
 

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)

-egyéb sport feladat

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Szent Imre Katolikus Általános Iskola (7800 Siklós, Kossuth tér 8.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

002 - Szent Imre Katolikus Általános Iskola Telephelye (7800 Siklós, Ady Endre utca 9.)

Ellátott feladatok:

- egyéb sport feladat

 

027218
Szent Imre Katolikus Általános Iskola
7800 Siklós, Kossuth tér 8.

OM azonosító: 027218
Intézmény neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Székhely címe: 7800 Siklós, Kossuth tér 8.
Székhelyének megyéje: Baranya
Intézményvezető neve: Batki Ottó
Telefonszáma: 72/579118
E-mail címe: szentimresiklos@pecs.egyhazmegye.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2023. 02. 22.

Fenntartó: Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye
Fenntartó címe: 7621 Pécs, Dóm tér 2.
Fenntartó típusa: egyházi jogi személy
Képviselő neve: Felföldi László
Telefonszáma: 72/513035
E-mail címe: kooszr@pecs.egyhazmegye.hu
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4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2022-es statisztikai adatok alapján

 

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében

pedagógus, oktató
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,
szakkép
zésben

felnőttké
pzési

jogviszo
nyban

résztvev
ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 1 115 56 17 0 16 12 0 0 13 10,00 7 6

Szakképző iskola
(kifutó
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

Technikum,
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)

1 115 56 17 0 16 12 0 0 13 10,00 7 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

Kiegészítő
nemzetiségi óvodai
nevelés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
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Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2022-es statisztikai adatok alapján

 

Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2022-es statisztikai adatok alapján

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,
technikum 9-13. évfolyamán,

szakképző iskola 9-11.
évfolyamán

Technikum,
szakgimnáziu
m, szakképző

iskola
szakképző

évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag
ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás

és
kiegés

zítő
nemze
tiségi

óvodai
nevelé

s
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból
vagy óraadóból,

megbízási
szerződésesből a teljes

munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

elméle
ti

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
kifutó
szakkö
zépisk

ola/
techni
kum
két

éves
érettsé

gire
felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

ebből nő 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0

Részmunkaid
ős

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

ebből nő 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

ebből nő 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 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

Oktat
ó

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

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Általános
iskolai tanár

0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Tanító 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Tanító,
speciális
képesítéssel

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Gyógypedag
ógus,
konduktor

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
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Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2022-es statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=i&id=027218

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Szent Imre Katolikus Általános Iskola

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=027218&th=001

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 1 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 16

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen
(o01+o03)

ebből nő
(o02+o04)

Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 1 1 1 1 2 2 0 0

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

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 1 1 0 0 1 1 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda 0 0 1 1 1 1 0 0

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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002 - Szent Imre Katolikus Általános Iskola Telephelye

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=027218&th=002

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Intézményünk tanulói sorába hivatalosan azok a gyermekek kerülhetnek, akik az iskolával tanulói jogviszonyt létesítenek.  A

tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Intézményünkbe felvétel vagy átvétel útján lehet

bejutni, amely jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az intézmény vezetője dönt. A szülőknek jogában áll

olyan iskolát választani, amely megfelel vallási és világnézeti meggyőződésének. Minden olyan család gyermeke felé nyitottak

vagyunk, akik elfogadják az intézmény szellemiségét, és értékrendjét.

Az iskola beiskolázási körzete: Siklós közigazgatási területe és a környező kistérség települései.

 

Az első évfolyamra való felvétel:

Az iskola első évfolyamára történő beiratkozásnál a törvényi előírásokat vesszük figyelembe. Az első osztályba történő

beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. A tankötelezettség

megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte. A gyermek iskolába lépéshez

szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza

meg.

 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

•	a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványát;

•	a szülő személyi igazolványát;

•	a gyermek lakcímkártyáját; 

•	szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

 

Az iskola speciális tagozatára azon gyermekek léphetnek be, akiknek a szakértői és rehabilitációs bizottság kijelölte

intézményünket, s fogadásukra rendelkezik az intézmény az előírt személyi és tárgyi feltételekkel.

 

Átvétel másik iskolából:

Az 1. évfolyam tanév közbeni, valamint második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél be kell mutatni:

•	a tanuló anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványát és lakcímkártyáját,

•	a szülő személyi igazolványát;

•	az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt (2. évfolyamtól),

•	az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot, hivatalos nyomtatványt.

 

Az iskolánkba tanuló átvételéről a szülő kérésének, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának, az iskolában tanított

idegen nyelv figyelembe vételével az intézmény igazgatója dönt.

 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az iskolai első évfolyamára a Kormányhivatal által kiírt időpontban, minden év áprilisában történik a beiratkozás, mely

időpontot az intézmény honlapján, a faliújságon és a helyi médiában hoz nyilvánosságra az intézmény.

A 2023/24-es tanév első osztályába 2023. április 20-21-én lehet beiratkozni az iskola titkárságán.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Intézményünk évfolyamonként jelenleg 1 osztályt tud indítani.
 

