Különös közzétételi lista
2020/2021. tanév
I. Pedagógusok iskolai végzettsége
Tanáraink – 2020/2021. tantárgyfelosztás alapján
Általános Iskola
Tanár
1.

2.

3.

4.

5.

Tanított tantárgy

Képesítése

Végzettség típusa

Magyar nyelv és
irodalom

Magyar-orosz
Romológia szakos bölcsész
Közoktatás vezetői szakvizsga
Cigány nyelvek-cigány
kultúrák szakvizsga
Kistérségi tanügy igazgatási
szakvizsga
Esélyegyenlőségi szakértő
MA Okleveles magyartanár
PhD abszolutórium
Pedagógus szakvizsga magyar vezető tanár
Gyakorlatvezető mentortanár

Egyetem
Mesterpedagógus
Szaktanácsadó
Tanfelügyelő

1. osztály
Osztályfőnök
Matematika
Testnevelés
Magyar nyelv és
irodalom

Tanító
testnevelés és informatika
műveltségterület

2. osztály
Osztályfőnök
Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Kalendárium
Környezetismeret
testnevelés

Tanító – gyógypedagógiai
műv. terület
könyvtár szakkollégiumi
képesítés
Drámapedagógiai
szakpedagógus

Főiskola

3. osztály
Osztályfőnök
Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Környezetismeret
Kalendárium

Tanító

Főiskola

magyar nyelv és irodalom
műveltség terület

PED. II.

4. osztály
Osztályfőnök

Tanító –
Informatika OKJ

Főiskola

főiskola
PED I

PED II

PED II.
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6.

7.

8.

Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Informatika
kalendárium
5. osztály
Osztályfőnök
Földrajz
Természetismeret
Környezetismeret
Népismeret
Hon-és népismeret
Biológia
6. osztály
Osztályfőnök
testnevelés
7. osztály
osztályfőnök
Történelem
Könyvtár

Földrajz
Pedagógus szakvizsga földrajz vezető tanár
Biológia

Egyetem

Testnevelés – orosz

Főiskola

PED II

PED II.
Főiskola
Történelem – könyvtár
Pedagógus szakvizsga –
mentortanár

PED II.
mentortanár

9.

8. osztály
Osztályfőnök
Matematika
Fizika

Egyetem
Matematika
Pedagógus szakvizsga –
mentortanár
Fizika MA
(építészmérnök)
Testnevelés-német – orosz

10.

PED II.
Szaktanácsadó
mesterpedagógus
mentortanár
Főiskola

Német
PED.II.
Erkölcstan
Napközi
11.

12.

Magyar nyelv és
irodalom
Népismeret
etika

tanító
magyar nyelv és irodalom
műveltségterület

Főiskola

GYED

Tanító – magyar nyelv és
irodalom műveltségterület –
kommunikáció
Pedagógus szakvizsga - mérésértékelés
Humánszervező
minőségirányítási szakirány

Főiskola
Egyetem

PED I.

PED II.
Szaktanácsadó
mentortanár
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PR-szakértő
MA Pedagógiatanármagyartanár
Pedagógus szakvizsga –
magyar vezető tanár
Közoktatás vezető és
pedagógus szakvizsga
Gyógypedagógus
Hitoktató
gyógypedagógus

13.
14.
15.

Informatika
Napközi (óraadó)
Kémia (óraadó)
Kalendárium
Napközi (óraadó)
Magyar nyelv és
irodalom (óraadó)

16.
17.
18.

Főiskola
PED II.
főiskola
gyakornok
Főiskola
PED I.

TAP
TAP
Tanító
Informatika szakkollégium
Kémia – biológia
tanító

Főiskola
Főiskola
PED I.
Főiskola
PED I

Magyar-történelem

Fogadóóra
Minden héten kedd 12-16 óráig
2. Nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és
szakképzettsége
Munkakör
1 fő

Pedagógiai asszisztens/

Végzettsége
Szakközépiskola

Ügyviteli dolgozó/
iskolatitkár
1 fő

Ügyviteli dolgozó

Szakközépiskola

2 fő

Fűtő- karbantartó

Szakmunkásképző

2 fő

Takarító

Szakmunkásképző

1 fő

Hab/rehab takarító

3. Kompetenciamérés eredményei
Kompetenciamérés 2018/2019
2018.május 2019. február/május

Évfolyamok

Tantárgy

Teljesítmény
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Mérések
tanév

Országos

Országos
Kompetenciamérés
Országos
Kompetenciamérés

6. évfolyam

Magyar

1492

Matematika

1499

Magyar
8. évfolyam
Matematika

1602
1614

Kisközségi
1418
1434
1511
1532

Iskolai
1410
1406
1414
1421

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
2019/2020. tanév vége lemorzsolódásra veszélyeztetettek
Osztály

Létszám
(fő)

Lemorzsolódás
fő

1.o
2.o
3.o
4.o
1.-4.o
5.o
6.o.
7.o.

