22-31.Téli szünet
január
2022.01.05.Tantestületi értekezlet
2022.01.21.4. tanítás nélküli munkanap I.félév vége nevelési értekezlet
2022.01.22.Egységes írásbeli felvételi
2022.01.28.Félévi bizonyítvány osztás
2022.01.31-02.04.Szülői értekezletek
február
2022.02.18.Farsang
2022.02.18-ig (legkésőbb)Továbbtanulási lapok előállítása a KIFIR rendszerben !!
2021.02.25.Ünnepi megemlékezés diktatúrák áldozatai.
március
2022.03.02.Tantestületi értekezlet
2022.03.07-2022.03.11.Pénzügyi és vállalkozói témahét
2022.03.14. Ünnepi megemlékezés (márc.15.; magyar zászló napja)
2022.03.31.Tavaszi dekoráció
április
2022.04.04-04.08.Digitális témahét
2022.04.06. Tantestületi értekezlet Háromnegyed év zárása
2022.04.07.Húsvéti játszóház
2022.04.11.Háromnegyed éves bizonyítványok kiosztása
2022.04.11.Költészet napja
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2022.04.14.-04.19Tavaszi szünet
2022.04.22.Föld napja
2022.04.25-29. Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete
május
2022.05.2-3.Anyák napja
2022.05.04.Tantestületi értekezlet, Fogadóóra
2022.05.03-05.07.Anyák napja
2022. 05.10.5. Tanítás nélküli munkanap: Madarak és fák napja
2022.05.Tankönyvrendelés határideje
2022.05.18-05.31.OKÉV mérés 6.évfolyam
2022.05.04-05.17.OKÉV mérés 8.évfolyam
2021.05.28.NETFIT lezárása
2021.05.27.6. Tanítás nélküli munkanap Gyermeknap
június
2021.06.03.Nemzeti összetartozás napja
2022.06.15.Tanévzáró értekezlet
2021.06.14.Szerenád
2021.06.17. Ballagás és tanévzáró ünnepély
2021.06.21.Év végi bizonyítványosztás
2021.06.27.Tanévzáró értekezlet
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
A pedagógus önértékelés során minden kolléga munkáját ellenőriztük, értékeltük.

Utolsó frissítés: 2021. 11. 11.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=030094&th=3
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
A 2020/2021-es tanév végén 3 gyermek kapott elégtelen osztályzatot egy illetve két tantárgyból.
A tanulók közül 2 gyermek intézményt váltott, 1 tanuló sikeres vizsgát tett.
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=030094
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
1-8. évfolyamon korrepetálás, felzárkóztatás.
Tanulószoba
Napközi
Szakkörök:
- alsós tömegsport
- felsős tömegsport
- kézműves szakkör
- angol szakkör
- dráma szakkör
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A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra. Azonban a készségek kialakításának és a gyakorlat
megszerzésének a lehetősége nem korlátozódhat csak a tanórára. A fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó
munkával lehet elérni, mely elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a rendszeres
házi feladat.
A házi feladat lehet:
- szóbeli vagy
- írásbeli munka, vagy
- egyszerre mindkettő.
A házi feladatok célja, hogy a tanulók:
- elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat,
- megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és
- segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését.
A szaktanár adhat fel úgynevezett szorgalmi, alkotó és kreatív házi feladatot is.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Az osztályozó vizsga
A tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie, ha
-felmentették a tanórai foglakozásokon való részvétel alól,
-engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt
tegyen eleget,
- a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51 § - ának (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott és emiatt a
teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető.
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket és emiatt teljesítménye nem
volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
A tanév végén a tanuló akkor tehet osztályozóvizsgát, ha a nevelőtestület engedélyezi számára. A nevelőtestület ezt akkor
tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja a húsz tanórát és az iskola eleget tett a rendeletben foglalt
értesítési kötelezettségének.
Különbözeti vizsga:
Különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki
-a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott legfeljebb három tantárgyból,
-az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül
távozik.
-az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott.
Vizsgák időpontjai, vizsgaidőszakok:
Különbözeti vizsga:
-szaktanárral egyeztetett időpontban
Osztályozó vizsga:
-félévi: a félévi osztályozó értekezlet előtti hét,
-év végi: az év végi osztályozó értekezlet előtti hét
Javító vizsga:
-augusztus 15. és 31. közötti időszakban külön ütemterv szerint
Pótló vizsga:
-az egyes vizsga nemeknek megfelelően külön ütemterv szerint.
A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
-az osztályozó vizsgák előtt két hónappal (magántanulók esetében, illetve szülői kérés szerint)
-a 250 óra, illetve a 30% teljesülés és a nevelőtestületi döntés után azonnal, de legalább az osztályozó vizsga előtt 14 nappal
-a javítóvizsga kötelezettségét a tanulóval és a szülővel a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell
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Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
1-2. osztály 22 fő
3-4. osztály 12 fő
5. osztály
8 fő
6. osztály 14 fő
7. osztály
9 fő
8. osztály
9 fő
Összesen: 74 fő, számított létszám: 88 fő