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:

Étkezési térítési díj: 602 Ft nap/fő

Tízórai: 100 Ft, ebéd: 402 Ft, uzsonna: 100 Ft

Az intézményben nincs tandíjfizetési kötelezettség.
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Az iskola által adható kedvezmények alkalmi jellegűek.
 

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

A 2021/2022 és tanév fenntartói reflexiója és az intézmény éves beszámolója a következő:

 

Fenntartói reflexió (2022. november 8.):

Az intézmény 2021/2022. tanévének fenntartói reflexiója, mely a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2-

3) valamint a 83. § (h) bekezdések és az intézmény éves beszámolója alapján készült.

Az intézmény tárgyi feltételeinek alakulása

Az intézmény működéséhez szükséges épületei biztosítottak, de belső felújításuk esedékes. Örömteli, hogy a Fenntartó

megkezdte egy ebédlő helyiség kialakításnak tervezését. Az intézmény nevelést-, oktatást segítő eszközei javarészt

elhasználódott állapotban vannak. Az iskola számítógépparkja szintén megújításra vár. Bízunk benne, hogy a következő

időszakban lehetőség nyílik a belső pályázat anyagi lehetőségeinek segítségével egy átfogó eszközfelújításra. Örvendetes, hogy

a 15 tanteremből, 11 interaktív táblával felszerelt, mely a könyvtárban is rendelkezésre áll.

A tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai:

Hitélet

Az intézmény hitéleti tevékenysége gazdag, változatos, hiszen mind a pedagógusok, mind a gyerekek számára számos

korosztály specifikus program megtalálható. Örvendetes, hogy az iskola vezetése létrehozta a Hitéleti munkaközösséget, mely

új lendületet adott az intézményi hitélet napi megéléséhez. A püspöki biztos rendszeres jelenléte, az iskola dolgozóival való

nyitott és törődő kapcsolata segítette a munkatársi közösségben is a hiteles krisztusi lelkület megélését.

Az iskola gazdag, változatos közösségi programjai jól szolgálják a gyermekek egyéni fejlődését és a közösség erejének

növekedését is. Mindezek mögött rengeteg munka van, amely jelzi az intézményben dolgozó pedagógusok, munkatársak

elköteleződését, az iskola és a diákok szolgálatában tett erőfeszítéseit.

Az intézmény pedagógusai tiszteletre méltó helytállással dolgoznak sokszor az igen nehéz helyzetből jövő diákok sorsáért,

fejlődésért az életben való boldogulásuk megalapozásáért. Természetes, hogy vannak kevésbé motivált és sajnos leszakadó

diákok is. Az iskolában folyó szakmai munka minőségét jelzi, hogy évek óta igen sikeresek a kompetencia mérés eredményei,

melyek a CSH indexel kiegészülve az intézményt az ország legjobban teljesítő, a legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő

intézményei közé emelik.

Az iskola tanévre kiemelt céljai jelzik az intézményvezető és a nevelőtestület elköteleződését, felelősségvállalását, mely több

eredményt is hozott az iskola életében. Örvendetes az elsős (19 fő) és az intézményi összlétszám növekedés is, valamint a

pályakezdő pedagógusok feltérképezése, akik az új tanévben már az intézményben kezdik munkájukat.

Komoly erőfeszítéseket tett az intézmény az elmúlt tanévben a felzárkóztatás terén, melyből a lemorzsolódással veszélyeztetett

gyermekek is profitálhattak. A tehetséggondozás is működött a zenei és képzőművészeti területen. Örvendetesek az elért

versenyeredmények is.

Az intézmény eleget tett pályaorientációs feladatainak. Örvendetes, hogy egy tanuló kivételével mindenki továbbtanult.

Az intézmény vezetése az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően óralátogatások, dokumentum ellenőrzések által

teljesítette ellenőrzési feladatait, mely a technikai dolgozók munkavégzésére is kiterjedt. A hatósági ellenőrzés által feltárt

hiányosságokat pótolták.

Az intézmény belső és külső kapcsolati hálója gazdag, jól működő, mely az iskola belső programjaiban és a szakszolgálatokkal,

szakmai-, és egészségügyi szolgáltatókkal közös munkájában is gyümölcsöző.

Tisztelt Intézményvezető Úr! A fenntartó nevében megköszönöm az Ön és intézményük alkalmazotti közösségének az egész

éves munkáját, lelkiismeretes szolgálatát. Jóisten áldását kívánom életükre, munkájukra.

Pécs, 2022. november 8.        Oktatási irodavezető

 

 

Intézményünk 2021/2022-es nevelési évének értékelése a következő ( 2022. 08.03.)

I.	Személyi feltételek alakulása a tanév során - pedagógus, NOKS, technikai

Főállású pedagógusok: szeptemberben 14 főállású (ebből 1 fő gyesen), 3 fő részmunkaidős, 6 óraadó és 2 külsős (hittanár)

pedagógussal kezdtük a tanévet. Januárban elköszöntünk egy részmunkaidős énektanártól, aki nem találta meg a hangot a

diákokkal. Óráit helyettesítéssel oldottuk meg.

