
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola (1183 Budapest XVIII. kerület, Gyöngyvirág utca 41.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

035136
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola
1183 Budapest XVIII. kerület, Gyöngyvirág utca 41.

OM azonosító: 035136
Intézmény neve: Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola
Székhely címe: 1183 Budapest XVIII. kerület, Gyöngyvirág utca 41.
Székhelyének megyéje: Budapest
Intézményvezető neve: Kuti Margit
Telefonszáma: 1/290-6369
E-mail címe: iskola@sztlorinc.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2020.02.03.

Fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága
(EKIF)

Fenntartó címe: 1035 Budapest III. kerület, Kórház utca 37
Fenntartó típusa: egyházi jogi személy
Képviselő neve: Gyetván Gábor
Telefonszáma: 1/453 2723
E-mail címe: ekif@ekif-bp.hu
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Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2019-es statisztikai adatok alapján

 

Pedagógusok számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében pedagógus

munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban
résztvev

ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 1 343 178 1 0 47 40 0 0 18 16,00 10 6

Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

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

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakgimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

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

Összesen
(s01+s02+...+s07)

1 343 178 1 0 47 40 0 0 18 16,00 10 6

Alapfokú
művészetoktatás

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

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

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

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

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

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

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

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

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

Konduktív
pedagógiai ellátás

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

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

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

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

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

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

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

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

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

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán

Szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag
ógusi,

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból a
teljes munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati

elméle
ti

gyakor
lati

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya

pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján

összes
en

ebből
szakkö
zépisk
ola két
éves

érettsé
gire

felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás
feladat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

0 24 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0

ebből nő 0 23 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0

Részmunkaid
ős

0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0

ebből nő 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

Óraadó 0

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 26 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Nyelv
tanár,
testne
velő,
ének-
zene
tanár

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Általános
iskolai tanár

1 2 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Tanító 0 0 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

Tanító,
speciális
képesítéssel

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

Gyógypedag
ógus

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

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

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

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező, egyéb
felsőfokú
végzettségű
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Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035136

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=035136&th=001

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A kerület egyetlen katolikus iskolája, ahol a nevelés-oktatás keresztény szellemiség alapján folyik: a Szent Lőrinc Katolikus

Általános Iskola.

Intézményünkben a fő hangsúlyt a nevelésre helyezzük. Az oktatás terén elért jó eredményeink ennek a következménye. Fő

nevelési elveink közé tartoznak a hagyományosan konzervatívnak nevezett értékek. Valódi érték az élet, az ember tisztelete, a

család éltető ereje, a másokért való munkálkodás, a hazaszeretet, a magyarságtudatra nevelés. A pedagógiai hivatás és a

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
szakmai tárgyra
képesített

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
középfokú
végzettségű

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 2 0 0 0 7 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 47

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 1 1 0 0 1 1 0 0

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

1 1 0 0 1 1 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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keresztény életszemlélet iránt egyaránt elkötelezett nevelők rendszeres továbbképzéssel tartják naprakészen ismereteiket.

Nevelési, oktatási programunkat úgy próbáljuk egységbe fogni, hogy diákjaink szeressék hazájukat, ismerjék múltjukat, népünk

szokásait, dalait, táncait, játékait, tudjanak keresztény erkölccsel rendelkező ember módjára viselkedni, élni, feltalálják magukat

a különböző helyzetekben, tudjanak a környezetükkel kommunikálni, - hogy végül életpályát választva, harmonikus emberekké

válva megtalálják a boldogság forrásait.

Mit nyújt iskolánk a gyerekeknek:

•	Erkölcsi és érzelmi biztonságot

•	Következetes nevelést

•	Biztos tudást

•	Elkötelezett nevelőket

•	Gyönyörű környezetet,

•	Néptánc oktatást

•	Jól felszerelt tantermeket

•	Emelt óraszámú, bontott csoportú angol-német nyelvoktatást

•	Fejlesztőpedagógiai foglalkozást

•	Felvételi előkészítőket, tehetséggondozást

•	Szakköröket(Alkotókörök, Angol szakkör, Budapesti séták, Cserkészet, Aerobik, Kislány torna)

•	Szaktantermeket, sportköröket

•	8000 kötetes könyvtárat

•	Nyári-téli táborokat

•	Sok kiváló versenyeredményt

Iskolánk jelmondata:

"És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig." (Mt. 28.20)
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Iskolacsipegető foglalkozásokat tartunk:

2020. január 30-án és február 6-án és 13-án, 15.30-17.00

Nyílt napok:

	2020. február 20-án és 27-én, 8-10 óráig

Beiratkozás:

	2020. március 11-12.

A fenntartó által 2 osztály engedélyezett:

- 2 általános tantervű emelt óraszámú nyelvi osztály

 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A fenntartó által 2 osztály engedélyezett, 24-24 fős létszámmal.
 

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 tandíj és térítési díj.
 

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

Fenntartói értékelés

Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola nevelési-oktatási munkájáról

a Nkt.85. § (3) bek, 83. § (2) bek. e), h) pontja, és a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet

alapján.

 

Kuti Margit igazgatónő az idei tanév kezdetétől vezeti a Szent Lőrinc Katolikus

Általános Iskolát. Az előző igazgató 2018. szeptember 1-jei hatállyal címzetes igazgatói

kinevezést kapott a fenntartótól.

Kuti Margit igazgatónő a tanév lezárását követően megküldte a fenntartó részére a

2018/2019. tanév végi beszámolót, amelyben a pedagógiai program végrehajtását és az

intézményben folyó szakmai munka eredményességét értékelték az intézmény pedagógusai. A
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nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet pótlólag kapta meg a fenntartó. Ebben az

igazgatónő így értékelt: „Nem volt könnyű ez az év, rengeteg problémával szembesült, de jól

érezte magát, jó volt a tantestülettel és a vezetőségi társakkal együtt dolgozni”. Az alsós

munkaközösség vezetői így értékeltek: „Az új vezetés új lendületet hozott a tantestület

életébe...”.

Az intézményében folyó szakmai munkát és az intézmény pedagógiai programjának

teljesítését az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF)

vezetősége személyes és a fenntartói ellenőrzés során szerzett tapasztalataira és az igazgató

úrral folytatott folyamatos párbeszédre építve, a KIR, a digitális napló és az iskolai weboldal

nyomon követésére, az országos kompetencia- és nyelvi mérések eredményeire támaszkodva,

az iskola pszichológusának, valamint az intézmény vezetőjének beszámolóját és a tanév végi

nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet alapul véve elemezte és értékelte.

MEGÁLLAPÍTÁSOK - ÉRTÉKELÉS

A működés törvényessége

Az intézmény alapdokumentumai a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint

rendelkezésre állnak. Az alapító okirat és a nevelési program a jogszabályoknak megfelelően

készült. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges szabályzatokkal, melyek a

jogszabályokban foglaltaknak megfelelnek és tartalmazzák a szükséges legitimációkat. Az

intézmény továbbképzési programja és beiskolázási terve a jogszabályokban foglaltak szerint

készült. Az intézmény adatkezelése mind az ellátott tanulók, mind az alkalmazottak esetében a

jogszabályoknak megfelelő. Az intézmény feladatellátásának a személyi feltételei biztosítottak

voltak a 2018/2019-es tanévben is. Az intézményben a csoportok szervezése a vonatkozó

jogszabály alapján, a fenntartó egyetértésével történt. Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat

az előírások szerint vezeti. A tanulói létszám a 8 évfolyamon 358 volt, alsó tagozaton 176, felső

tagozaton pedig 182 diák tanult.

A 2019. februári, félévi, online fenntartói ellenőrzéskor az intézmény digitális

naplójának ellenőrzése és vizsgálata, a Közzétételi lista (KIR) valamint a Lemorzsolódási

statisztika ellenőrzése történt meg. Az elkészült jegyzőkönyv (Ikt.sz.: 11/15/2019.) is leszögezi,

hogy megvalósultak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 229/2012.

Korm. rendelet vizsgált előírásai. Köszönet érte az iskola vezetőségének és a pedagógusoknak!

A digitális napló teljeskörü használata idén is megfelelően zajlott az intézményben; az

iskola pedagógusai összesen közel 14 ezer, a szülők több mint 14 ezer alkalommal léptek be a

digitális naplóba a tanév során.

Az idei tanévben is segítette iskolapszichológus az intézményben folyó munkát.

A szakmai munka eredményessége

Az éves beszámoló az iskola működésének minden területen végzett munkájára

kiterjedt. A beszámolóból is kitűnik és a fenntartói látogatásokon is tapasztalhattuk, hogy az

iskola pedagógiai programjában és az éves munkatervben megfogalmazott célok és feladatok

teljesültek, magas színvonalú nevelés-oktatás folyt az intézményben.

