1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:
Tantárgyfelosztásban
Végzettség:
szereplő feladat:
10 iskolaotthonos osztály Főiskolai diploma
(20 fő osztálytanító)
Tanító
Magyar tanítása
Főiskolai diploma
Magyar tanár szak
Nem szakrendszerű
oktatásra felkészítő
tanfolyam
Angol nyelv tanítása
Tanítói végzettség és
főiskolai diploma
Angol nyelvtanári szak
Tanítói végzettség: angol
szakkollégium
Német nyelv tanítása

Főiskolai diploma
Német nyelvtanári szak

Történelem

Főiskolai diploma
Történelem tanári szak

Matematika tanítása

Informatika

Természetismeret

Biológia

Főiskolai diploma
Matematika tanár szak
Nem szakrendszerű
oktatásra felkészítő
tanfolyam
Főiskolai diploma
Számítástechnika szak
Egyetemi diploma
Informatika szak
Főiskolai diploma
Tanító
Informatika
szakkollégium
Főiskolai diploma
Biológia szak
Földrajz szak
Főiskolai diploma
Biológia szak

Intézményi létszám,
tanított osztályok
20 fő
1–4 évfolyam
2 fő
5–8. osztályok

3 fő
1–8. osztályok
3 fő
1–4 osztályok
2 fő
1–8. osztályok
2 fő
5–8. osztályok
3 fő
5–8. osztályok

2 fő
5–8. osztályok
2–4. osztályok
1 fő
3–8. osztályok
1 fő
1–4. osztályok
1 fő
1 fő
5–6. osztályok
2 fő
7–8. osztályok

Földrajz
Fizika
Kémia
Technika
Rajz

Ének

Testnevelés

Hittan

Főiskolai diploma
Földrajz szak
Főiskolai diploma
Fizika szak
Főiskolai diploma
Kémia szak
Főiskolai diploma
Technika szak
Főiskolai diploma
Rajz szak
Nem szakrendszerű
oktatásra felkészítő
tanfolyam
Egyetemi diploma
Ének-zene szak
Nem szakrendszerű
oktatásra felkészítő
tanfolyam
Egyetemi diploma
Testnevelés szak
Főiskolai diploma
Testnevelés szak
Egyetemi diploma
Lelkész- hitoktató szak
Főiskolai diploma
Hitoktató szak

Művészetoktatás (dráma) Főiskolai diploma
drámapedagógus
Fejlesztőpedagógiai
foglalkozás

Szakirányú végzettség

Logopédus

Főiskolai diploma
Logopédus,
gyógypedagógus

1 fő
7–8. osztályok
2 fő
7–8. osztályok
2 fő
7–8. osztályok
2 fő
5–8. osztályok

1 fő
5–8. osztályok

1 fő
4–8. osztályok
1 fő
5–8. osztályok
3 fő
1–8. osztályok
2 fő
1–8. osztályok
1 fő
1–6. osztályok
2 fő
1–8. osztályok
2 fő
1–8. osztályok
1 fő
1–8. osztályok

2. A nevelő és oktatómunkát segítők:
Az iskolai nevelő és oktatómunkát közvetlenül 1 fő segíti.

Feladatköre: Iskolai védőnő
Iskolai végzettsége: Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
Szakképzettsége: védőnő

3. Országos mérés-értékelés eredményei:
Külön pps fájlban

4. Lemorzsolódási, évismétlési mutatók:
A 2010/2011-es tanévben iskolánk 7 tantanulója nem teljesítette maradéktalanul a
továbbhaladás feltételeit.
3. évfolyam: 1 fő angol,
5. évfolyamon: 1 fő matematika,
6. évfolyam: 2 fő matek 1 fő irodalom
7. évfolyamon 2 tanuló tett javítóvizsgát angol, német.

5. Volt tanítványok nyolcadik évfolyamon elért eredményei:
TANTÁRGY
Magatartás
Szorgalom
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Történelem
Angol nyelv
Német nyelv
Matematika
Informatika
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Technika
Testnevelés
Hit-és erkölcstan
Tanulmányi átlag
Külalak

2010/2011 2010/2011 2010/2011
8.a
8.b
8.c
3,9
3,9
4,6
3,5
4,0
3,8
3,1
3,6
3,5
3,5
4,2
4,1
3,4
3,6
3,6
3,8
4,4
4,2
2,8
5,0
3,0
3,3
3,1
2,9
3,5
4,1
4,1
2,8
3,6
3,3
4,0
3,8
3,8
2,5
3,2
3,1
3,7
3,9
3,9
3,7
4,6
4,3
3,4
4,1
4,1
3,6
4,1
4,2
4,2
4,6
4,6
3,7
4,8
4,3
3,5
4
3,8
4,1
4,4
4,3