Várható változások szeptembertől: 2 pedagógus kolléga nyugdíjba vonul, helyüket pályakezdő frissdiplomások veszik át.

Minősített pedagógusok száma 4 fő. A 2022 őszén 1 kolléga mesterpedagógusi minősítésre kerül sor. A 2023. évi minősítésre 1

pedagógus jelentkezett.

NOKS: A nevelő-oktató munkát 3 fő segítette: egy iskolatitkár, aki egyben az ifjúságvédelmi feladatokat is ellátja, egy
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pedagógiai asszisztens és egy rendszergazda, aki 2021 augusztusától csatlakozott a testülethez.

Technikai dolgozók száma 5 fő: 3 takarító, egy sofőr-karbantartó és egy részmunkaidős gazdasági ügyintéző.

A tanulói létszámok változása és okai

Szeptemberben 113 tanulóval indult a tanév, amely létszám 117 főre emelkedett a tanév végére. A következő tanév első

osztályába 19 tanuló iratkozott be és 14 nyolcadikos ballagott el.

 

II.	Tárgyi feltételek alakulása

Épületfeltételek

Két épületben és egy tornateremben folyik az oktatás. A tornaterem felújított, az iskolaépületeink külsőleg felújítottak, de

belülről közepes állagúak. 2018-ban elkészült az intézmény belső felújítási terve, de a kivitelezés egyenlőre nem valósult meg.

10 tanteremmel, 1 szükségteremmel, 4 szaktanteremmel, 1 könyvtárral, 1 edzőteremmel és 1 kápolnával rendelkezünk. Az

iskolaudvar felújításra szorul. Étkezővel és konyhával nem rendelkezünk, de jelenleg folyamatban van a kiviteli tervek

elkészítése.

Eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megvalósulása

A köznevelési törvényben előírt eszközök rendelkezésre állnak, de a legtöbb eszközünk elhasználódott. Az egyházmegyei belső

pályázat segítségével igyekszünk megújítani taneszközeinket.

Informatikai ellátottság

A nyelvi szaktantermünkben lévő számítógépeket (16 db TIOP-os gép, 2013-as évjárat) a nyár folyamán áttelepítjük az

informatika terembe, ahol a két terem gépeiből egy 20 darabos gépparkot állítunk össze. Az informatika terem több mint 10

éves gépeit leselejtezzük.

Összesen 12 interaktív táblával rendelkezik intézményünk, melyek közül 4 szakteremben, 1 az iskola könyvtárában, 7 pedig

tanteremben van felszerelve. Minden pedagógus rendelkezik laptoppal.

 

III.	A szakmai munka értékelése

1.	A vezetői stratégia időszakos értékelése

Az eltelt tanév igazgatói érékelése:

-	A tanév eseményei közül mindenképpen kiemelkednek a következő rendezvényeink és programjaink: a tanévnyitó szentmise, a

Szent Imre-túra, az Őszutó rendezvényünk, a Szent Imre-nap, nemzeti ünnepeinkről való megemlékező rendezvényeink, a

Mikulás rendezvényünk, a karácsonyváró ünnepségünk, a magyar kultúra emléknapja, A FOBMSZ rendezvények, a Roma

világnap, gyereknap és a Határtalanul programunk. A tanévünk legszebb rendezvényei a tanévzáró ünnepélyünk, valamint a

ballagási rendezvényünk volt.   A nagyobb rendezvényeink mellett még számos kisebb rendezvényt is szerveztünk, melyek

mind-mind a gyermekeink fejlődését szolgálták. 

-	A tanévünk legnagyobb sikere, hogy az intézmény  beiskolázási tevékenysége jól sikerült, mert 19 első osztályos (17 fő normál

és 2 fő SNI-s tanuló) iratkozott be. A tanév során több alkalommal szerveztünk beiskolázási programot, melyet a leendő

osztályfőnök és a Tanítói munkaközösség szervezett.

-	A hitéleti tevékenységünk a szeptemberben felálló Hitéleti munkaközösség munkájának köszönhetően javult. Eredményes volt

a heti szentmisék rendszere, a diákok bekapcsolódása a liturgikus életbe (a ministrálás, a felolvasás stb.).

-	A lehetőségekhez mérten igyekeztünk, hogy a tehetséges tanulók megkapják azt a többletet, ami segíti kibontakozásukat. A

rászorulóknak, a felzárkózás lehetőségét biztosítottuk.

-	A tanév során kicsivel kevesebb tanulmányi versenybe tudtunk bekapcsolódni, mint a pandémia előtti időszakban, erre a

következő tanévben nagyobb hangsúlyt kell helyezni.

-	A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 5 főre csökkent (8 %) az előző tanévi 10 főről, ami egy igen pozitív változás.

Mindez köszönhető annak a felzárkóztató tevékenységnek, amit az egész tanévben végeztünk.