Az iskola kitűzött céljainak megvalósulását a beszámoló részletesen, árnyaltan elemzi

és értékeli. A 2018/2019-es tanévben elért tanulmányi eredmények ismét kiemelkedők; a

tantárgyi követelményeket az iskola minden tanulója alsó és felső tagozaton egyaránt

teljesítette, és nincs lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló sem. Az eredményes munkát jelzik

a magas tanulmányi átlagok és a tantárgyi dicséretek magas száma (613), és az is, hogy idén 93

tanuló ért el kitűnő eredményt. Az elért tanulmányi átlag az egész iskolára vetítve 4,52 lett. Idei

újításként azoknak a ballagó diákoknak, akik a nyolc évben végig kitűnők voltak, ezüstláncot

és emlékplakettet ajándékoztak.

A nyolcadikosok továbbtanulását tekintve is sikeres volt a tanév: az 50 nyolcadikos,

végzős tanuló közül 42-en gimnáziumban, ebből 24-en egyházi gimnáziumban, 8-an pedig

szakgimnáziumban tanulnak tovább.

A volt intézményvezető nem indította el az Oktatási Hivatal információs felületén az

adatgyűjtést és az önértékelési folyamatot, ezért új feladat volt ezeknek az elvégzése. A

Budapesti POK állásfoglalása alapján felkerülhetett a felületre 9 kolléga teljes eljárásrendjének
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jegyzőkönyve. A jövő tanévben a hatékonyabb és gyorsabb munkavégzés érdekében szeretnék

az önértékelési csoport létszámát 5-6 főre növelni. Ezzel a tervvel a fenntartó is egyetért.

A két leendő első osztály beiskolázása is sikeres volt. A pedagógusok és a szülők

egyetértésével, a fenntartó engedélyével két emelt óraszámú angol nyelvi osztály indul

szeptembertől. A Pedagógiai Program és benne a Helyi Tanterv óratervi hálójának átdolgozását

a vezetőség irányításával az iskola szakmai munkaközösségei a tanév végéig nem végezték el,

így a tantestület és a fenntartó sem tudta azt elfogadni és jóváhagyni. Ismételten kérjük, hogy

mielőbb történjen meg e halaszthatatlan feladat végrehajtása!

Gratulálunk a tehetséggondozás sikereihez és az elért versenyeredményekhez is,

melyeket az évvégi beszámoló idén öt oldalon keresztül ismertet. Az alsós és felsős énekkar is

sikeres évet zár, sok diáknak okoz örömet a közös éneklés és a fellépéseken együtt elért sikerek.

A kórus fölkérést is kapott a júniusi, kerületi Aranygála díjkiosztó ünnepségen való fellépésre

is. Sok diák szerepelt a már több mint húsz éve hagyományos diákhangversenyen, az

Önkormányzat Dísztermében. A néptánc tanítása továbbra is sikertörténet az intézményben;

továbbra is 100 feletti a résztvevő, tehetséges diákok száma.

A vezetőség az óralátogatások során jó tapasztalatokkal gazdagodott, az

óralátogatásokat pedig egyeztető és tanácsadó megbeszélés követte, a pedagógusoknak új

ötleteket adva a további fejlődéshez és az esetleges hiányosságok pótlására.

Pékné Borbély Katalin mesterpedagógus 2018. évi szaktanácsadói munkájáról a

Katolikus Pedagógiai Intézet vezetője 2019. márciusban küldött igazolást a fenntartónak.

Ebben összegezte az elvégzett szaktanácsadói munkát és köszönetét fejezte ki a fenntartónak is

„.. hogy a 2018. évben is lehetőséget teremtett a Mesterpedagógus szaktanácsadó kollégák

munkavégzésére..” Fenntartóként is köszönjük Pékné Borbély Katalin tevékenységét, hiszen

tudása és szaktanácsadói munkája a katolikus intézményrendszer gyarapodását is szolgálja.

Ismételt köszönet illeti az iskolát, hogy a tanév folyamán helyet biztosított több jelentős

kerületi, egyházmegyei (matematika) közoktatási rendezvénynek. Sikeres volt az idei, kerületi

streetball-bajnokság megszervezése is. Az iskolában nagyon sikeresek a szakkörök, melyek

kínálata az idei tanévben nagyban bővült (12 féle), és széles skáláját biztosítja a tanórán kívüli

tevékenységeknek, fejlődési lehetőségeknek. Örömmel számoltak be arról, hogy az első félév

során elindult cserkészet az iskolában. Az Ökoiskola cím elnyerésére pályázatot és külön

munkatervet készítettek a pedagógusok. Napra kész és megújult az iskola weboldala is.

Örömteli, hogy Tampu-Ababei József plébános atya és Babos Áron káplán atya is jelen

voltak az iskola életében, Adrienn és Ágnes nővérek pedig hittan órákat is tartottak az

iskolában, így a papi és a szerzetesi hivatás továbbra is megjelenik a diákok előtt. Az iskolai

Gyermekrózsafüzér Társulatba idén is sok gyerek bekapcsolódott, mint az előző tanévekben is.

Néhány tanuló és szülő részt vett a májusi Élő rózsafüzér zarándoklaton is.

A ballagással és az iskolai Te Deummal kapcsolatban is többféle, új hagyományt

honosítottak meg ebben a tanévben. Mindenki számára nagy öröm volt, hogy az iskola alapítója,

Varjú Imre atya is koncelebrált a ballagási Szentmisén.

Gyermek- és tanulóbaleset a tanévben összesen kettő történt, amelyek

jegyzőkönyvezése és elektronikus rögzítése (KIR) rendben megtörtént.

A tanévben ismét jelentős infrastrukturális fejlesztésekre került sor az intézményben,

közel 18 millió forint értékben. Legjelentősebb és leglátványosabb a mindhárom szinten

megvalósított folyosói szekrénycsere volt.

A fenntartó több iskolai rendezvényen és ünnepen is képviseltette magát - ismételt hála

a kedves igazgatói invitálásnak. Személyesen tekinettük meg a karácsonyi Cipősdoboz akciót,

a folyosói szekrénycserét és a Tornacsarnok beázás utáni javítását, a „Gyermekszemmel” -

Évszakok kerületi rajzverseny győzteseinek képeit, a Szent Lőrinc diákjainak kiállítását a

Városháza Galériában és a Tavaszváró Kiszézés projekt tréfás kiszebáb szépségversenyét.

Részt vettünk a Szent Lőrinc bálon és a Szent Lőrinc napi igényes kivitelezésű és változatos

műsoron is a Kondor Béla Közösségi Házban, ahol megtekintettük a diákok alkotásaiból V.

Péter Mária művésztanár által rendezett, „Adjon Isten jó éjszakát, küldje hozzánk szent

angyalát” című kiállítás is.
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A februári Szülői Fórum így összegezte az évet: „...felpörgött, mozgalmas évet zárunk,

rengeteg feladat, programlehetőség, új kötelesség, szokatlan projekthét, kisvizsgák, külső

helyszíneken megtartott programok és versenyek tarkították az évet. Annak azonban egyöntetű

sikere van a szülők körében, hogy a sok újítás és többletmunka eredménye sem maradt el.” Ezt

a Te Deumon Csorvási László Ábel SZMK-elnök meg is köszönte az igazgatónőnek.

Az intézmény elvégezte a 13/2018. (VI. 14.) a 2018/2019. tanév rendjéről szóló EMMI

rendelet 4. § (3) szerint az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással

veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a NETFIT® rendszer

szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését.

Fenntartói és EKIF igazgatói közös döntésünk értelmében a nevelőtestületi értekezletről

készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából, az évvégi beszámoló részeként küldték meg a

fenntartónak. A 13 oldalas, imponáló elemzés hűen tükrözi az intézmény elköteleződését a

magas színvonalú oktatás és nevelés fenntartásának területén. Néhány fenntartói megjegyzés:

1)	A 2019. évi Idegen nyelvi mérésen az iskola 6 tanulója 100 %-os, tehát hibátlan

eredményt ért el.

2)	A 2019. évi Idegen nyelvi mérésen az iskola diákjainak 90,2 %-a szerzett megfelelt

minősítést.