Volt tanítványok kilencedik évfolyamon elért eredményei: (Nincs
elegendő adat)
Középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók:
2010/2011-es tanév

Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola
33 fő (59%) 22 fő (39%)
1 fő (2%)

6. Szakkörök igénybevételének lehetősége
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Tanulószoba (5-8. évfolyam)
Emelt óraszámú testnevelés (3.c (páros hét: szerda 13.00-16.00)
4.c (páratlan hét: szerda 13.30-16.30) 7.a (kedd 14.00-15.30) 8.a (kedd 14.0015.30))
Informatika 2.a osztály
1-2. osztályban választott idegen nyelv
Emelt szintű (5 órás) nyelv 5. évfolyamtól
Komplex művészeti óra (1.b, 3.b, 3c és 4.b, 4.c)
Francia nyelv (kedd 16.00 – 17.45)
Rajzszakkör 1-4. évf. (csütörtök 16.15-17.45)
Zene: alsós kórus (csütörtök 16.00-17.30) felsős kórus (csütörtök 13.45 –
15.15)
Fotószakkör 5-8. évf. (tömbösítve havi 1 alkalommal szerdai napon 14.00 –
17.00)
Matematika előkészítő 8.a (csütörtök 7. óra) 8.b (kedd 7. óra
Sport:
alsós:2-4. oszt. fiú foci, (péntek 16.15-17.00)
felsős: fiú foci 5-8. évf. (hétfő 15.30-16.15) labdajátékok lányoknak 58. évf. (hétfő 14. 45-15.30
minitenisz 5-6. évf. (csütörtök 13.30-14.15) minitenisz 7-8. évf.
(csütörtök 14.15-15.00)

A mindennapos testedzés
A testedzés biztosításának módja
Testnevelési óra

Egyéb körülmény, feltétel
Órarend szerint

Sportköri foglalkozások (lásd
bővebben a szakköröknél)
Szabad testmozgás lehetősége

Sportköri órarend szerint
Iskola sportlétesítményeinek használata
(a tanórák, a sportköri órák figyelembe
vételével)

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Házi feladat szabályai
A tanulók közoktatási törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó
kötelessége a tanulás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára
fontos az otthoni tanulás, gyakorlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag
elsajátításának érdekében szóbeli és írásbeli házi feladatot adhatnak.
A kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége
1) Iskolaotthon:
Az iskolaotthonban egész héten bent maradhatnak a gyerekek könyvei,
füzetei, így a házi feladat megírása is az iskolában történik úgynevezett
önálló óra keretében. (Napi 2*45 perc). A hétközben feladott házi feladatok
mennyisége nem haladhatja meg az önálló órák időtartamát. Ez alól
kivételt képez az angol és német nyelv, a környezetismeret, valamint a
hittan, mert ezekhez a tantárgyakhoz nem társul önálló óra.
A hétvégére adott csekély mennyiségű írásbeli feladat azt célozza, hogy a
szülő is betekintést nyerhessen gyermeke munkájába.
Az iskolai szünetekre adott írásbeli és szóbeli házi feladat nem lehet több,
mint a szokásos hétvégi feladat.
2.) Ötödiktől nyolcadig osztályig:
A naponta feladott házi feladat mennyisége nem haladhatja meg a
tantárgyankénti harminc percet.
Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már
megtörtént.
A gyermekeket motiváló, szorgalmi feladat, gyűjtőmunka a pedagógus szándékától,
pedagógiai céljától függően tetszőlegesen adható.
A kötelező olvasmányok elolvasása az iskolai szünetekre feladható.
A feladott házi feladatot a következő órákon számon kell kérni és ki kell javítani.
Dolgozatírás, feleltetés szabályai:
A tanulók előzetes bejelentés nélkül szóban feleltethetők az órákon. A feleletet
szóbeli (vagy számjegyekkel történő) értékelés követi.
Dolgozatnak minősül az az írásbeli számonkérés, amely egy témakör anyagára épül.
Egy tanítási napon 2 dolgozatnál több nem írható, ezért a tanulókkal a dolgozatok
időpontját előre ismertetni kell.
Dolgozatok fajtái:
• tanév eleji felmérés
• témazáró dolgozat (több témakört is magába foglal)
• tanév végi felmérés (Az egész év anyagából)
• egyéb dolgozat (egy témakör anyagából)
Nem számít dolgozatnak az az írásbeli számonkérés, mely 1–2 óra anyagát kéri
számon.
(pl. írásbeli felelet, röpdolgozat).

