Közzétételi lista

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes
adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni
szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 229/2012.
(VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. § kötelezi
az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére.
1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató.
Az iskola felvételi tájékozatója a dokumentumokban, a Pedagógiai Programban található.
2. A beiratkozásra meghatározott idő .
Az aktuális információban a Fenntartó által meghatározott időben lesz megtalálható
3. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett
jelentősebb rendezvények, események időpontjai.
A dokumentumokban az SZMSZ-ben és az aktuális információkban találhatók.
4. Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program.
Megtalálható a dokumentumokban.
5. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv
tantárgy-felosztásához.
Tantárgyak

Fő

Alsó tagozatos tantárgyak,
napközis és osztályfőnöki
feladatok

24 fő
tanító, tanár

Végzettség, szakképzettség
1 fő főiskola: tanító, testnevelés és
népművelés szakkollégium, közoktatási
vezető szakvizsga.
1 fő főiskola: tanító.
3 fő főiskola: tanító, testnevelés
szakkollégium.
1 fő főiskola: tanító, pedagógia
szakkollégium.
1 fő főiskola: tanító, népművelés
szakkollégium.
1 fő főiskola: tanító, vizuális nevelés
műveltségi terület.
5 fő főiskola: tanító, ember és társadalom
műveltségi terület.
1 fő főiskola: tanító, közművelődés
szakkollégium, tanügyigazgatási szakértő,
fejlesztőpedagógia.

1 fő főiskola: tanító, rajz és német nyelv
szakkollégium.
2 fő főiskola: tanító, angol nyelv
szakkollégium.
1 fő főiskola: tanító, gyógypedagógus
(pszichopedagógia).
1 fő főiskola: tanító, ének-zene
szakkollégium.
1 fő főiskola: tanító, vizuális kultúra
szakkollégium.
1 fő egyetem: olasztanár, nyelv- és
beszédfejlesztés tanár.
1fő főiskola: gyógypedagógus.
1 fő főiskola: tanár, fejlesztőpedagógus.
1 fő főiskola: tanár, magyar-ének-zene szak.
1 fő főiskola: gyógypedagógus,
oligofrénpedagógia, tiflopedagógia szak.
3 fő főiskola: gyógypedagógus, tanulásban
akadályozott szak.
1 fő főiskola: gyógypedagógus,
Speciális tagozatos
8 fő
oligofrénpedagógia, szurdopedagógia,
tantárgyak
gyógypedagógus
logopédia szak.
2 fő főiskola: gyógypedagógus,
oligofrénpedagógia, pszichopedagógia szak.
1 fő főiskola: gyógypedagógus,
oligofrénpedagógia, logopédia szak.
Magyar nyelv és irodalom,
1 fő főiskola: tanár, magyar-történelem szak.
történelem, hon és
2 fő
1 fő főiskola: tanár, magyar-orosz nyelv és
népismeret
irodalom, drámajáték-vezető képzés.
1 fő egyetem: tanár, tanító, közművelődés
szakkollégium, földrajz szak, közoktatási
Földrajz, természetismeret,
vezető szakvizsga.
3 fő
biológia, kémia, történelem
1 fő egyetem: tanár, biológia-kémia szak.
1 fő egyetem: tanár, biológia-történelem
szak
1 fő főiskola: tanár, matematika- ének-zene
szak.
Matematika, fizika
2 fő
1 fő főiskola: műszaki tanár- informatika,
fizika szak.
1 fő főiskola: tanár, ének-zene –történelem
1 fő
Ének-zene
szak.
2 fő egyetem: tanár, testnevelés.
3 fő
Testnevelés
1 fő főiskola: tanár, testnevelés.

Angol nyelv

4 fő

1 fő egyetem: tanár, angol nyelv, biológia
szak.
1 fő egyetem: tanár, magyar nyelv és
irodalom, angol nyelv és irodalom szak.
1 fő egyetem: tanár, angol nyelvtanár,
matematika szak.
1 fő egyetem: tanár, angol nyelvtanár,
főiskola (magyar- orosz nyelv és irodalom
szak).

Olasz nyelvi
országismeret, technika
életvitel és gyakorlat,
vizuális kultúra

1 fő

1 fő egyetem: tanár, olasz nyelvtanár, rajz,
technika, művészettörténet szak.

Olasz nyelv és kultúra,
környezetismeret
Olasz nyelv és kultúra,
vizuális kultúra, technika,
életvitel és gyakorlat
Informatika

2 fő

1 fő
1 fő

Fejlesztő foglalkozás

1 fő

Könyvtári foglalkozás

1 fő

Pszichológiai foglalkozás

1 fő

1 fő egyetem: tanár, olasz nyelv és irodalom
szak. ( főiskola: tanító)
1 fő egyetem: tanár, olasz nyelv és irodalom
szak.
1 fő egyetem: tanár, magyar és olasz nyelv
és irodalom szak, Iparművészeti Egyetem:
vizuális, kommunikáció, technika szak.
1 fő egyetem: tanár, informatikus.
1 fő egyetem: tanító, gyógypedagógus,
tanulásban akadályozott szak.
1 fő egyetem: tanár, történelem, könyvtár
szak.
1 fő egyetem: pszichológus.

6. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és
szakképzettsége
Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS)
munkakör
fő
Iskolatitkár
2 fő
2 fő főiskola
1 fő főiskola
Pedagógiai asszisztens
2 fő
1 fő érettségi
2 fő főiskola
2,5 fő
Gyógypedagógiai asszisztens
1 fő érettségi
Rendszergazda
1 fő
1 fő főiskola

végzettség

7. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
A dokumentumokban, az aktuális információkban és az iskolai hirdetményekben találhatók.

8. Továbbtanulási mutatók és a mérési eredmények az előző tanévben
TOVÁBBTANULÁS
Intézményünk összes nyolcadik évfolyamos diákját fölvették az általuk választott
középiskolába. Gimnáziumba 21 (51,22%), szakgimnáziumba 12 (29,27%),
szakközépiskolába 4 (9,76%), szakiskolába 4 (9,76%) tanulót iskoláztunk be.
MÉRÉSEK
Országos idegen nyelvi mérés eredményei 2018. májusban
6. évfolyam átlaga 78,62%
SNI-s, BTM-es tanulók átlaga: 67,28%
60% alatt teljesített tanulók: 2 fő
8. évfolyam átlaga 74%
SNI-s, BTM-es tanulók átlaga: 58%
60% alatt teljesített tanulók: 8 fő (31-ből)

9. Évismétlők: 2017/2018
2. évfolyam: 1 fő
4. évfolyam: 1 fő
6. évfolyam: 2 fő
10. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
A dokumentumokban található
11. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelménye, a
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
A dokumentumokban, a Pedagógiai Programban és az aktuális információkban találhatók.
12. Az iskolai évfolyamok száma és a tanulók létszáma
1. évfolyam 59
2. évfolyam 55
3. évfolyam 79
4. évfolyam 59
5. évfolyam 80
6. évfolyam 82
7. évfolyam 48
8. évfolyam 46
Összlétszám: 508 fő