 

2.	A nevelő – oktató munka során tapasztalt eredmények, nehézségek

Az elsősök iskolai beilleszkedése és az 5. osztály felső tagozatba lépése is zökkenőmentesen zajlott le. A tanév során sokat

küzdöttünk az igazolatlan hiányzásokkal, a lógós tanulókkal. Sajnálatos, hogy a szülők sok esetben partnerek a gyermekük

hiányzásában. Nehézséget okozott még a tanulók motiválatlansága, az otthoni tanulás hiánya. Ennek eredménye lett, hogy 4

tanuló hiányzásai miatt évet ismétel és 5 tanuló augusztusban javítóvizsgára kényszerült. A tanév során 2 tanulót magatartási

okok miatt eltanácsoltunk.

Tanulmányi eredmények:

2. osztály félévéig szövegesen, a felsőbb osztályokban érdemjeggyel értékelünk. A tanév végén 117 tanulót értékeltünk.

Az iskola tanulmányi átlaga: 4,0
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Az iskola tanulmányi átlaga a készségtárgyak nélkül: 3,6

Az iskola magatartási átlaga: 3,7

Az iskola szorgalmi átlaga: 3,6

Kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók: 4 fő

Lemorzsolódással veszélyeztetett: 5 tanuló

Bukások: 5 fő

Hiányzásai miatt évfolyamismétlésre kötelezett: 4 fő

Mulasztások alakulása

A mulasztások száma: 142,8 óra / fő, összesen: 16713 óra.

Ebből igazolatlan órák száma: 24,1 óra / fő, összesen 2824 óra.

Az igazolatlan mulasztások 95%-át az évfolyamismétlésre kötelezett 4 tanuló hozta össze.

A hiányzások száma rendkívül magas lett ebben az évben.

 

Országos mérések megvalósulása

A 2021. évi kompetenciamérés eredményei:

A nyolcadikos teljesítménye:			A hatodikosok teljesítménye:

szövegértés:						szövegértés:	

iskolai átlag:	1321 (o.á.1590)				iskolai átlag:		1419 (o.á. 1478)

matematika:						matematika:

iskolai átlag:	1392 (o.á. 1609)			iskolai átlag:		1330 (o.á. 1468)

 

Az iskolai eredmények – a korábbi évekhez hasonlóan - szignifikánsan az országos átlag alatt vannak. A CSH index tükrében a

8. osztályosok matematika és szövegértési eredményei az elvárt szinten mozognak, a 6. osztályosoknak sajnos ebben az évben

nem tudtak CSH indexet számolni (amennyiben lett volna ilyen eredmény, úgy valószínűleg a 6. osztályosok szövegértési

eredménye magasabb lett volna a várhatónál). A 2021-es eredményünkkel nem kerültünk be az Oktatási Hivatal a legjobban

teljesítő, a legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő intézmények közé.

Az idei tanévben digitális tesztekkel mérték meg a tanulókat. Újdonság volt, hogy a szövegértés, matematika és idegen nyelv

mellett természettudományból is mérték a tanulókat. A tapasztalatok nagyon vegyesek.

 

NETFITT mérés

Az eredményeket tekintve az országos átlag környékén vagyunk. Ami aggasztó, hogy a testalkati mutatók rosszak. Testalkati

mutatók testzsír százalék szerint:

5. osztály: 15 fő: 3 fő túlsúlyos, 3 fő sovány.

6. osztály: 17 fő: 6 fő túlsúlyos, 3 fő sovány.

7. osztály: 14 fő: 4 fő túlsúlyos, 2 fő sovány.

8. osztály: 13 fő: 3 fő túlsúlyos, 1 fő sovány.

Az 59 mért tanuló közül mindössze 34 fő normál testalkatú,(57%). Körülbelül az országos átlag is ezt az értéket mutatja. Az

ismert eredmények alapján elmondható, hogy tanulóink nem kövérebbek, mint más iskolákban. Sajnos a gyermekeink legalább

fele túlsúlyos. Ez „köszönhető” a mozgás szegény életmódnak, a helytelen táplálkozásnak, a káros „szenvedélyeknek”.

A felmérés eredményeit feltöltöttük a NETFIT oldalára.

 

3.	A tanév legfontosabb céljainak és kiemelt feladatainak megvalósulása

Célok

•	Kedvező beiskolázás az 1. osztályba: 19 első osztályos tanuló iratkozott be a következő tanévre. Sikerült több alkalommal

vendégül látni a leendő első osztályosokat a tanév során. A leendő tanító néni több alkalommal ellátogatott az óvodákba.

•	Új kollégák feltérképezése, a nevelőtestület utánpótlásának biztosítása: a következő tanévben két pályakezdő kolléga kezdi

meg nálunk a munkát, akik nálunk végezték a tanítási nagygyakorlatukat.

•	Az iskola kommunikációs tevékenységének javítása: Ezen a téren jelentősebb előre lépést nem sikerült elérnünk, de azért

igyekeztünk megtenni mindent, amit tudtunk. Az iskola közösségi oldalán igyekeztünk minden jelentősebb hírt megosztanunk.

Jó lenne egy új honlap és egy imázsfilm a jövőben.