22
15
19
18
74 fő
14
12
21

7

8.o.
5.-8. o.

(22 fő okt. 01-jén)
18
65

3
10

Összesen

(66 fő okt.01-jén)
139

10

%

15%

A 2019/20-as tanévben 2 tanuló nem teljesítette a továbbhaladás feltételeit.
 2 fő több tárgyból évismétlésre bukott (3.o.), közülük 1 fő hiányzás miatt
Sajnos hiányos a felszerelésük, hiányzik a házi feladat. Nehézséget okoz az értő tanulás, a
szöveges feladatok megértése.
A bukások magyarázata a nevelői beszámolók alapján, hogy
- hiányzik a szülői törődés, számonkérés
- csak az iskolában tanulnak a gyerekek,
- hiányos a felszerelés,
- megrövidült a napközis tanulási idő a megemelkedett óraszámok miatt.
- fáradtan vesznek részt a napközis foglalkozásokon.
- motiválatlanok a családok és a gyerekek is .
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A második félévben jelentkező járványügyi helyzet miatt alkalmazott digitális oktatás
kihívást jelentett a digitális eszközökkel nem rendelkező, illetve az azokhoz egyáltalán nem
értő gyerekek elérése. A hátrányos helyzetű családok esetében a postázás, fénymásolás, illetve
egyéb hasonló megoldások merültek fel, de ezek nem igazán voltak használhatók olyan
hatékonysággal, mint a különböző digitális platformok.
Problémát jelentett az is, hogy a gyermek a tanulásban segítségre szorult és a szülő ezt nem
tudta biztosítani számára.
Azok a tanulók, akik magukra hagyva próbálkoztak, sajnos rontottak helyzetükön. Velük
remélhetőleg szeptemberben újra ill. újból átismételjük, átvesszük, megtanuljunk mindazt, ami
elmaradt, ami hiányos.
A technikai problémák és a szülői segítség hiánya is közre játszhattak abban, hogy a
lemorzsolódási arány a tanév végén magasabb lett, mint eddig több évre visszamenően:
a 66 fő HH-s tanuló közül 10 fő ( 15 %) tanulmányi átlageredménye nem érte el év végi
értékelésnél a közepes szintet.
A digitális oktatás ideje alatt példaértékű volt az együttműködés a Társadalmi kapocs tagjai
között: szociális munkás, családsegítő/beás animátor, „sulizsaru”, osztályfőnökök,
iskolavezetés. A csellengő, családi motiváció hiányában élő gyerekek családjait rendszeresen
látogatták. Jelzéseket, információt, intézkedéseket hajtottak végre a gyerekek érdekében.
Kontakt oktatás esetén feladataink megfogalmazása az intézkedési tervekben rögzített.
Többek között:












A képesség-kibontakoztató és integrációs feladatok ellátása (IPR)
Az egyéni tanulási útvonal figyelembe vételével fejlesztési tervek készítése
Szövegértő olvasás elsajátítása, alkalmazása minden tantárgyból
Szóbeli feleletek arányának növelése.
Módszertani kultúra további fejlesztése, differenciálás, a minimális kompetencia
jegyében
A szülők folyamatos meggyőzése a tanulás fontosságáról,
Az indokolatlan hiányzások számának csökkentése
A szülői háttér motiváltságának erősítése
Egyes tanulókkal való egyéni törődés fokozása.
A „tanulni jó” tanulás módszertani foglalkozásokon való részvéte
A tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, tanulási problémáik megoldásának
segítése-gyógypedagógus bevonásával, Sindelar-módszer.