3)	A 2018-as Országos Kompetenciamérés eredményeit értékelve az Oktatási Hivatal

weboldalán jelentette meg a „Kiemelkedő teljesítményű” - legjobb hátrány kiegyenlítő

hatással, illetve tudásfejlesztő hatással rendelkező - magyar iskolák listáit. Az

intézmény nyolcadikos diákjainak kompetenciamérési eredménye matematikából

szignifikánsan jobb volt a tanulók két évvel korábbi eredményei alapján elvárhatótól,

vagyis az átlagosnál nagyobb az intézményben folyó pedagógiai munkafejlesztő

hatása. Ezzel az iskola bekerült a legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő,

„Kiemelkedő teljesítményű” iskolák közé. A fenntartó gratulál az intézmény minden

pedagógusának az elért minősítés elnyeréséhez.

4)	A fenntartó által 2017-ben alapított Serédi Jusztinián Díjat - melyet az előző tanévben

az Országos kompetenciamérésen a legjobb eredményt elérő hatodikos, nyolcadikos

és tizedikes diák, illetve legjobb osztály kapja - ebben a tanévben az intézmény egy

diákja is elnyerte. Szabó Viktória, az iskola 2018-ban 8. osztályos diákja

matematikából elért legjobb egyházmegyei teljesítményéért (2111 pont; az országos

átlagnál 31 %-kal magasabb) elért legjobb egyházmegyei teljesítményéért kapott az

iskolai Te Deum után Serédi Jusztinián Díjat. A fenntartó örömmel gratulál az iskola

minden pedagógusának a diákok tehetségének gazdagításához és a díj elnyeréséhez.

A fenntartó az iskola vezetőjének javaslatát figyelembe véve két kiemelkedő és

példamutató munkát végző pedagógusnak a Szent Gellért díj ARANY fokozatát adományozta.

A 2019. június 20-án rendezett tanári Te Deum ünnepség keretében adtuk át a kitüntetést a

kollégáknak, az alábbi laudációk felolvasásával:

Dr. Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi tanító, munkaközösség vezető; „Huszonhat

éve oszlopos tagja a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola tanári karának.

Változatos módszerei megteremtik annak lehetőségét, hogy a diákokban szunnyadó

tehetség kibontakozhasson. Diákjai rendszeresen dobogós helyezettek különböző

országos levelező magyar és matematika versenyeken. Több mint negyed évszázada

látja el lelkiismeretesen osztályfőnöki feladatait, erkölcsi és érzelmi biztonságot

adva az osztályába járó diákoknak és szüleiknek. Munkaközösségvezetőként fontos

feladatának tekinti a folyamatos szakmai-módszertani fejlesztést. Kiemelkedő

munkája elismeréseként adományozzuk a Szent Gellért díj arany fokozatát.”

Nyáry-Kiss Zsuzsanna Katalin tanító, munkaközösség vezető; „Huszonhat éve

erősíti a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola tanári karát. Áldozatos munkájának

köszönhetően tanítványai rendszeresen kiváló eredményeket érnek el kerületi és

országos tanulmányi versenyeken. Munkaközösségvezetőként és mentorként

fáradhatatlanul segíti kollégáit. Osztályfőnökként az oktató és a nevelő munkára

egyaránt nagy hangsúlyt fektet, diákjainak fejlődését a felső tagozaton is
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figyelemmel kíséri. Kiemelkedő munkája elismeréseként adományozzuk a Szent

Gellért díj arany fokozatát.”

Ismételten gratulálunk a díjazottaknak, életükre, tevékenységükre kérjük a Jó Isten áldását!

Gratulálunk Dr. Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi tanítónak ahhoz is, hogy ebben a

tanévben elnyerte a Kerület Tanítója kitüntető címet.

Intézményvezető értékelése

Az intézményi működést, szakmai irányítást, a gazdálkodást, az intézményi

dokumentumokat, valamint a tanulmányi eredményeket figyelembe véve Kuti Margit

igazgatónő szakszerűen, eredményesen, magas színvonalon vezeti az intézményt.

A fenntartó megköszöni Kuti Margit igazgatónőnek, az intézményvezetésnek, a

pedagógusoknak és alkalmazottaknak a 2018/2019-es tanévben végzett áldozatos és

eredményes munkáját.

Kuti Margit igazgatónő 2019 tavaszán beadott, igényesen kidolgozott, és szóbeli

meghallgatáson is bemutatott Vezetői Programját a fenntartó elfogadta és kinevezte őt Dr. Erdő

Péter bíboros úr a következő 5 tanévre is igazgatónak.

Köszönöm továbbá Tampu-Ababei József plébános és Babos Áron káplán atya

támogató jelenlétét, a Szülők segítőkészségét és tanítványaink nyitottságát.

Jelen intézményi értékelés az Nkt. 85. § (3) bek. alapján az intézmény honlapján keresztül

kerül nyilvánosság elé.

A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola tartalmas és eredményes évet zárt. Minden

tagjának testet és lelket pihentető vakációt kívánok! A Jó Isten áldja meg további keresztény nevelő-oktató munkájukat.

 

Budapest, 2019. július 30.

 

Gyetván Gábor

EKIF Főigazgató

 

 

 

 
 

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 szorgalmi időben reggel 7 órától 18 óráig tart nyitva. 17:30-18 óráig portaszolgálat működik.

l. bővebben: SZMSZ 19. oldal
 

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

Eseménynaptár 2019-2020

180 tanítási nap

 

2019. SZEPTEMBER

1. 	v.	

2. 	h.	8:30 Veni Sancte - évnyitó iskolamise - igazgató, igazgatóhelyettesek, Bánki Gábor, Rödönyi Zoltán

17:00 Egyházmegyei Veni Sancte - igazgató, igazgatóhelyettesek

3.	k.	

4. 	sze.	DÖK alakuló ülés - Kovács Ákos

5.	cs.	

6.	p.	

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Magyar Államkincstár Budapesti és
Pest Megyei Igazgatóság

2019.03.04. 2019.03.08. Törvényességi ellenőrzés
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7.	szo.	

8.	v.	

9.	h.	7:30 közös iskolai áhítat, alsó és felső tagozat - az Oltáriszentség ünnepélyes bevonulása - Kiss Attila

Alsós szülői értekezlet - 17:00 4.évfolyam - osztályfőnökök

10.	k.	Alsós szülői értekezlet - 16:30 3.a - osztályfőnök

17:00 5-6.évf. szülői értekezlet - osztályfőnökök

18:00 7-8.évf. szülői értekezlet - osztályfőnökök

11.	sze.	Alsós szülői értekezletek:

16:30 3.b - osztályfőnökök

17:15 1.b - osztályfőnök

17:00 1.a és a 2.évfolyam - osztályfőnökök

12.	cs.	

13.	p.	Munkaközösségi munkatervek leadása - munkaközösségvezetők

14.	szo.	

15.	v.	

16.	h.	7:30 hétindító áhítat, alsó tagozat: Ibolya utcai kápolna - Kiss Attila, iskolai kápolna - Fazekasné Vizkelety Klára, felső

tagozat: iskolai kápolna - atyák

Olvasási verseny meghirdetése a felső tagozatnak - Czétényiné Bodó Katalin

17.	k.	

18.	sze.	Bolyai Matematika Csapatverseny nevezési határidő - Rujp Veronika, Reiner Éva

19.	cs.	Első osztályosok fényképezése - Nyáry-Kiss Zsuzsa

20.	p.	Alsós tagozatos tanmenetek leadási határideje - Nyáry-Kiss Zsuzsa

Családi délután 5.évfolyam - Bokor Zsuzsanna, Kovács Ákos

21.	szo.	

22.	v.	

23.	h.	7:30 hétindító áhítat

Kertünk kincsei projekt hét 23-27 - Papp Dolli, Magyarosi Andrea, Bokor Zsuzsanna, Rödönyi Zoltán

Vezetőségi értekezlet 15:00

24.	k.	Liliomkert Katolikus Óvoda nagycsoportos óvodásainak látogatása az első osztályokban és a Kertünk kincsei kiállítás

megtekintése - Nyáry-Kiss Zsuzsa

25.	sze.	Liliomkert Katolikus Óvoda nagycsoportos óvodásainak látogatása az első osztályokban és a Kertünk kincsei kiállítás

megtekintése - Nyáry-Kiss Zsuzsa

26.	cs.	Szivárvány Óvoda nagycsoportos óvodásainak látogatása az első osztályokban és a Kertünk kincsei kiállítás megtekintése

– dr. Soósné Varga Mariann

27.	p.	Projekt zárás - Iskolamise terményáldással

Nagy Andrea minősítése

28.	szo.	

29.	v.	