 

Feladatok:

•	A katolikus értékekkel kiegészített tanmenetek osztályokra szabott elkészítése: megvalósult.
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•	A hitélet erősítése: a reggeli áhítatokat jó időben az iskolaudvaron, rossz időben az iskolarádión keresztül végeztük. Pozitív

változás volt a heti csütörtöki szentmisék rendszerének felelevenítése, köszönhetően Józsi atyának és a Hitéleti

munkaközösségnek. Szentgyónási alkalmat 2 alakalommal szerveztünk. Megtartottuk a húsvéti diák és pedagógus

lelkigyakorlatot. 1 tanuló bérmálkozott.

•	Karitatív tevékenységek a diákönkormányzat segítségével szépen megvalósultak: cipős doboz akció, sírtisztítás, Karitász

csomagok szétválogatása, Magyar kultúra napjának megszervezése.

Az iskolai karitász az iskolatitkár vezetésével is több karitatív akciót végrehajtott, amit a támogatottak nevében is köszönök.

(kabát- és cipőosztás, tanévkezdő utalvány kiosztása, családok segítése stb.)

•	A szövegértés és logika fejlesztése tanórákon és tanórán kívül:

Tanulóinknak továbbra is nagy nehézséget okoz a szövegértés és a logikai feladatok megoldása. A tanév során e területek

fejlesztésére igyekeztünk nagy gondot fordítani a tanórákon és a napközis foglalkozások alkalmával. Sajnos ennek ellenére

nagyon nehezen fejlődnek a tanulók ezeken a területeken. A 2021. évi kompetenciamérés eredménye is ezt mutatja, ami

egyébként nagy visszaesés az előző évekhez képest. A pandémiás időszak a mi tanulóinkat fokozottan érintette. Pozitívum,

hogy bekapcsolódtunk a Szegedi Tudományegyetem által működtetett e-Dia mérésekbe, amit a következő tanévekben

folytatnunk kell. A tanulóink így nagyobb gyakorlatot tudnak szerezni a digitális tesztek kitöltésében.

•	ifjúságvédelem biztosítása, szoros együttműködés a gyermekvédelmi szervekkel: ez a terület

jól működött a korábbi éveknek megfelelően. Szerencsés, hogy az iskolatitkárunk ellátja ezt a feladatot.

•	Környezettudatos szemléletmód kialakítása: A Teremtés projekthét az ősz folyamán, szép alkotások és projektmunkák

készültek.

•	A pedagógus önértékelési folyamat folytatása: ebben a tanévben egyetlen önértékelést terveztünk és végeztünk el. Ez az

intézményvezető 2. évben kötelező önértékelése volt. A következő tanévben el kell kezdenünk a kollégák 2. önértékelési

ciklusát.

 

4.	A tanulói létszámok változása és okai

Szeptemberben 113 tanulóval indult a tanév, amely létszám 117 főre nőtt a tanév során. A következő tanév első osztályába 19

tanuló iratkozott be és 14 nyolcadikos ballagott el.  A költözések miatt várhatóan 118-120 tanulóval fog indulni a következő

tanév.

 

5.	Tehetséggondozás, felzárkóztatás, fejlesztésben történt változások

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása:

5. éve vagyunk benne az OH EFOP 3.1.5  pályázatában, ahol a lemorzsolódással veszélyeztetett iskolák nehézségeivel

foglalkozunk: az idei feladata a 2020-2023 közötti  Komplex Cselekvési Terv megvalósítása volt. A lemorzsolódással

veszélyeztetett tanulóknak az egyéni fejlesztést biztosítottuk. A tanév végén 5 tanuló lett lemorzsolódással veszélyeztetett (8 %).

Tehetséggondozás és az Útravaló programban való részvétellel:

A tanév során a Szimfónia zeneiskolai képzésbe 55 diák tudott bekapcsolódni. A 5. éve működő program ebben a tanévben is

akadozva működött. Egy kolléga félévkor felmondott, nehéz volt az utódját biztosítani. A tanév végi rendezvényeken ennek

ellenére szépen szerepelt a fúvószenekar.

A zeneiskola mellett a Batthyány K. Általános Iskola 2 képzőművészeti csoportot működtetett, amire szívesen jártak a

tanulóink.

Szakkörök: néptánc, kórus, idegen nyelvi és művészeti.

Versenyeredményeink: a FOBMSZ versenyeken szép eredmények születtek (országos 6.

hely, több szép megyei eredmény), Gandhi Gimnázium mesemondó verseny (2. hely

és különdíj), rajzversenyek, siklósi csecsemőgondozó verseny, angol Mozaikos

verseny (5-8. évfolyam összes tanulója), városi természettudományos vetélkedő stb.

Az idei tanévben is bekapcsolódtunk az Útravaló programba, a 3H-s 7-8. osztályos tanulókkal, 21 diák és 7 pedagógus

részvételével.

 

6.	A tanórán kívüli tevékenységekben tapasztalt változások

Az elmúlt tanév tanórán kívüli lehetőségei voltak: zenetanulás, fafaragás, énekkar és különféle szakkörök (matematika, idegen

nyelv, művészeti).