5. Pályairányultság: 8. osztályosok továbbtanulása a 2019/2020-as tanévben
Iskolatípus
8. oszt. továbbtanulása
2019/20. évi összesítés
Gimnáziumban
Szakgimnáziumban
(technikum)

Felvett tanulók száma

%

18 fő

100 %

1 fő

5,55 %

6 fő

33,33 %
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Szakközépiskola

11 fő

61,11 %

Speciális szakiskolában

0 fő

0%

Nem nyert felvételt

0 fő

0%

(Szakiskola)

Első helyen megjelölt iskolák
Felvételt nyert

Felvett tanulók száma

%

I. helyen

18 fő

100 %

II. helyen

0 fő

0%

III. helyen

0 fő

0%

További helyen

0 fő

0%

18 fő

100 %

Összesen:
HH tanulók (8 fő)

HHH tanulók

Gimnázium

1 fő

12,5 %

0 fő

0%

Szakgimnázium

1 fő

12,5 %

0 fő

0%

6 fő

75 %

0 fő

0%

Speciális szakiskola

0 fő

0%

0 fő

0%

Nem tanul tovább

0 fő

0%

0 fő

0%

összesen

8 fő

100 %

0 fő

0%

(technikum)
Szakközépiskola
(Szakiskola)

6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
Középiskolai előkészítő
Sportkör:
Vöröskereszt:
Egyéni képességfejlesztés
Guzsaly/népismeret/:
(Énekkar:
Kapronczai Művészeti Iskola
társastánc és /vagy grafika

2 óra
4 óra
2 óra
34 óra
12 óra
2 óra)
10 óra
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Mindennapos testedzés
1. óra
2. óra

6. o

7. o

4.o.

3. óra
4. óra

4.o.

4.o.

4. o.
5.o.

6. o

6. o

7. o

1. o., 3.o.
7. o

7. o

6. o

1.-3. o

6. o.

8.o.

5.o

7.o.

8. o

8.o.

1.o., 3.o
8.o.

2.o., 3. o
8. o

4.o.

5.o.

2.o. tánc
11,45-12,45

-

1.o. tánc
13,00-14,00

6.o. atlétika

4.o. atlétika

-

5.o.

5. óra
6. óra
7. óra

6.o.Foci
14,00-14,45
8.o. foci
14,45-15,30

A Köznevelési Törvény szerint az iskola, köteles megteremteni a tanulók mindennapi
testedzéséhez szükséges feltételeket, valamint köteles biztosítani - ha az iskolában legalább
négy évfolyam és annak keretén belül évfolyamonként legalább egy-egy osztály működik az iskolai sportkör működését.
A mindennapi testedzéshez szükséges időkeretet a kötelező és nem kötelező tanórai
foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeret terhére kell megteremteni.
Az iskola a nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezéséhez rendelkezésre álló időkeret
terhére szervezi meg az iskolai sportkör foglalkozásait. A mindennapi testedzés
megszervezésébe az iskolai sportkör foglalkozásait be kell számítani.
Az iskolai sportkör feladatait - az iskolával kötött megállapodás alapján - az iskolában
működő diáksport egyesület is elláthatja.
Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez - sportágak és tevékenységi formák
szerint létrehozott iskolai csoportonként - (a továbbiakban: sportcsoport) hetente
legalább kétszer negyvenöt percet biztosítani kell, a nem kötelező tanórai foglalkozások
megszervezésére rendelkezésre álló, a kt. (7) bekezdés alapján számított időkeretből. Az
iskolai sportkör kezdeményezésére a kt. (7) bekezdés alapján az egész iskolára számított
nem kötelező tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló időkeret legalább húsz százalékát (a
továbbiakban: minimális időkeret) az iskolai sportkör foglalkozásainak a megszervezéséhez
kell biztosítani, ha az iskolában a sportcsoportok száma eléri az egész iskolára számított nem
kötelező tanórai foglalkozások számának a tíz százalékát. A minimális időkeret arányosan
csökkenthető, ha a sportcsoportok száma kevesebb a nem kötelező tanórai foglalkozásokra
rendelkezésre álló időkeret tíz százalékánál.
A sportköri foglalkozásokat testnevelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező tanár
vezeti.
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Az általános iskola első-negyedik évfolyamán biztosítani kell a mindennapos
testmozgást.