30.	h.	7:30 hétindító áhítat

Népmese napja, alsó tagozaton - Tolnai Szilvia, Nyáry-Kiss Zsuzsa

Munkaértekezlet 16:00

A Világ Legnagyobb Tanórája

 

2019. OKTÓBER

1. 	k.	Zenei világnapi közös éneklés - Bánki Gábor, Fazekasné Vizkelety Klára, Kőrösi-Szabó Eszter

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny nevezési határidő - Deszpot Andrea, Papp Dolli

A Világ Legnagyobb Tanórája

2. 	sze.	Osztálymise 1.a

A Világ Legnagyobb Tanórája

3.	cs.	Író-olvasó találkozó 1-4. osztály részvételével Evangélikus Gyülekezet Pestszentimre – Beck Andrea: Titoktündér

A Világ Legnagyobb Tanórája

4. 	p.	Osztálymise 8.b

Aradi vértanúk emléknapja, megemlékezés - Deszpot Andrea
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Dekoráció: Vörösné Péter Mária, Sélley Mária

Osztályképek készítése

A Világ Legnagyobb Tanórája

5.	szo.	Métázás cserkészeknek és érdeklődőknek a Sas utcai erdei tisztáson - Kovács Ákos

6.	v.	

7.	h.	7:30 hétindító áhítat,

Péter és farkas című zenemű bemutatása az Operaház 9 zenésze közreműködésével

8.	k.	Fizika show

9.	sze.	Osztálymise 6.a

10.	cs.	Osztálymise 4.b

Bedő Imre interaktív előadása 18 óra

11.	p.	Osztálymise 8.a

Bolyai Matematika Csapatverseny - Rujp Veronika, Jakab Crina, Reiner Éva

Gyerekzsivaly kerületi program az alsós tanítók részvételével 15 – 18 óra

12.	szo.	

13.	v.	

14.	h.	7:30 hétindító áhítat

Papírgyűjtés 14-17-ig: hétfő 7:30-tól csütörtök 17:00 óráig - Komáromi Dániel, Nyáry-Kiss Zsuzsa

15.	k.	Zrínyi Ilona Matematikaverseny, nevezési határidő - Rujp Veronika, Reiner Éva

16.	sze.	Osztálymise 4.a

Bolyai Természettudományi Csapatverseny nevezési határidő - Bokor Zsuzsanna, Csányi Katalin

17.	cs.	DIFER mérés eredményeinek megbeszélése a Liliomkert Katolikus Óvoda óvónőivel - Papp Dolli, Nyáry-Kiss Zsuzsa, dr.

Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi

18.	p.	Egymillió gyermek imádsága a békéért - Kiss Attila

Egyházmegyei angol-német versmondó verseny - Reménység Katolikus Általános Iskola - Vénusz Edina

19.	szo.	

20.	v.	

21.	h.	7:30 hétindító áhítat

Vezetőségi értekezlet 15:00

22.	k.	Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója, iskolai ünnepély - Taigiszerné Vizkelety Judit

Parcellalátogatás - Deszpot Andrea

Dekoráció - Vörösné Péter Mária, Bús Anikó

23.	sze.	Munkaszüneti nap

24.	cs.	Légy jelen! Délfeszt – Tanítás nélküli munkanap

25.	p.	Nick Vujicic – Higgy, remélj, szeress. Érzékenyítő program – Tanítás nélküli munkanap

26.	szo.	Őszi szünet első napja

27.	v.	Őszi szünet

28.	h.	Őszi szünet

29.	k.	Őszi szünet

30.	sze.	Őszi szünet

31.	cs.	Őszi szünet

 

2019. NOVEMBER

1. 	p.	Őszi szünet

2. 	szo.	Őszi szünet

3.	v.	Őszi szünet utolsó napja

4. 	h.	7:30 hétindító áhítat

Az őszi szünet utáni első tanítási nap

Diákhetek, terepszakik kalandjai a Szent Lőrincbenl

5.	k.	

6.	sze.	Osztálymise 2.a

SZMK alakuló 17 óra

7.	cs.	
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8.	p.	Osztálymise 7.a

14:30 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti forduló - Deszpot Andrea, Kovács Ákos, Taigiszerné Vizkelety Judit, Papp

Dolli

DÖK sulibuli 16:00 - Kovács Ákos

9.	szo.	

10.	v.	

11.	h.	Tanítás nélküli munkanap

10:00-14:30 Csókay László pszichológus - Sapientia SZHF Pszichológia Tanszék - Útkeresés a tanár-diák, tanár-szülő

konfliktusokban gyermekvédelmi szemszögből - Kuti Margit

Márton napi lámpás felvonulás (kerületi rendezvény)

Alsó tagozatos szavalóverseny - Bús Anikó, Reiner Éva

12.	k.	

13.	sze.	Osztálymise 7.b

Magyar nyelv napja alsó tagozaton - Magyarosi Andrea

Felsős szavalóverseny - Deszpot Andrea, Kovács Ákos, Taigiszerné Vizkelety Judit

14.	cs.	Alsó tagozaton nyílt nap - tanítók

15.	p.	Osztálymise 1.b

16:00 Márton napi táncház: dr. Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi, Nyáry-Kiss Zsuzsa

16.	szo.	

17.	v.	

18.	h.	7:30 hétindító áhítat

Vezetőségi értekezlet 15:00

19.	k.	Alsó tagozaton nyílt nap - tanítók

17:00 8.osztályos felvételi tájékoztató - igazgató, 8.osztályos osztályfőnökök

Karácsonyi dobozok készítésének meghirdetése

Szent Erzsébet-napi kenyérosztás - Kuti Margit, Vörösné Péter Mária - 5. évfolyam

20.	sze.	Osztálymise 3.a

Kerületi Simonyi helyesírási verseny - Taigiszerné Vizkelety Judit

Felsős nyílt nap - szaktanárok

21.	cs.	Matematika bemutatóóra a KAPI szervezésében a 2. b és a 4. a osztályokban - Tolnai Szilvia, Fábián-Nagy Andrea,

Nyáry-Kiss Zsuzsa 10-15 óra

22.	p.	

23.	szo.	

24.	v.	

25.	h.	7:30 hétindító áhítat

Munkaértekezlet 16:00

Alsó tagozaton fogadóóra 17:00 - 2.a, 2.b, 3.a, 3. b, 4. a, 4. b - tanítók

26.	k.	16:30-tól fogadóóra: felső tagozat - szaktanárok

27.	sze.	Osztálymise 2.b

Fogadóóra 16:00 - 1.a, 1. b - tanítók

28.	cs.	15:00 - 17:00 Adventi kézműves foglalkozás a leendő elsősöknek - 4. évfolyamon tanítók

A magyar nyelv napja felsősöknek - Czétényiné Bodó Katalin

29.	p.	

30.	sz.	Adventi gyertyagyújtás, iskolamise - Kiss Attila –Mária Szeplőtlen Szíve Főplébánia

 

2019. DECEMBER

1. 	v.	

2. 	h.	6:30 Rorate

Mikulásvárás - alsós rajzkiállítás - Munkaközösség

3.	k.	6:30 Rorate

Jelentkezési határidő kerületi népdaléneklési versenyre - Bánki Gábor

4. 	sze.	17:00 Tanári-szülői közös szentségimádás - Kiss Attila, Czétényiné Bodó Katalin

5.	cs.	6:30 Rorate
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Alsós szép füzet verseny, a füzetek leadási határideje

1-2.évfolyam: matematika - Moravcsik Kinga, Csányi Katalin

3-4.évfolyam: nyelvtan - Papp Dolli, Ádámné Kovács Renáta

6.	p.	Alsó tagozaton Mikulásvárás az Ákom-bákom bábcsoporttal - Bús Anikó

Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára, 8. osztály - 8.-os osztályfőnökök

7.	szo.	Munkanap: Rákóczi projektnap

8.	v.	

9.	h.	6:30 Rorate

Adventi gyertyagyújtás

4.a osztálykarácsony - Fábián-Nagy Andrea, Urbin Judit

Karácsonyi képeslap kiállítás / felső tagozat / Vörösné Péter Mária

10.	k.	6:30 Rorate

3.a osztálykarácsony- dr. Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi

Alsós szép füzet verseny eredményhirdetés - Csányi Katalin, Moravcsik Kinga, Papp Dolli, Ádámné Kovács Renáta

11.	sze.	

12.	cs.	6:30 Rorate

1.a, 1.b, 2.a osztálykarácsony - osztályfőnökök

13.	p.	

14.	szo.	Munkanap - Adventi koncert a főplébánián - Bánki Gábor, Fazekasné Vízkelety Klára, Kőrösi -Szabó Eszter

15.	v.	

16.	h.	6:30 Rorate

Adventi gyertyagyújtás

Iskolások betlehemes műsora a Liliomkert Katolikus Óvodában - Kuti Margit, Kőrösi-Szabó Eszter

Vezetőségi értekezlet 15:00

17.	k.	6:30 Rorate

18.	sze.	2.b osztálykarácsony - Tolnai Szilvia

19.	cs.	