Utolsó frissítés: 2021. 11. 11.

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

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0300941030094003
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0300941030094003
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0300941030094003

004 - Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek
Tagiskolájának Daru Sori Telephelye (2423 Daruszentmiklós, Daru sor 1/a)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alapján a kötelesek vagyunk felvenni a
daruszentmiklósi lakóhellyel rendelkező, tanköteles tanulókat.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Jogszabályban meghatározott, országosan egységesített időpont.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
A Daruszentmiklós, Berzsenyi D. utca 1. szám alatti telephelyen feltüntetett adatok szerint.
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Intézményünkben nincs térítési díj.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nem volt fenntartói ellenőrzés.
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:
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Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől – péntekig 7:00 órától 17:00 óráig vannak nyitva az iskola közössége számára.
Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola 7:30 órától 16:00 óráig tudja biztosítani, illetve 16:00 és 17:00 között
szülő igény szerint, indokolt esetben az intézmény felügyeletet biztosít.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
augusztus
2021.08.23. Alakuló értekezlet
2021.08.24. Pótvizsga
2021.08.30. Tanévnyitó értekezlet
szeptember
2021.09.01. Tanévnyitó, Tankönyvosztás
2021.09.03-09.10. Szülői értekezletek
2021.09.14. SZMK értekezlet
2021.09.15-ig Őszi dekoráció
2021.09.16. DÖK gyűlés
2021.09.20-10.11-ig 8.osztályosok pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata-digitális mérő és támogató
eszközökkel
2021.09.24. 1. Tanítás nélküli munkanap Magyar Diáksport Napja
2021.09.30. Benedek Elek nap
október
2021.10.04. Tanmenetek, munkatervek, anyakönyvek leadása
2021.10.06. tantestületi értekezlet
2021.10.06. Ünnepi megemlékezés
2021.10.06. Tantestületi értekezlet
2021.10.12. 2. Tanítás nélküli munkanap: Kihelyezett nevelési értekezlet
2021.10.15. DIFER létszám felmérése
2021.10.16. Szüreti bál
2021.10.21. Ünnepi megemlékezés
2021.10.21. Tökparti
2021.10.25- 10.29. Őszi szünet
november
2020.11.03. Tantestületi értekezlet, Fogadóóra
2021.11.10. 3. Tanítás nélküli munkanap: Pályaorientációs nap
2021.11.12. Tantestületi értekezlet, Negyedév zárása
2021.11.17. Negyedéves bizonyítványok kiosztása
2021.11.17. 1. osztályos nyílt nap
2021.11.24. Téli dekoráció elkészítése
2021.11.28. 1. adventi gyertyagyújtás
december
2020.12.01. Tantestületi értekezlet
2021.12.03-ig Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra !!
2021.12.03. 2. adventi gyertyagyújtás
2021.12.06. Mikulás buli
2021.12.10. DIFER jelentés az OKÉV felé
2020.12.11. 3. adventi gyertyagyújtás
2021.12.20. Karácsonyi játszóház
2021.12.21. 4. adventi gyertyagyújtás, Karácsonyi műsor
2021.12.21. Falukarácsony
2020.12.22-31.Téli szünet
20 / 28