A mindennapos testmozgás a helyi tantervben meghatározott legalább heti három testnevelési
óra és a játékos testmozgás keretében valósul meg.
Az általános iskola első-negyedik évfolyamain minden olyan tanítási napon, az iskolaotthonos
nevelés és oktatás esetén minden olyan délelőtti tanítási időszakban, amelyben nincs
testnevelési óra, meg kell szervezni a - tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó - játékos,
egészségfejlesztő testmozgást. A játékos, egészségfejlesztő testmozgás ideje naponként
legalább harminc perc, amelyet több, legalább tizenöt perces foglalkozás keretében is meg
lehet tartani. A játékos, egészségfejlesztő testmozgást a tanítási órák részeként és szükség
szerint legfeljebb egy óraközi szünet ideje legfeljebb ötven százalékának felhasználásával
lehet megszervezni.
Az összefüggő, a napi három órát meghaladó napközis, az iskolaotthonos nevelés és oktatás
esetén a 4. és a 8. osztályban minden olyan délutáni tanítási időszakban, amelyben nincs
testnevelési óra biztosítani kell a tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó játékos,
egészségfejlesztő testmozgást.
A játékos testmozgást, ha az időjárási viszonyok megengedik, szabadban kell megszervezni.
A játékos testmozgás ideje legalább napi negyvenöt perc.

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
Iskolánkban a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz
kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó
ismeretek megszilárdítása;
Az első- második évfolyamon a tanulók nem kapnak házi feladatot.
A harmadik évfolyamon úgynevezett “kötelességtudó” házi feladat adható.
A negyedik- nyolcadik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a
tanítási szünetek idejére nem kapnak házi feladatot; csak szorgalmi írásbeli házi feladat adható,
szóbeli szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) adható.
A negyedik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes)
szóbeli és írásbeli házi feladatot kaphatnak.
A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal
legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.
8. Az integrált nevelés, oktatás értékelésének és számonkérésének elvei
1. Intézményünk integrált tanterve az iskola minden tanulója számára meghatározza a tanulási
célokat, kognitív, affektív és pszichomotoros követelményeket és az egyéni haladáshoz
szükséges tanulási technikákat. A követelmények meghatározása az alapja az értékelésnek
és a tanulásszervezésnek.
2. A tanítási módszereket a tanulók eltérő igényeihez igazítjuk. (differenciált foglalkozás,
kooperatív technika, játék, projekt módszer)
3. A tanulói munka értékelésének formáit és rendjét az év folyamán. a mellékelt táblázat
mutatja be.
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4. Az értékelés nem létezik ellenőrzés nélkül. Az ellenőrzés-értékelés lehetséges módjaiban a
nevelők szabadon dönthetnek, de bizonyos alapelvek betartása kötelező:
- Az étékelés objektivitásáért a szaktanár felel,
- Ha jeggyel értékelünk, az soha nem lehet fegyelmezési eszköz;
- Az értékelés soha ne a megszégyenítés erejével éljen, hanem
motiváljon!
- Mindig személyre szóló legyen, és a fejlődést értékelje!
5. A tanulók önértékelése állandóan jelen van a tanulás folyamatában.
6. Az értékelés nem deficitorientált, nem a tanuló hiányosságaiból indulunk ki, hanem arra
építünk, amit tud. Ezt szem előtt tartva nyújtunk segítséget neki, és és tervezzük meg
haladását a tanulásban.
7. Az egyéni tanulási képességének megfelelően vesz részt a tanuló a tanítás-tanulás
folyamatában.
8. A követelmények határozzák meg a tanulásszervezést és az értékelés alapjait.
9. A követelményt a tantervünkben témákra és altémákra kidolgozva határozzuk meg, de
emellett figyelembe vesszük, hogy a tanuló teljesítménye hogyan változott- fejlődött vagy
hanyatlott-e- az előző értékeléshez képest.
10.
Az ellenőrzés-értékelés célja mindig a fejlesztés. Mielőtt értékelünk, fejlesztünk. A
fejlesztés és a tanuló fejlődésének „tükre „ a portfolió.
11.
Fontos, hogy végig kísérjük és visszajelzést kapjunk/ szóban vagy írásban vagy más
módon/ a feladatok megoldásának útjáról. Így látjuk, hogy gondolkodásában, logikájában
hol követ el a tanuló hibát.
12.
A tanulók fejlődését folyamatosan pedagógiai diagnosztizálással szükséges nyomon
követni, illetve regisztrálni azokat a területeket, ahol korrigálásra van szükség. Így tudjuk
személyre szólóan végezni a fejlesztést.
13.
Folyamatosan minél több megbízható információt gyűjtünk és rögzítünk tanulóink
aktuális fejlettségéről, fejlesztési szükségletéről, teljesítményéről, fejlődési jellemzőiről.
Ezeket elemezzük, amely segítségével megállapíthatók és érdemjegyre válthatok a szöveges
értékelésünk egyes teljesítménykategóriái..
14.
A tanulók értékelése az iskolai munkában:
 a tanulmányi munka,
 szorgalom, magatartás,
 a munkához való viszony
 motiválhatóság,
 aktivitás,
 szabadidős tevékenység,
 napközi
15.
A tanulók teljesítményének értékelése, amennyiben érdemjeggyel történik, akkor az
elért pontszámok alapján az alábbi értékelési módot alkalmazzuk:
Teljesítmény