20.	p.	A téli szünet előtti utolsó tanítási nap. Lelki készület

Tanári karácsony - tanári kar

Iskolamise - Kiss Attila

21.	szo.	Téli szünet első napja

22.	v.	Téli szünet

23.	h.	Téli szünet

24.	k.	Karácsony

25.	sze.	Karácsony

26.	cs.	Téli szünet

27.	p.	Téli szünet

28.	szo.	Téli szünet

29.	v.	Téli szünet

30.	h.	Téli szünet

31.	k.	Téli szünet

 

2020. JANUÁR

1. 	sze.	Újév

2. 	cs.	Téli szünet

3.	p.	Téli szünet

4.	szo.	Téli szünet

5.	v.	Téli szünet utolsó napja

6.	h.	A téli szünet utáni első tanítási nap.

Vízkereszt ünnepe (iskolamise), vízkereszti áldás - Kiss Attila - Mária Szeplőtlen Szíve Főplébánia

7.	k.	

8.	sze.	Osztálymise 5.b

A diákok fizikai állapotának és edzettségének felmérése (NETFIT) 2020. január 8. és április 24. között.  - testnevelő tanárok
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9.	cs.	

10.	p.	Osztálymise 5.a

Kerületi fölső tagozatos és középiskolai népdaléneklő verseny, 15:00 - Bánki Gábor

11.	szo.	

12.	v.	

13.	h.	7:30 hétindító áhítat

14.	k.	Árpádházi Szent Margit ünnepe, nemzeti imanap, imádság hazánkért - Kiss Attila

15.	sze.	Osztálymise 6.b

16.	cs.	17:00 Drogokról másképpen, szülőknek, tanároknak - igazgató

17.	p.	

18.	sz.	Központi írásbeli felvételi vizsgák kezdete

19.	v.	

20.	h.	Ökumenikus Imahét kezdete (katolikus, görögkatolikus, evangélikus, református, kopt atyák és lelkészek látogatása a Szent

Lőrincben)

7:30 hétindító áhítat

21.	k.	

22.	sze.	Megemlékezés a magyar kultúra napján - Taigiszerné Vizkelety Judit

Alsó tagozat: magyar kultúra napja - Magyarosi Andrea

23.	cs.	

24.	p.	Osztálymise 3.b

Első félév vége

25.	szo.	

26.	v.	Ökumenikus Imahét vége

27.	h.	7:30 hétindító áhítat

Alsós osztályozó értekezlet 16:00 - osztályfőnökök, tanítók

28.	k.	

29.	sze.	Félévi értesítő kiosztása - osztályfőnökök

Leendő elsős tanítók látogatása a Liliomkert Katolikus Óvoda nagycsoportjaiban (9:00) - Csányi Katalin, Fábián-Nagy Andrea,

Urbin Judit

30.	cs.	Iskolacsipegető 16:00-17:00 óráig - 4.osztályos osztályfőnökök

Ágasvári tábor (jan.30. - febr.4.) - Komáromi Dániel

31.	p.	Szülők bálja - SZMK - Munkaközösség vezetők – Rózsa Művelődési Ház

 

2020. FEBRUÁR

1. 	szo.	

2.	v.	

3.	h.	7:30 hétindító áhítat

Félévzáró értekezlet

4. 	k.	

5.	sze.	

6.	cs.	Iskolacsipegető 16:00-17:00 óráig - 4. osztályos osztályfőnökök

7.	p.	Bolyai Természettudományi Csapatverseny - Bokor Zsuzsanna

8.	szo.	

9.	v.	

10.	h.	Alsós szülői értekezlet 16:30 - 2.a, 3.b, 4.a, 4.b - osztályfőnökök

11.	k.	Felsős szülői értekezlet - osztályfőnökök:

17:00 7-8 évf.

18:00 5-6. évf.

 

Alsós szülői értekezlet 16:30 - 2.b, 3.a Tolnai Szilvia, Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi

Alsós szülői értekezlet 17:00 - 1.b - Nyáry-Kiss Zsuzsa

12.	sze.	Alsós szülői értekezlet 17:00 - 1.a - Papp Dolli

13.	cs.	Iskolacsipegető 16:00-17:00 óráig - 4. osztályos osztályfőnökök
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14.	p.	

15.	szo.	

16.	v.	

17.	h.	7:30 hétindító áhítat

Vezetőségi értekezlet 15:00

Alsós farsangok 17- 20-ig - osztályfőnökök

18.	k.	

19.	sze.	Középiskolába jelentkezés végső határideje - 8.-os osztályfőnökök

20.	cs.	Nyílt nap az iskolában a leendő elsősök szüleinek - Csányi Kata, Fábián-Nagy Andrea, Urbin Judit

21.	p.	14:00 Zrínyi Ilona Matematikaverseny - Jakab Crina, Rujp Veronika, Reiner Éva

16:30 Felsős farsang - DÖK

22.	szo.	

23.	v.	

24.	h.	7:30 hétindító áhítat

Munkaértekezlet 16:00

25.	k.	A kommunizmus áldozatainak emléknapja -

Húshagyó keddi pedagógus összejövetel

26.	sze.	Hamvazószerda, iskolamise, lelki nap - Kiss Attila, Bánki Gábor, Rödönyi Zoltán

27.	cs.	Nyílt nap az iskolában a leendő elsősök szüleinek - Csányi Kata, Fábián-Nagy Andrea, Urbin Judit

28.	p.	

29.	sz.	

 

2020. MÁRCIUS

1. 	v.	

2. 	h.	7:30 hétindító áhítat

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét

3.	k.	Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét

4. 	sze.	Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét

5.	cs.	Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét

6.	p.	Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét

7.	szo.	

8.	v.	

9.	h.	7:30 hétindító áhítat

10.	k.	

11.	sze.	

12.	cs.	

13.	p.	Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe, iskolai ünnepély, koszorúzás a Kossuth téren - Kovács Ákos

Dekoráció: Vörösné Péter Mária, Tolnai Szilvia, Sélley Mária

14.	szo.	

15.	v.	

16.	h.	7:30 hétindító áhítat

Egyházmegyei matematikaverseny - Rujp Veronika, Jakab Crina

17.	k.	

18.	sze.	

19.	cs.	

20.	p.	A víz világnapja - Mohos Margit, Rödönyi Zoltán, Bokor Zsuzsanna

21.	szo.	

22.	v.	

23.	h.	7:30 hétindító áhítat

Digitális témahét

Vezetőségi értekezlet 15:00

24.	k.	Digitális témahét

Planetárium
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25.	sze.	Digitális témahét

Tanulói lelkinap - szentmisével - Kiss Attila, hitoktatók

26.	cs.	Digitális témahét,

Alsó tagozaton népdalverseny - Kőrösi-Szabó Eszter

27.	p.	Digitális témahét

28.	szo.	

29.	v.	

30.	h.	7:30 hétindító áhítat

Munkaértekezlet 16:00

Alsós fogadóóra 17:00 - tanítók

31.	k.	Egyházmegyei idegen nyelvi verseny - Reménység Katolikus Általános Iskola - Vénusz Edina

16:30 fogadóóra: felső tagozat - szaktanárok

 

2020. ÁPRILIS

1.	sze.	

2. 	cs.	Kiszézés projekt

3.	p.	Tanári lelkinap

4. 	szo.	

5.	v.	

6.	h.	7:30 hétindító áhítat

Beiratkozás az első évfolyamra - Beck Tünde

7.	k.	Beiratkozás az első évfolyamra - Beck Tünde

8.	sze.	A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Költészet napja felsősöknek - magyartanárok

Keresztút - alsó tagozat 5. óra; felső tagozat 6. óra - hitoktatók

9.	cs.	Nagycsütörtök - Tavaszi szünet első napja

10.	p.	Nagypéntek

11.	szo.	Nagyszombat

12.	v.	Húsvét

13.	h.	Húsvéthétfő

14.	k.	Tavaszi szünet utolsó napja

15.	sze.	A tavaszi szünet utáni első tanítási nap

Pályaorientációs nap – Tanítás nélküli munkanap

16.	cs.	Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja

DÖK-nap – Tanítás nélküli munkanap

17.	p.	Pedagógus konferencia – Tanítás nélküli munkanap

18.	szo.	

19.	v.	

20.	h.	7:30 hétindító áhítat

Vezetőségi értekezlet 15:00

Fenntarthatósági témahét

21.	k.	Fenntarthatósági témahét

22.	sze.	Fenntarthatósági témahét

Föld világnapja - Mohos Margit, Rödönyi Zoltán, Bokor Zsuzsanna

23.	cs.	Fenntarthatósági témahét

Alsós szép füzet verseny, a füzetek leadásának határideje

1-2.évfolyam: írás - Bús Anikó, Fábián-Nagy Andrea

3-4.évfolyam: matematika - Ádámné Kovács Renáta, Papp Dolil

24.	p.	Fenntarthatósági témahét

25.	szo.	