január
2022.01.05. Tantestületi értekezlet
2022.01.21. 4. tanítás nélküli munkanap I.félév vége nevelési értekezlet
2022.01.22. Egységes írásbeli felvételi
2022.01.28. Félévi bizonyítvány osztás
2022.01.31-02.04. Szülői értekezletek
február
2022.02.18. Farsang
2022.02.18-ig (legkésőbb) Továbbtanulási lapok előállítása a KIFIR rendszerben !!
2021.02.25. Ünnepi megemlékezés diktatúrák áldozatai.
március
2022.03.02. Tantestületi értekezlet
2022.03.07-2022.03.11. Pénzügyi és vállalkozói témahét
2022.03.14. Ünnepi megemlékezés (márc.15.; magyar zászló napja)
2022.03.31. Tavaszi dekoráció
április
2022.04.04-04.08. Digitális témahét
2022.04.06. Tantestületi értekezlet Háromnegyed év zárása
2022.04.07. Húsvéti játszóház
2022.04.11. Háromnegyed éves bizonyítványok kiosztása
2022.04.11. Költészet napja
2022.04.14.-04.19 Tavaszi szünet
2022.04.22. Föld napja
2022.04.25-29. Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete
május
2022.05.2-3. Anyák napja
2022.05.04. Tantestületi értekezlet, Fogadóóra
2022.05.03-05.07. Anyák napja
2022. 05.10. 5. Tanítás nélküli munkanap: Madarak és fák napja
2022.05. Tankönyvrendelés határideje
2022.05.18-05.31. OKÉV mérés 6.évfolyam
2022.05.04-05.17. OKÉV mérés 8.évfolyam
2021.05.28. NETFIT lezárása
2021.05.27. 6. Tanítás nélküli munkanap Gyermeknap
június
2021.06.03. Nemzeti összetartozás napja
2022.06.15. Tanévzáró értekezlet
2021.06.14. Szerenád
2021.06.17. Ballagás és tanévzáró ünnepély
2021.06.21. Év végi bizonyítványosztás
2021.06.27. Tanévzáró értekezlet
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
A 2020/2021-es tanévben nem volt pedagógiai-szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2021. 11. 11.

21 / 28

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=030094&th=4
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
A Berzsenyi D. u. 1. szám alatti telephelynél megadott adatok szerint.
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=030094
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
1-8. évfolyamon korrepetálás, felzárkóztatás.
Tanulószoba
Napközi
Szakkörök:
- alsós tömegsport
- kézműves szakkör
- angol szakkör
- dráma szakkör
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra. Azonban a készségek kialakításának és a gyakorlat
megszerzésének a lehetősége nem korlátozódhat csak a tanórára. A fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó
munkával lehet elérni, mely elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a rendszeres
házi feladat.
A házi feladat lehet:
- szóbeli vagy
- írásbeli munka, vagy
- egyszerre mindkettő.
A házi feladatok célja, hogy a tanulók:
- elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat,
- megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és
- segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését.
A szaktanár adhat fel úgynevezett szorgalmi, alkotó és kreatív házi feladatot is.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Az osztályozó vizsga
A tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie, ha
- felmentették a tanórai foglakozásokon való részvétel alól,
- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt
tegyen eleget,
- a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51 § - ának (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott és emiatt a
teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető.
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket és emiatt teljesítménye nem
volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
A tanév végén a tanuló akkor tehet osztályozóvizsgát, ha a nevelőtestület engedélyezi számára. A nevelőtestület ezt akkor
tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja a húsz tanórát és az iskola eleget tett a rendeletben foglalt
értesítési kötelezettségének.
Különbözeti vizsga:
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Különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki
- a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott legfeljebb három tantárgyból,
- az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül
távozik.
- az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott.
Vizsgák időpontjai, vizsgaidőszakok:
Különbözeti vizsga:
- szaktanárral egyeztetett időpontban
Osztályozó vizsga:
- félévi: a félévi osztályozó értekezlet előtti hét,
- év végi: az év végi osztályozó értekezlet előtti hét
Javító vizsga:
- augusztus 15. és 31. közötti időszakban külön ütemterv szerint
Pótló vizsga:
- az egyes vizsga nemeknek megfelelően külön ütemterv szerint.
A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
- az osztályozó vizsgák előtt két hónappal (magántanulók esetében, illetve szülői kérés szerint)
- a 250 óra, illetve a 30% teljesülés és a nevelőtestületi döntés után azonnal, de legalább az osztályozó vizsga előtt 14 nappal
- a javítóvizsga kötelezettségét a tanulóval és a szülővel a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
3-4. összevont osztály: 12 fő
A Daru sori telephelyen az 3-4 összevont osztály 3. évfolyamos tanulóinak csoportbontásban a fő tantárgyakat, valamint
összevont osztályban egyes készségtantárgyakat oktatják.