A tanuló joga hogy, hogy az írásbeli munkáját, annak beszedésétől számított 10
tanítási napon belül kijavítva és értékelve megtekinthesse.
A szülő joga, hogy a fogadóórán gyermeke dolgozatait, írásbeli feleleteit
megtekinthesse.

8. Az iskolai tanév helyi rendje
A 2011/2012-es tanév első félévének rendjéről az alábbiakban tájékoztatom
Önöket:
- Az I. félév 2011. szeptember 1-től 2012. január 13-ig tart. A félévi
értesítőket január 20-ig kapják meg a tanulók.
-

Az őszi szünet 2011. november 02-től november 05-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
november 7. (hétfő).

-

A téli szünet 2011. december 21-tól 2012. január 02-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap december 20. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2012.
január 3. (kedd).

A SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK időpontjai:
– szeptember 1. (csütörtök) 1615 óra (első évfolyam)
1615 (alsóban); 1700 (felsőben)
1615 (alsóban); 1700 (felsőben)

– szeptember 15. (csütörtök)
– január 26. (csütörtök)
A FOGADÓÓRÁK időpontjai:

– október 13. (csütörtök)
1615 (alsóban); 1700 (felsőben)
– november 17.(csütörtök) 1615 (alsóban); 1700 (felsőben)
– december 15.(csütörtök) 1615 (alsóban); 1700 (felsőben)
TERVEZETT PROGRAMJAINK:
szeptember 30.

(péntek)

Papírgyűjtés

október 6.

(csütörtök) Megemlékezés 4. évf.

október 15.

(szombat)

10 éves jubileumi gála a Művészetek Házában

október 21.

(péntek)

Ünnepi műsor 7. évf.

október 28.

(péntek)

Ünnepi Istentisztelet (Megemlékezés a
reformáció napjáról, elsősök fogadalomtétele.)

november 22.

(kedd)

Szülői találkozó az Ige tükrében

december 20.

(kedd)

Karácsonyi ünnepség 5. évf.

december 21.

(szerda)

Nevelési értekezlet (tanítási szünet)
(Igény szerint ügyeletet biztosítunk.)

9. Az iskola létszámadatai a 2011/2012-es tanévben:
1.a
1.b
2.a
2.b
2.c
3.a
3.b
3.c
4.a
4.b
4.c
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b

30 fő
30 fő
24 fő
19 fő +1 fő magántanuló
30 fő
30 fő +1 fő magántanuló
26 fő
26 fő
26 fő
27 fő +1 fő magántanuló
28 fő +1 fő magántanuló
29 fő
27 fő
26 fő
24 fő +1 fő magántanuló
26 fő
26 fő
23 fő
27 fő

Összesen: 504 fő+ 5 fő magántanuló

Művészetoktatás
1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:
Tantárgyfelosztásban
szereplő feladat:

Drámaoktatás

Végzettség:

Főiskolai diploma
Tanító
Drámapedagógus
szaktanár

Intézményi létszám, tanított
osztályok

2 fő
1–8. évfolyam

3. Az alapítás évében és a 2011/2012-es tanévben működő csoportok:
Tanév
Alapítás
évében
1999/2000

Működő csoportok
Előképző
1.

2011/2012

Előképző Előképző Alapfok Alapfok Alapfok Alapfok Alapfok Alapfok
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. Megyei versenyek, bemutatók:
Weöres Sándor Megyei Színjátszó Fesztivál, Miskolc, Ady Endre Művelődési
Központ: bronz minősítés

6. Saját rendezvények, bemutatók
Október 6.-i műsor,
Adventi műsor,
Karácsonyi műsor,
tanév végi nyílt órák

8. A tanév helyi rendje
Ugyanaz, mint az általános iskoláé

9. Művészeti áganként a csoportok száma, a csoportok tanulóinak
létszáma
2011/2012
Színjáték
tanszak
Előképző 1.
Előképző 2.
Alapfok 1.
Alapfok 2.
Alapfok 3.
Alapfok 4.
Alapfok 5.
Alapfok 6.

20 fő
19 fő
14 fő
15 fő
16 fő
15 fő
15 fő
7 fő