26.	v.	

27.	h.	7:30 hétindító áhítat

Munkaértekezlet 16:00
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28.	k.	Alsós felolvasási verseny: 3-4.évfolyam - dr. Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi, Nyáry-Kiss Zsuzsa

29.	sze.	17:00 Tanári-szülői közös szentségimádás - Kiss Attila, Czétényiné Bodó Katalin

30.	cs.	Egyházmegyei futball és röplabda kupa - Vitéz János Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola -

Esztergom - Komáromi Dániel, Kiss Attila

 

2020. MÁJUS

1. 	p.	Munkaszüneti nap

2. 	szo.	

3.	v.	

4. 	h.	7:30 hétindító áhítat

Alsós szülői értekezlet 16:00 - 2.a, 4. évfolyam – osztályfőnökök – Édesanyák köszöntése

5.	k.	Szülői értekezlet:

17:00 5-6. évf. - Édesanyák köszöntése

18:00 7-8. évf. - Édesanyák köszöntése

Alsós szülői értekezlet 16:00 - 1.b, 2.b, 3.évfolyam – osztályfőnökök - Édesanyák köszöntése

6.	sze.	Alsós szülői értekezlet 16:00 - 1.a - Papp Dolli - Édesanyák köszöntése

7.	cs.	

8.	p.	Diákhangverseny - Bánki Gábor

9.	szo.	

10.	v.	

11.	h.	7:30 hétindító áhítat

Madarak és fák napja - Rödönyi Zoltán, Bokor Zsuzsanna

12.	k.	

13.	sze.	Fatimai zarándoklat Soroksárra + Szentmise - hitoktatók, osztályfőnökök, Király Attila atya

14.	cs.	

15.	p.	Várhatóan Kerületi Ifjúsági Zenei Fesztivál és Énekes Találkozó (még pontosítandó) - Bánki Gábor

16.	szo.	

17.	v.	

18.	h.	7:30 hétindító áhítat

Szülői értekezlet az első évfolyamra beiratkozott tanulók szüleinek - osztályfőnökök

Vezetőségi értekezlet 15:00

19.	k.	

20.	sze.	Idegen nyelvi mérés a hatodik és a nyolcadik évfolyamon - Vénusz Edina

21.	cs.	

22.	p.	Szent Lőrinc-nap – tantestület – Rózsa Művelődési Ház

23.	szo.	

24.	v.	

25.	h.	7:30 hétindító áhítat

Munkaértekezlet 16:00

26.	k.	

27.	sze.	Országos kompetenciamérés - Rujp Veronika, Deszpot Andrea

28.	cs.	

29.	p.	DÖK-cserkész meseerdő és nyomozós játék gyereknapra - Kovács Ákos

30.	szo.	

31.	v.	Pünkösd

 

2020. JÚNIUS

1. 	h.	Pünkösd

2. 	k.	7.évfolyam Határtalanul program kezdete (jún.2-6.) - 7.-es osztályfőnökök

3.	sze.	

4. 	cs.	Osztálykirándulások – osztályfőnökök (alsós, felsős)

5.	p.	Osztálykirándulások – osztályfőnökök (alsós, felsős)

6.	szo.	
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7.	v.	

8.	h.	7:30 hétindító áhítat

A nemzeti összetartozás napja - megemlékezés

9.	k.	

10.	sze.	

11.	cs.	Alsó tagozaton osztályozó értekezlet 16:00 - tanítók

12.	p.	Sport- és egészségvédelmi nap - Komáromi Dániel, Fábián-Nagy Andtea

17:00 Bankett

13.	szo.	Ballagás 9:00-12:00

Dekoráció - Vörösné Péter Mária, 7.-es osztályfőnökök

14.	v.	

15.	h.	Utolsó tanítási nap

A 13-án tartott ballagás miatt nincs tanítás

16.	k.	

17.	sze.	10:00 Tanév végi nevelőtestületi értekezlet a négy kijelölt terület (országos kompetenciamérés, nyelvi mérés,

lemorzsolódással kapcsolatos támogató rendszer, valamint a NETFIT rendszer) elemzésével, értékelésével

15:00 Bizonyítványosztás

16:30 Iskolai Te Deum a Főplébánián

 
 

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

1.	Pedagógiai folyamatok

1.1.	Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?

1.1.1.

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását, kiemelkedő

1.1.2.

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési

területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók (például szociokulturális felmérések adatai)

azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni

helyzetének megítélését, teljes mértékben

1.1.3.

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben

megtörténik, teljes mértékben

1.1.4.

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés, teljes mértékben

1.1.5.

Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása

megtörténik, teljes mértékben

1.1.6.

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel, teljes mértékben

1.2.	Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi

stratégiai célok viszonya?

1.2.7.

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek, teljes mértékben

1.2.8.

Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető, teljes

mértékben

1.3.	Hogyan történik a tervek megvalósítása?

1.3.9.

A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei. (Pedagógiai

program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv stb. aktuális céljai, feladatai.) teljes mértékben

1.3.10.

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési

dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával történik,
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teljes mértékben

1.3.11.

Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását, teljes mértékben

1.3.12.

Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, tanulócsoportra tervezett egymásra épülő tevékenységek) a

személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási eredmények elérését, a szülők, tanulók és munkatársak elégedettségét és a

fenntartói elvárások teljesülését szolgálják, teljes mértékben

1.4.	Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya?

1.4.13.

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek, teljes mértékben

1.4.14.

A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév

tervezése.

teljes mértékben

1.4.15.

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez, teljes mértékben

1.5.	Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és tényleges megvalósulásának a viszonya?

1.5.16.

A pedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában alkalmazott tantervi, tartalmi és az

intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, oktatott egyének és csoportok fejlesztési céljait, teljes mértékben

1.5.17.

A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak, teljes mértékben

1.5.18.

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói produktumokban, teljes mértékben

1.6.	Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben?

1.6.19.

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek, részben

1.6.20.

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz, részben

1.6.21.

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges

mutatókat, teljes mértékben

1.6.22.

A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót hajt végre, teljes mértékben

1.6.23.

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok önértékelése során is. teljes

mértékben

1.7.	Hogyan történik az intézményben az értékelés?

1.7.24.	~

Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját az

intézményi önértékelési rendszer jelenti.

részben

1.7.25.

Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az önértékelési folyamatban a nevelőtestület

valamennyi tagja részt vesz. teljes mértékben

1.8.	Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés működése a gyakorlatban?

1.8.26.

Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó

mérési rendszer működik, teljes mértékben

1.8.27.

A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények

(értékelési rendszer) alapján történik, teljes mértékben

1.8.28.
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A pedagógusok az alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és módszereket, azok szempontjait az általuk

megkezdett nevelési-oktatási folyamat elején megismertetik a tanulókkal és a szülőkkel, teljes mértékben

1.8.29.

Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói teljesítményeket dokumentálják, elemzik, és az

egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek, részben

1.8.30.

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak

és szüleinek/gondviselőjének.

részben

1.9.	Mi történik az ellenőrzés, mérés, értékelés eredményével? (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés pedagógus-értékelés,

tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések.)

1.9.31.

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt

információk felhasználása, teljes mértékben

1.9.32.

Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása,

és az intézmény a mérési-értékelési eredmények függvényében korrekciót végez szükség esetén, teljes mértékben

1.9.33.

Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit,

különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátására, teljes mértékben

1.9.34.

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső

erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az

intézménynek, teljes mértékben

1.	Pedagógiai folyamatok A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A munkatervben nem található utalás az iskola stratégiai céljaira, (intézményi önértékelés jegyzőkönyve) Az éves tervek és

beszámolók, részben épülnek egymásra, ezt tükrözik a tanév végi beszámoló megállapításai. Az ellenőrzési terv hiányos. A

belső ellenőrzés gyakorlata még kidolgozás alatt áll.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény tervezési dokumentumaiban megjelenő célok koherens egységet mutatnak a megvalósítás dokumentumaiban

szereplő adatokkal. A tervezett oktatási-nevelési célok szervesen illeszkednek a kerettantervhez. A célok meghatározásánál

figyelembe veszi az intézmény sajátosságait. Az intézmény a fenntartóval a jogszabályok szerint együttműködik, és

dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készül el. Bemutató órákkal, jó gyakorlatok

megosztásával az intézmény elősegíti az intézményen belüli tudásmegosztást.

2.	Személyiség- és közösségfejlesztés

2.1.	Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok?