Utolsó frissítés: 2021. 11. 12.

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

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0300941999999002
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0300941999999002
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0300941999999002

005 - Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek
Tagiskolája, Faluparki telephely (2423 Daruszentmiklós, Falupark utca 1)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alapján a kötelesek vagyunk felvenni a
daruszentmiklósi lakóhellyel rendelkező, tanköteles tanulókat.
A beiratkozásra meghatározott idő:
23 / 28

Jogszabályban meghatározott, országosan egységesített időpont.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
A Daruszentmiklós, Berzsenyi D. utca 1. szám alatti telephelyen feltüntetett adatok szerint.
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Intézményünkben nincs térítési díj.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nem volt fenntartói ellenőrzés.
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 7:00 órától 17:00 óráig vannak nyitva az iskola közössége számára.
Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola 7:30 órától 16:00 óráig tudja biztosítani, illetve 16:00 és 17:00 között
szülő igény szerint, indokolt esetben az intézmény felügyeletet biztosít.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
augusztus
2021.08.23. Alakuló értekezlet
2021.08.24. Pótvizsga
2021.08.30. Tanévnyitó értekezlet
szeptember
2021.09.01. Tanévnyitó, Tankönyvosztás
2021.09.03-09.10. Szülői értekezletek
2021.09.14. SZMK értekezlet
2021.09.15-ig Őszi dekoráció
2021.09.16. DÖK gyűlés
2021.09.20-10.11-ig 8.osztályosok pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata-digitális mérő és támogató
eszközökkel
2021.09.24. 1. Tanítás nélküli munkanap Magyar Diáksport Napja
2021.09.30. Benedek Elek nap
október
2021.10.04. Tanmenetek, munkatervek, anyakönyvek leadása
2021.10.06. tantestületi értekezlet
2021.10.06. Ünnepi megemlékezés
2021.10.06. Tantestületi értekezlet
2021.10.12. 2. Tanítás nélküli munkanap: Kihelyezett nevelési értekezlet
2021.10.15. DIFER létszám felmérése
2021.10.16. Szüreti bál
2021.10.21. Ünnepi megemlékezés
2021.10.21. Tökparti
2021.10.25- 10.29. Őszi szünet
november
2020.11.03. Tantestületi értekezlet, Fogadóóra
2021.11.10. 3. Tanítás nélküli munkanap: Pályaorientációs nap
2021.11.12. Tantestületi értekezlet, Negyedév zárása
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2021.11.17. Negyedéves bizonyítványok kiosztása
2021.11.17. 1. osztályos nyílt nap
2021.11.24. Téli dekoráció elkészítése
2021.11.28. 1. adventi gyertyagyújtás
december
2020.12.01. Tantestületi értekezlet
2021.12.03-ig Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra !!
2021.12.03. 2. adventi gyertyagyújtás
2021.12.06. Mikulás buli
2021.12.10. DIFER jelentés az OKÉV felé
2020.12.11. 3. adventi gyertyagyújtás
2021.12.20. Karácsonyi játszóház
2021.12.21. 4. adventi gyertyagyújtás, Karácsonyi műsor
2021.12.21. Falukarácsony
2020.12.22-31.Téli szünet
január
2022.01.05. Tantestületi értekezlet
2022.01.21. 4. tanítás nélküli munkanap I.félév vége nevelési értekezlet
2022.01.22. Egységes írásbeli felvételi
2022.01.28. Félévi bizonyítvány osztás
2022.01.31-02.04. Szülői értekezletek
február
2022.02.18. Farsang
2022.02.18-ig (legkésőbb) Továbbtanulási lapok előállítása a KIFIR rendszerben !!
2021.02.25. Ünnepi megemlékezés diktatúrák áldozatai.
március
2022.03.02. Tantestületi értekezlet
2022.03.07-2022.03.11. Pénzügyi és vállalkozói témahét
2022.03.14. Ünnepi megemlékezés (márc.15.; magyar zászló napja)
2022.03.31. Tavaszi dekoráció
április
2022.04.04-04.08. Digitális témahét
2022.04.06. Tantestületi értekezlet Háromnegyed év zárása
2022.04.07. Húsvéti játszóház
2022.04.11. Háromnegyed éves bizonyítványok kiosztása
2022.04.11. Költészet napja
2022.04.14.-04.19 Tavaszi szünet
2022.04.22. Föld napja
2022.04.25-29. Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete
május
2022.05.2-3. Anyák napja
2022.05.04. Tantestületi értekezlet, Fogadóóra
2022.05.03-05.07. Anyák napja
2022. 05.10. 5. Tanítás nélküli munkanap: Madarak és fák napja
2022.05. Tankönyvrendelés határideje
2022.05.18-05.31. OKÉV mérés 6.évfolyam
2022.05.04-05.17. OKÉV mérés 8.évfolyam
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2021.05.28. NETFIT lezárása