 

7.	Pályaválasztással kapcsolatos változások tapasztalatai

Pályaválasztási napunkat december 11-én tartottuk meg, de e mellett a 8. osztálynak sokféle pályaválasztási lehetőséget
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kínáltunk fel. A 14 végzős tanulóból 4 tanulót vettek fel gimnáziumba vagy szakgimnáziumba, a többieket szakközépiskolákba.

A tanulók által választott szakmák: mezőgazdasági gépszerelő, szakács, bolti eladó, pincér. Egy tanuló nem tanul tovább.

 

8.	Képzésben, továbbképzésben történt változások

Tanévkezdő lelki napon Máriagyűdön voltunk. Itt ismerkedtünk meg Józsi atyával. Két alkalommal PEM továbbképzésen

vettünk részt (augusztus, november).

A továbbképzési programunk megvalósulása:

A pedagógusoknak szóló „Szentimrés” beszélgetések  programunk a tanév során 2 alkalommal került megszervezésre.

A tanév elején, szeptemberben a KaPI által szervezett 5 órás továbbképzésen vettünk részt testületileg. A téma a mérés-értékelés

volt.

A tanév végén bekapcsolódtunk a PEM pedagógusnapjába, ahol egy kolléganőnk Szepesy Ignác pedagógus életműdíjban

részesült.

 

9.	Ellenőrzésekkel kapcsolatos tapasztalatok

A tanév során az iskola vezetése folyamatosan végezte ellenőrző tevékenységét: a pedagógusok tervező munkáját, a napi

pedagógiai feladatok elvégzését és az adminisztrációs tevékenységet.

A technikai dolgozók munkáját folyamatosan ellenőriztük, itt különösebb hiányosságot nem tapasztaltunk.

Hatósági ellenőrzésre 2022. júniusában került sor a Katasztrófavédelem részéről. Az ellenőrzés kisebb hiányosságokat tárt fel,

amit rövid idő alatt pótoltunk. Hatósági büntetés kiszabására szerencsére nem került sor.

 

10.	Minősítésekkel kapcsolatos tapasztalatok

Az idei tanévben 1 mesterpedagógusi minősítésre került sor, amely sikeres eredménnyel végződött.

 

11.	Külső kapcsolatok értékelése

A szülőkkel, az óvodákkal, tanodákkal, a városi köznevelési intézményekkel és az egyházközséggel a legtöbb tervezett

programunkat megvalósítottuk.

Diákönkormányzat

A diákönkormányzat az idei tanévben is nagyon jól működött és sok szép programmal örvendeztetett meg bennünket. A DÖK

szervezte meg a karitatív tevékenységeket, a farsangi projekthetet és tartott több megemlékezést. A DÖK munkáját segítő

pedagógusunk, Kapitány Anita az idei évben is jól fogta össze a diákokat.

Szülői szervezet

A szülői szervezet kb. 12-14 fővel működött, bár az idei tanévben a programok szervezéséhez nem tudtak segítséget adni. A

szervezet vezetőjének a tanév végén megköszöntük a sokéves szolgálatát. A tervezett két ülésünket megtartottuk.

Szakszolgálatok, szakmai szolgáltatók

Rendszeres munkakapcsolatban voltunk a következő szakmai szervezettekkel és szolgáltatókkal: Baranya Megyei Pedagógiai

Szakszolgálat, KaPI és Oktatási Hivatal.

Egészségügyi szolgáltatók, családsegítő, gyermekvédelmi szolgálat

Rendszeres munkakapcsolatban voltunk a következő szervezetekkel: siklósi és villányi családsegítő szolgálatok, Védőnői

Szakszolgálat, iskolaorvosok.

 

12.	Hitélettel kapcsolatos változások tapasztalatai

Pozitív változás volt a heti csütörtöki szentmisék rendszerének felelevenítése, köszönhetően a Hitéleti munkaközösségnek.

Szentgyónási alkalmat 2 alakalommal szerveztünk. Megtartottuk a húsvéti diák és pedagógus lelkigyakorlatot. 1 tanuló

bérmálkozott.

Siklós, 2022. augusztus 3.

 

		

 

 
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
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A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az iskolai intézményegység nyitva tartása a szervezeti és működési szabályzatban, valamint a házirendben szabályozott. Az

iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30 órától 17.00 óráig van nyitva. Hétvégén, munkaszüneti napokon

az épület zárva van – kivétel: előre egyeztetett program esetén igazgatói engedéllyel.

Tanári felügyeletet - az iskola hivatalos nyitva tartási idejében - 7. 00 órától biztosít a tanítás végéig, illetve az egyéb

foglalkozások idejére, illetve a felügyeleti időre 16.00 órától 17. 00 óráig.

 

 
 

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

A 2022/2023-as tanév részletes munkaterve megtalálható az intézmény honlapján:

http://szentimresiklos.hu/dokumentumtar

 

Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanhárom nap.