2.1.1.

A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények (különös tekintettel az osztályfőnökök

tevékenységére, a diákönkormányzati munkára, az egyéni fejlesztésre), teljes mértékben

2.1.2.

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát, teljes mértékben

2.1.3.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat alkalmaznak a

pedagógusok az intézményben, teljes mértékben

2.2.	Hogyan fejlesztik az egyes tanulók személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő

tanulókra)?

2.2.4.

A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztésére, és ez irányú

módszertani tudásukat megosztják egymással, teljes mértékben

2.2.5.

A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak végre, teljes mértékben

2.2.6.
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A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi gyakorlatban (tanórai és tanórán

kívüli tevékenységek), DÖK programokban, teljes mértékben

2.3.	Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése?

2.3.7.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák

azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban, teljes mértékben

2.3.8.

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről, teljes mértékben

2.3.9.

Az intézmény támogató rendszert működtet: felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez, integrációs oktatási módszereket

fejleszt, és ezt be is vezeti, képzési, oktatási programokat, modelleket dolgoz ki vagy át, és működteti is ezeket, célzott

programokat tár fel, kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal, stb. teljes mértékben

2.4.	Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást?

2.4.10.

Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával összhangban történik a nevelési-oktatási

módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása, és azok bevezetésének megtervezése, teljes mértékben

2.4.11.

Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók megkülönböztetett figyelmet kapnak, teljes

mértékben

2.4.12.

A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket biztosítanak, alkalmazva a tanulás

tanítása módszertanát, teljes mértékben

2.5.	Hogyan történik a tanulók egészséges és környezettudatos életmódra nevelése?

2.5.13.

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint a

munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető, teljes mértékben

2.5.14.

A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban alkalmazzák a téma elemeit, teljes mértékben

2.6.	Hogyan segíti az intézmény a tanulók együttműködését?

2.6.15.

A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja az intézmény, teljes

mértékben

2.6.16.

A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján valósítják meg a rájuk bízott

tanulócsoportok, közösségek fejlesztését, teljes mértékben

2.6.17.

A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel az osztályfőnökök, a

diákönkormányzat tevékenységére, az intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára, teljes mértékben

Az intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, valamint a tanulók közötti

folyamatos információcserét és együttműködést.

részben

2.7.	Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg?

2.7.19.

Közösségi programokat szervez az intézmény, teljes mértékben

2.7.20.

Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat, részben

2.7.21.

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben, teljes mértékben

2.7.22.

Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések

meghozatalába, teljes mértékben

2.7.23.

A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok önszerveződésének lehetőségeivel a tanulók és a szülők
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elégedettek, teljes mértékben

2.	Személyiség- és közösségfejlesztés A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Kiemelkedő területek:

A pedagógusok többsége hivatástudattal rendelkezik. Magatartásukban és kommunikációjukban etikus és követendő példaként

szolgálnak a diákok számára. A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján

valósítják meg a rájuk bízott tanulócsoportok, közösségek fejlesztését. A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek az

intézmény programjain.

3.	Eredmények

3.1.	Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben?

3.1.1.

Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás

eredményessége.

teljes mértékben

3.1.2.

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényező

indikátorok azonosítása, teljes mértékben

3.1.3.

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: kompetenciamérések eredményei, tanév végi eredmények - tantárgyra,

2 évre vonatkozóan, versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint, továbbtanulási

mutatók, vizsgaeredmények, elismerések, lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók),

elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló), neveltségi mutatók, teljes mértékben

3.1.4.

Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a háttérváltozók figyelembevételével)

emelkedik/a jó eredményt megtartják, teljes mértékben

3.2.	Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény?

3.2.5.

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő, teljes mértékben

3.2.6.

Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása eredményes, amely mérhető módon is

dokumentálható (versenyeredmények, felvételi eredmények, stb.). részben

3.2.7.

Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul, teljes mértékben

3.2.8.

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel, teljes mértékben

3.3.	Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket?

3.3.9.

Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról, teljes mértékben

3.3.10.

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és

visszacsatolása tantestületi feladat.

részben

3.3.11.

A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi

önértékelés eljárásában.

részben

3.4.	Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját?

3.4.12.

A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. részben

A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére, részben

3.	Eredmények A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása elmarad. A belső és külső mérési eredmények az
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intézményi önértékelés eljárásában nem követhetőek nyomon. A saját iskolai arculathoz igazodó megbízható, fejlesztő célú

értékelés, visszacsatolás létrehozása, alkalmazása, különös tekintettel az intézményen belüli mérési eredményekre. A

pedagógusinterjú alapján nagy igény van a pedagógusok munkájával kapcsolatos rendszeres visszajelzésre. Kiemelkedő

területek:

A tehetséggondozás mellett igyekszik gondoskodnoi a kiemelt figyelmet igénylő tanulók speciális támogatásáról is. A

továbbtanuláshoz megfelelő alapokat kapnak, középiskolai előkészítőt is tartanak. Tanulást támogató, befogadó, nyitott légkört

teremt. Az operatív dokumentumokban körvonalazódnak, beazonosíthatók az intézmény erősségei, gyengeségei. Az

eredmények eléréséhez a munkatársak többsége hozzájárul. A szervezet működése alapján a stratégiai célok elérése

megvalósítható.

4.	Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

4.1.	Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységeik?

4.1.1.

Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző (szakmai) munkaközösségek, egy

osztályban tanító pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok, teljes mértékben

4.1.2.

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket

az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. teljes mértékben

4.1.3.

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott, teljes mértékben

4.1.4.

Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett formában zajlik, teljes

mértékben

4.1.5.

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése

érdekében támaszkodik a munkájukra, teljes mértékben

4.1.6.

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése, teljes mértékben

4.1.7.

A tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok kezdeményezően

együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában, teljes

mértékben

4.2.	Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben?

4.2.8.

Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai

műhelymunka.

teljes mértékben

4.2.9.

Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása, teljes mértékben

4.2.10.

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot

vállalnak.

teljes mértékben

4.3.	Hogyan történik az információátadás az intézményben?

4.3.11.

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet)

alakítottak ki.

részben

4.3.12.

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a

kommunikáció.

részben

4.3.13.

Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel, teljes mértékben
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4.3.14.

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges

információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

részben

4.3.15.

Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában

érdekeltek.

teljes mértékben

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy

írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz.

részben

4.	Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Tevékenyen vonja be az alkalmazottakat az intézményi célok kialakításába. A szakmai csoportok munkattervei koherensek

legyenek az intézményi célkitűzésekkel. A munkaközösségi munkatervek hangsúlyosabban határozzák meg a pedagógiai

folyamatok megvalósításának ellenőrzési, értékelési módjait, eszközeit. Erre a vezetés lehetőség szerint támaszkodjon.

Hatékonyabb információáramlást támogató rendszer kialakítása. A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatosan legyen

rendszeres visszacsatolás és ez szóban és írásban is jusson el a munkatársakhoz.

Kiemelkedő területek:

Az intézményben folyamatosan különböző szakmai pedagóguscsoportok működnek (pl. munkaközösségek, Önértékelést

támogató csoport, azonos tárgyat tanítók, stb.), emellett alkalmi jelleggel projekt csoportok dolgoznak, (pl. versenyfelkészítés,

versenyszervezés, projekt napok, iskolakóstolgató) A tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai munkaközösségek

tevékenységén túl pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a

felmerülő problémák megoldásában. A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek feladatot vállalnak. Az iskola

megfelel a szülők előzetes elvárásainak. Az iskolát a szülők többsége ajánlaná másoknak, illetve többször is ajánlották már.

Támogatja és ösztönzi az újszerű ötleteket, a kreatív, innovatív gondolkodást. Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk

fejlesztésére. A tanulási folyamatokat támogató tevékenység aspektusából lehetőségeihez mérten segíti a tanulási környezet

folyamatos javítását.

5.	Az intézmény külső kapcsolatai

5.1.	Melyek az intézmény legfontosabb partnerei?

5.1.1.

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek azonosítása, köztük a

kulcsfontosságú partnerek kijelölése, teljes mértékben

5.1.2.

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára, részben

5.2.	Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma?

5.2.3.

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről

tartalomleírással is rendelkezik.

részben

5.2.4.

Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső partnerekkel való egyeztetés, teljes mértékben

5.2.5.

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek,

elégedettségének megismerése.

részben

5.2.6.

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése, részben

5.3.	Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről?

5.3.7.

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási

kötelezettségeinek.

teljes mértékben
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5.3.8.

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú),

teljes mértékben

5.3.9.