Érdemjegy

0-33%
34-50%
51-75%
76-90%

Elégtelen /1/
Elégséges /2/
Közepes /3/
Jó /4/

91-100%

Jeles /5/
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16.
Ettől az értékelési módtól abban az esetben térünk el, ha a feladatok 50%-a a minimum
követelményt tartalmazza. Ebben az esetben az alábbi értékelési módot alkalmazzuk:
Teljesítmény
0-49%
50-61%
62-79%
80-90%
91-100%

Érdemjegy
Elégtelen /1/
Elégséges /2/
Közepes /3/
Jó /4/
Jeles /5/

17.
A gondolkodás szintjein határozzuk meg a feladatokat. Vagyis az alapműveletek
szintjén az ismeret, megértés, alkalmazás; a magasabb szintű műveletek esetében az analízis,
szintézis, megítélés terén.
18.
Csak azt kérhetjük számon a gyerekektől, amit megtanítottunk, és csak úgy, ahogy
megtanítottuk!
19.
Ellenőrizhetünk,
értékelhetünk
feladatlapokkal,
beszámolókkal,
szituációs
gyakorlatokkal vagy helyzetgyakorlatokkal,érvelési technikákkal,egyéni vagy csoportos
munkával elkészített munkadarab alapján.
20.
A szöveges értékelés pedagógiai szabályai:
 Törekedni kell az egyszerű, pontos, érthető megfogalmazásra!
 Legyen személyre szabott!
 Tükrözze a tanuló aktuális tudását és teljesítményét!
 Legyen motiváló!
 Járuljon hozzá a gyerek önértékelésének, értékrendjének kialakulásához!
 Vegye figyelembe a tanuló önmagához mért fejlődését, képességeit,
lehetőségeit!
 Jelölje ki a továbbhaladáshoz szükséges feladatokat.
21.
Az ellenőrzés –értékelés nem csak a tanuló és a pedagógus értékelését, hanem az
intézményi munka valamennyi tényezőjének az ellenőrzését- értékelését is jelenti.
22.
Az intézmény minőségirányítási programjában meghatározott az intézményi
folyamatok mindegyikének ellenőrzési – értékelési rendszere: mit, mikor, hogyan, miért, ki
ellenőriz és értékel. Meghatározza, hogy mi a tennivaló az ellenőrzés után
9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
Minden tantárgy esetén témakörönként történik. A minősítés során a tanuló fejlődését emeljük
ki. Felhívjuk a figyelmet a fejlesztésre váró területekre, javaslatot teszünk a fejlesztés módjára,
az esetleges hiányok pótlására.
 A számonkérés követelményei
A számonkérés követelményeit a helyi tanterv határozza meg.
 A számonkérés formái
 Szóbeli : Felelés
Beszámolás