A szorgalmi idő

•	első tanítási napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök)

•	utolsó tanítási napja: 2023. június 15. (csütörtök)

A szorgalmi idő első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskola 2023. január 27-ig értesíti a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók

szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek

•	Az őszi szünet 2022. október 31-től 2022. november 4-ig tart.  A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet

utáni első tanítási nap november 7. (hétfő).

•	A téli szünet 2022. december 22-től 2022. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda),

a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd).

•	A tavaszi szünet 2023. április 6-től 2023. április 11-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet

utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

Áthelyezett munkanapok

•	2022. október 15. szombat (október 31-e helyett)

 

A 2022/2023-as tanév jelentősebb iskolai eseményei, rendezvényei:

 

2022. szeptember 01. tanévnyitó szentmise

2022. szeptember 22. Szent Gellért napja

2022. október 6. az aradi vértanúk emléknapja

2022. október 21. nemzeti ünnep; 1956-os forradalom

2022. október 28. Szent Imre emléknapja

2022. december 6. Szent Miklós emléknapja

2022. december 21. karácsonyváró

2023. január 22. a magyar kultúra napja

2023. március 14. nemzeti ünnep; 1848-as forradalom

2023. április 5. Roma világnap

2023. április 21. a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja

2023. június 2. Trianon emléknapja

2023. június 16. ballagás

2023. június 19. tanévzáró ünnepély
 

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

2017. szeptember 21-én zajlott le az intézmény tanfelügyeleti ellenőrzése, melynek megállapításai a következők voltak:

 

Pedagógiai folyamatok

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Baranya Megyei Kormányhivatal 2021. 04. 10. 2021. 04. 10. Törvényességi ellenőrzés
Baranya Megyei Kormányhivatal 2019. 04. 04. 2019. 04. 04. Törvényességi ellenőrzés
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Fejleszthető területek:

A tanulók eredményeinek és a mérési eredmények folyamatos analizálása és szintetizálása a tanulók eredményeinek javítása

érdekében.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény vezetősége a pedagógiai program alapján készíti el a terveit a munkaközösségek bevonásával. Maximálisan szem

előtt tartják a fenntartó igényeit, elvárásait. Az ellenőrzési és értékelési rend is tudatos, ezek eredményeit a tervezésnél

figyelembe veszik. (PP, SZMSZ, munkatervek, éves beszámolók, személyes beszélgetések, tanmenetek)

 

Személyiség- és közösségfejlesztés

Fejleszthető területek:

A szülőkkel való együttműködés erősítése. Az iskola erőfeszítése ellenére nehéz a szülők egy részét megszólítani. (interjúk)

Kiemelkedő területek:

Szociális érzékenység, hátránykompenzáció, egyéni bánásmód, az SNI tanulók megkülönböztetett bánásmódja. (Pedagógiai

program, munkatervek, interjúk)

 

Eredmények

Fejleszthető területek:

Minél több tanuló bevonása a különböző ösztöndíj-programokba.

Kiemelkedő területek:

A pedagógusok a heti munkaidőn túl önként vállalnak pedagógiai feladatokat, tevékenységeket (pl. családlátogatás, fogadóóra a

környező falvakban, "gyermektoborzás-leendő 1. osztályosok", ünnepségekre való felkészítés, mentorálás a jobb eredmények

elérése érdekében).

 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Fejleszthető területek:

A pedagógusok továbbképzéseken szerzett ismereteinek hatékonyabb megosztása a munkaközösségekben. Az

információáramlás hatékonyabbá tétele. (interjúk)

Kiemelkedő területek:

A szülői munkaközösséggel való jó kapcsolat (zarándoklatok, családi napok). A pedagógusok innovatív szemlélete,

tevékenysége. (továbbképzési terv, interjúk)

 

Az intézmény külső kapcsolatai

Fejleszthető területek:

A közéleti szerep növelése a település életében. A kommunikáció fejlesztése a külső partnerekkel. Az eredmények megmutatása

a környezet számára, a megkezdett városi szereplések folytatása. (önfejlesztési terv, interjúk)

Kiemelkedő területek:

Az iskola vezetése hatékonyan együttműködik a fenntartóval. A fenntartó pénzügyi és lelki támogatást ad a tantestületnek. Az

intézmény keresi a kapcsolatot más intézményekkel is annak érdekében, hogy a tanulók tapasztalatszerzése szélesebb körű

legyen (pl. laborgyakorlat a Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban). (iskolabejárás, interjúk)

 

A pedagógiai munka feltételei

Fejleszthető területek:

A fejlesztő eszközök bővítése. A néptánc oktatásához megfelelő terem kialakítása. Pedagógiai asszisztensek alkalmazása

hatékonyabbá tenné az oktató-nevelő munkát. (intézményi fejlesztési terv, interjúk)

Kiemelkedő területek:

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

felé. A fenntartó nem zárkózik el a fejlesztésektől, így folyamatosan korszerűsödik az épület és a tanítás tárgyi feltétele.

(jelenleg a tornatermet korszerűsítik.) Hagyományápolás. (interjúk, bejárás)

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

a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Fejleszthető területek:

Nincs fejlesztendő terület.