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását

folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

részben

5.4.	Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei szint, országos szint)?

5.4.10.

Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben, teljes mértékben

5.4.11.

A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális

rendezvényeken.

kiemelkedő

5.4.12.

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző

helyi díjakkal, illetve az ezekre történő jelölésekkel.

kiemelkedő

5.	Az intézmény külső kapcsolatai A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A panaszkezelés eljárásrendje nincs kidolgozva. A partnerek véleménynyilvánítási lehetősége korlátozott.

Kiemelkedő területek:

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget

tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a

helyi közéletben. A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken.

6.	A pedagógiai munka feltételei

6.1.	Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?

6.1.1.

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat

a fenntartó felé. teljes mértékben

6.1.2.

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi az

intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait, teljes mértékben

6.2.	Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének, oktatásának?

6.2.3.

Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel, teljes mértékben

6.2.4.

Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi

eszközök, teljes mértékben

6.3.	Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága?

6.3.5.

Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az eszközök kihasználtsága, tanórán való

alkalmazásuk nyomon követhető, teljes mértékben

6.4.	Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?

6.4.6.

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás-

szükségletéről, teljes mértékben

6.4.7.

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára, teljes

mértékben

6.4.8.

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem

és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap.
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részben

6.4.9.

A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak, teljes

mértékben

6.4.10.

Az intézmény pedagógus továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az egyéni életpálya figyelembe

vételével alakították ki. teljes mértékben

6.4.11.

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének

feladataira.

teljes mértékben

6.5.	Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz?

6.5.12.

Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében, teljes mértékben

6.5.13.

Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzik, teljes

mértékben

6.5.14.

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző,

teljes mértékben

6.5.15.

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és

kívül, teljes mértékben

6.6.	Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája?

6.6.16.

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a

szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka részét képezik, teljes mértékben

6.6.17.

Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új

hagyományok teremtésére, teljes mértékben

6.7.	Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás?

6.7.18.

A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről rendszeresen beszámolnak, teljes

mértékben

6.7.19.

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik, részben

6.7.20.

A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ) rögzítetteknek, és támogatják az adott

feladat megvalósulását, teljes mértékben

6.8.	Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen témákban), valamint a fejlesztésekbe?

6.8.21.

Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés-előkészítésbe történő bevonása - képességük, szakértelmük és a

jogszabályi előírások alapján, teljes mértékben

6.8.22.

Ennek rendje kialakított és dokumentált, teljes mértékben

6.9.	Milyen az intézmény innovációs gyakorlata?

6.9.23.

Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést, teljes mértékben

6.9.24.

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra, teljes

mértékben

6.9.25.

A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és az intézményvezetés, teljes
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mértékben

6.	A pedagógiai munka feltételei A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az intézményben az egyenletes terhelés megvalósítása nehézkes. A feladatmegosztás egységesítése.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat

a fenntartó felé. Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely figyelembe

veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. Az intézmény rendszeresen felméri a

szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás-szükségletéről. A humánerőforrás

szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. A pedagógusok végzettsége,

képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, és az intézmény céljainak. Az intézmény pedagógus továbbképzési

programját az intézményi célok és szükségletek, az egyéni életpálya figyelembe vételével alakították ki. Az intézmény

lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző fórumokra.

7.	A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak

és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

7.1.	Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban

meghatározott célok a pedagógiai programban?

7.1.1.

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó

dokumentumban foglaltakkal, teljes mértékben

7.1.2.

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-

oktatási feladatait, céljait, teljes mértékben

7.2.	Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, megvalósítása?

7.2.3.

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak

megvalósulását.

teljes mértékben

7.2.4.

Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és más

fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül, teljes mértékben

7.2.5.

A tervek nyilvánossága biztosított, teljes mértékben

7.2.6.

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira

vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók, teljes mértékben

7.2.7.

A képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a

munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak, teljes mértékben

7.2.8.

A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír alapú és digitális tankönyvek, segédanyagok kiválasztása és

alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik, teljes mértékben

7.	A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak

és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Kiemelkedő területek:

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó

dokumentumban foglaltakkal. A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az

intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek

ütemezése, ami az éves munkatervben rögzítésre is kerül. A tanítási módszerek, az oktató munkát támogató papír alapú és

digitális tankönyvek, segédanyagok kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik.
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Utolsó frissítés: 2020.02.03.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035136
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Iskolánkban a 2018-2019-es tanévben nem történt évismétlés.
 

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=035136
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

SZAKKÖRÖK

 

Hétfő:

6. óra Dalos pacsirták 2. évfolyam - Fazekas Klári

6. óra Helyesírás- 2-3-4. évfolyam - Magyarosi Andi

6. óra 3 évfolyam robotika - Moravcsik Kinga

7-8. óra Játsszunk együtt! - Moravcsik Kinga

14.00-15.30 kézműves 3-4. évfolyam - Urbin Judit (kéthetente, kezdés szeptember 16-án)

15.00- 17.00 röplabda, 4. évfolyam - Komáromi Dani

 

14.00-14.45 szolfézs előképző/1.csoport (1. emelt 9. terem)

14.45-15.30 szolfézs előképző/2.csoport (1. emelt 9. terem)

15.30-16.15 szolfézs 1/ (heti kétszer 45 perc) (1. emelt 9. terem)

16.15-17.00 szolfézs 2/ (heti kétszer 45 perc) (1. emelt 9. terem)

17.00-18.30 szolfézs 2. osztály (összevont, 90 perc) (1. emelt 9. terem)

 

 

Kedd:

 

14.00-15.30 kezdő néptánc az 1-2. évfolyamon - Gorácz József

14.00-15.30 alkotókör, alsó tagozat - V. Péter Mária

16.00-16.45 informatika szakkör – Sélley Mária

 

15.45-17.15 szolfézs 1. osztály (összevont, 90 perc) (1. emelt 9. terem)

17.15-18.45 szolfézs 3. osztály (1. emelt 9. terem)

 

 

Szerda:

 

6. órában Dalos pacsirták 3-4. évfolyam - Fazekas Klári

6. órában Lego robotika 4. a - Fábián-Nagy Andi

6. órában angol 2. évfolyam - Kurinszky Ildikó

7. órában Lego robotika 2. évfolyam - Sélley Mária

14.00-15.00 foci, 3-4. évfolyam – Kiss Attila

15.00-16.00 foci, 1-2. évfolyam – Kiss Attila

15.00-17.00 röplabda, 4. évfolyam - Komáromi Dani

 

A sakkosok is szeretnének jönni a 7. és a 8. órában.
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https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035136
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=035136
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=035136


15.00 órától AZZ Zenesuli

 

 

Csütörtök:

14.00-15-30 Szederinda - Pukli Gabi és Cinege - Gorácz ózsef

15.30-17.00 Kenderkóc - Pukli Gabi és Gorácz József

6. óra angol 3. évfolyam - Kurinszky Ildikó

7. óra Lego robotika 4. b – Csányi Kata

14.30-15.15 Játsszunk együtt! 4. évfolyam - Fábián -Nagy Andi

 

(1. emelt 9. terem)

14.00-14.45 szolfézs előképző/1.csoport (1. emelt 9. terem)

14.45-15.30 szolfézs előképző/2.csoport (1. emelt 9. terem)

15.30-16.15 szolfézs 1/ (heti kétszer 45 perc) (1. emelt 9. terem)

16.15-17.00 szolfézs 2/ (heti kétszer 45 perc) (1. emelt 9. terem)

 

15.00 órától AZZ Zenesuli

 

 

Péntek:

 

14.00-15-30 Szederinda - Pukli Gabi és Gorácz József

15.30-17.00 Kenderkóc - Pukli Gabi és Gorácz József

14.00-15.00 foci, 1-2. évfolyam – Kiss Attila

15.00-16.00 foci 3-4. évfolyam – Kiss Attila
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Pedagógiai Program 84-85. oldal
 

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

Pedagógiai Program 49-50. oldal
 

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

1. évfolyam: 44 fő, 1. a: 23 ;  1. b: 21

2. évfolyam: 44 fő  2. a: 24;  2. b: 20

3. évfolyam: 43 fő  3. a: 20;  3. b: 23

4. évfolyam: 47 fő  4. a: 24;   4. b: 23

5. évfolyam: 48 fő  5. a: 23;  5. b: 25

6. évfolyam: 43 fő  6. a: 24;  6. b: 19

7. évfolyam: 45 fő  7. a: 21,  7. b: 24

8. évfolyam: 26 fő  8. a: 12;  8. b: 14

 

Utolsó frissítés: 2020.02.03.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-035136-0

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-035136-0
Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-035136-0
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A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2020. február 03.
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