2021.05.27. 6. Tanítás nélküli munkanap Gyermeknap
június
2021.06.03. Nemzeti összetartozás napja
2022.06.15. Tanévzáró értekezlet
2021.06.14. Szerenád
2021.06.17. Ballagás és tanévzáró ünnepély
2021.06.21. Év végi bizonyítványosztás
2021.06.27. Tanévzáró értekezlet
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
A 2020/2021-es tanévben nem volt pedagógiai-szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2021. 11. 12.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=030094&th=5
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
A Berzsenyi D. u. 1. szám alatti telephelynél megadott adatok szerint.
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=030094
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
1-8. évfolyamon korrepetálás, felzárkóztatás.
Tanulószoba
Napközi
Szakkörök:
- alsós tömegsport
- kézműves szakkör
- angol szakkör
- dráma szakkör
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra. Azonban a készségek kialakításának és a gyakorlat
megszerzésének a lehetősége nem korlátozódhat csak a tanórára. A fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó
munkával lehet elérni, mely elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a rendszeres
házi feladat.
A házi feladat lehet:
- szóbeli vagy
- írásbeli munka, vagy
- egyszerre mindkettő.
A házi feladatok célja, hogy a tanulók:
- elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat,
- megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és
- segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését.
A szaktanár adhat fel úgynevezett szorgalmi, alkotó és kreatív házi feladatot is.
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Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Az osztályozó vizsga
A tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie, ha
- felmentették a tanórai foglakozásokon való részvétel alól,
- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt
tegyen eleget,
- a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51 § - ának (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott és emiatt a
teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető.
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket és emiatt teljesítménye nem
volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
A tanév végén a tanuló akkor tehet osztályozóvizsgát, ha a nevelőtestület engedélyezi számára. A nevelőtestület ezt akkor
tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja a húsz tanórát és az iskola eleget tett a rendeletben foglalt
értesítési kötelezettségének.
Különbözeti vizsga:
Különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki
- a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott legfeljebb három tantárgyból,
- az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül
távozik.
- az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott.
Vizsgák időpontjai, vizsgaidőszakok:
Különbözeti vizsga:
- szaktanárral egyeztetett időpontban
Osztályozó vizsga:
- félévi: a félévi osztályozó értekezlet előtti hét,
- év végi: az év végi osztályozó értekezlet előtti hét
Javító vizsga:
- augusztus 15. és 31. közötti időszakban külön ütemterv szerint
Pótló vizsga:
- az egyes vizsga nemeknek megfelelően külön ütemterv szerint.
A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
- az osztályozó vizsgák előtt két hónappal (magántanulók esetében, illetve szülői kérés szerint)
- a 250 óra, illetve a 30% teljesülés és a nevelőtestületi döntés után azonnal, de legalább az osztályozó vizsga előtt 14 nappal
- a javítóvizsga kötelezettségét a tanulóval és a szülővel a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
1-2. összevont osztály: 22 fő
A Falupark utca 1. telephelyen az 1-2. összevont osztály 1. és 2. évfolyamos tanulóinak csoportbontásban a fő tantárgyakat,
valamint összevont osztályban a készségtantárgyakat oktatják.

Utolsó frissítés: 2021. 11. 12.

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

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0300942000008570
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0300942000008570
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Pedagógiai program:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0300942000008570

A közzétételi lista letöltésének dátuma:
2021. november 16.
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