Kiemelkedő területek:
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Az iskola a jogszabályoknak megfelelően működik, oktatási-nevelési tervét a jogszabályoknak megfelelően készítette el.

(minden dokumentum)

 

Utolsó frissítés: 2023. 02. 22.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=i&id=027218
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

2021/2022-es tanév eredményei:

Az iskola tanulmányi átlaga: 4,0

Az iskola tanulmányi átlaga a készségtárgyak nélkül: 3,6

Az iskola magatartási átlaga: 3,7

Az iskola szorgalmi átlaga: 3,6

Kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók: 4 fő

Lemorzsolódással veszélyeztetett: 5 tanuló

Bukások: 5 fő

Hiányzásai miatt évfolyamismétlésre kötelezett: 4 fő

 

2020/2021-es tanév eredményei:

Az iskola tanulmányi átlaga: 3,9

Az iskola tanulmányi átlaga a készségtárgyak nélkül: 3,4

Az iskola magatartási átlaga: 3,8

Az iskola szorgalmi átlaga: 3,7

Kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók: 5 fő

Lemorzsolódással veszélyeztetett: 10 tanuló

Bukások: nem volt

Hiányzásai miatt évfolyamismétlésre kötelezett: 3 fő

 

2019/2020-as tanév eredményei:

Az iskola tanulmányi átlaga: 3,9

Az iskola tanulmányi átlaga a készségtárgyak nélkül: 3,65

Az iskola magatartási átlaga: 3,9

Az iskola szorgalmi átlaga: 3,9

Kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók: 10 fő

Bukások: 	több tárgyból bukott: 1 tanuló,

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: 8 fő.

		

 
 

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=027218
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

A tanulók részvétele az egyéb foglalkozásokon

 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek

figyelembe vételével egyéb foglalkozásokat szervez.

Alapelv: megfelelően biztosított személyi, tárgyi, eszközrendszer megléte esetén szervezhető, legyen összefüggésben a
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pedagógiai program cél-és feladatrendszerével.

Az egyéb foglalkozások jelentkezési rendjét a házirend részletesen tartalmazza.

Az iskola egyéb foglalkozásait a megelőző év májusában hirdeti meg. A foglalkozásokra írásban kell jelentkezni az iskola által

készített belső nyomtatványon, melyet a szülő aláírásával erősít meg.

A napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz az intézmény.

A napközis foglalkozások, illetve tanulószobai foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók

órarendjéhez igazodva – kezdődnek, és délután 16.00 óráig tartanak.

Szülői igény esetén 16.00  óra és 17. 00 óra között az iskola felügyeletet biztosít.

 
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

A házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai intézményünkben

•	Lehetőleg minden órára kapjon a tanuló házi feladatot, hogy rendszeresen tudjon készülni. Lehetőleg írásbeli és szóbeli

feladata is legyen.

•	Neveljük rá a gyermeket a feladatok helyes sorrendjére: először a szóbeli, utána az írásbeli feladatot oldja meg.

•	Ha nehézséget okoz a feladat megoldása, kérjen segítséget.

•	Lehetőleg az írásbeli feladatnál a tanóra végén fordítson a pedagógus időt arra, hogy közösen értelmezzék a feladatot.

•	Órán nem gyakorolt feladattípus nem lehet kötelező érvényű házi feladat.

•	Lehetőleg használjon a tanuló leckefüzetet, amelybe feljegyzi a napi feladatokat.

•	Memoriterhez, olvasónaplóhoz, házi dolgozathoz a szaktanár jelöljön meg határidőt.

•	Lehetőleg hétvégére a pedagógus ne adjon házi feladatot.

•	A felesleges terhelés elkerülése érdekében a kollégák egyeztessék egymással a nagyobb dolgozatok időpontját.

•	Az írásbeli feladatok ellenőrzésében legyünk következetesek. Több alkalommal előforduló hiánya esetén a szaktanár értesítse a

szülőt

 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai:

•	A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal

segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.

•	Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy

tantárgyból.

•	A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.
 

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

A tanulmányok alatti tantárgyankénti, évfolyamonkénti vizsgakövetelményeket a pedagógiai program melléklete tartalmazza,

mely az intézmény honlapján megtalálható.

http://szentimresiklos.hu/dokumentumtar

Tervezett osztályozóvizsgák időpontjai a 2022/2023-as tanévben: 2023. január 10. és 2023. június 06.
 

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

 

Az iskolai osztályokban a tanulók létszáma 2022. október 1-jén:

Tanulói létszám. 115 fő

Osztályonkénti létszám:

1. osztály 17 fő

2. osztály 10 fő

3. osztály 15 fő

4. osztály 12 fő

5. osztály 7 fő

6. osztály 13 fő

7. osztály 14 fő

8. osztály 13 fő

SNI 1-5. osztály 7 fő

SNI 6-8. osztály 7 fő
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Utolsó frissítés: 2022. 10. 13.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2023. február 22.

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-027218-0

Házirend: https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-027218-0
Pedagógiai program: https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-027218-0
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