Írásbeli: Témazáró dolgozat, házi dolgozat
Felmérések (év eleji, félévi, év végi
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Évközi felmérések: Gyakorlati
Gyakorlatok, cselekvési bemutatása
Tárgyak elkészítés
 Az érdemjegyek javítása
Az érdemjegy javításának módjainál a tanulási nehézségek és akadályozottságok miatt a
tanulók gyakori egészségi állapotváltozása, romlása és pszichés problémái, valamint a
szociokulturális háttér összes nehézsége miatt mindig meg kell adni a lehetőségét, hogy a
teljesítményének javulásáról, tudásának, képességének gyarapodásáról újból és újból esetleg
más szituációban, más pedagógiai környezetben, de számot adjon a tanuló. Az érdemjegy,
minősítés javítására vonatkozó lehetőségről minden tanulót tájékoztatni kell, a javítás formáit,
idejét, módját, megismételhetőségét tudatni szükséges.
Az eredményről a tanuló, szülő tájékoztatást kap. A javítás idejéről, tárgyáról,
eredményességéről a pedagógus önmaga számára feljegyzést készít. Adhatunk felmentést a
beszámolási, a felmérési kötelezettség alól. Erről az osztályfőnök, a szaktanár, az igazgató
együttes megbeszélésen hoz döntést.
Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának
értékelésében betöltött szerepe, súlya
 Formái
Bemeneti mérés (1.o.)
Diagnosztizáló mérés (1-3.)
Témazáró dolgozat, házi dolgozat
Felmérések (év elei, félévi, év végi)
Évközi felmérések, tudáspróbák
 Rendje
Bemeneti mérés első osztályosok számára tanévkezdéskor
Felmérések:
Év elei ismétlések lezárása után
Év végi: az adott évfolyam tantárgyi követelményrendszerén alapuló záró dolgozatok
Témazáró dolgozat: egyes témák összefoglalása, rendszerezést követően
Tudáspróbák: egy-egy még össze nem foglalt (részanyag), témakör ellenőrzése
 Korlátai
A dislexiás, disgrphiás, discalculiás tanulók szakértői vélemény alapján felmentést kapnak az
írásbeli beszámoltatás alól.
 Súlya
A félévi osztályzat az év végi jegy megállapításánál egy érdemjegynek számít. A témazárók
jegyei döntőek, ha a tanuló kétesre áll. A diagnosztizáló mérés eredménye nem váltható át
jeggyé. Adott témakörön belül minden tantárgy szaktanára súlyozza a részterületeken kapott
jegyek súlyát. (pl.: verstanulás, tantárgyi attitűdért adott jegy.
10. Iskolai tanév helyi rendje
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A 2020/2021. tanév rendje
Időpont

Rendezvény

2020. 09. 01

Tanévnyitó. Az első tanítási nap.

2020. 10. 17.

Nemzetiségi Pedagógiai Nap (OH Nemzetiségi Bázisintézmény) online

2020.10.22.

Ünnepélyes megemlékezés 1956-ról.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap.

2020. 10. 22-11.02.

Őszi szünet.

2020. 11. 02.

Az őszi szünet utáni első tanítási nap.

2020. 11. 11.

Márton-nap

2020. 12.03.– 12.18.

Karácsonyváró játszóház
Karácsonyi ünnepély

2020. 12. 11.

Luca-nap

2020. 12. 18.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap.

2020. 12. 19 –01. 03. Téli szünet.
2021. 01. 04.

A téli szünet utáni első tanítási nap.

2021. 01. 22.

Az I. félév utolsó napja.

2021. 01. 29.

A félévi értesítők kiadásának utolsó határideje.

2021. 02. 12.

Farsang.

2021. február 23.

Konrád Ignácra emlékezünk halálának 50. évfordulóján

2021. 03. 13.

Ünnepélyes megemlékezés március 15-ről.

2021. 03. 22-28.

Húsvétváró játszóház
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap.

2021.04.08.

Roma világnap

2021. 03. 31..–04.06. Tavaszi szünet.
2021. 04. 07.

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap.

2021.05.17.-21.

Egészségnevelési hét

2021.06.11.

Gyermeknap

2021. 06.03.

Tátika

2021. 06. 04.

Osztálykirándulás Budapestre 4-8. o.

2021. 06. 08.

Pedagógusnapi kirándulás

2021. 06. 09.

Az alsó tagozat osztályozó értekezlete.

2021. 06. 10.

A felső tagozat osztályozó értekezlete

12

2021. 06. 11

Bankett

2021. 06. 15.

Utolsó tanítási nap.

2021. 06. 19.

Ballagás, tanévzáró ünnepély.

Iskolánk napirendje
CSENGETÉSI REND
1. óra

7:30 - 8:15
Szünet 8:15 - 8:25

2. óra

8:25 - 9:10
Szünet 9:10 - 9:25

3. óra

9:25 - 10:10

4. óra

10:20 - 11:05

5. óra

11:15 - 12:00

Szünet 10:10 - 10:20
Szünet 11:05 - 11:15
Szünet 12:00 - 12:05
6. óra

12:05 – 12:50

9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma
2020/2021. tanév
Osztály

Létszám (fő)

SNI (fő)

Napközis (fő)

1.o.

19

0

19

2.o

22

2

22

3.o.

17

2

17

4.o.

15

4

15

5.o.

19

3

19

6.o

12

1

12

7.o

13

1

13

8.0

20

3

20

összesen

137

16

137

10. Elérhetőség
Intézményvezető: 06-73/342-051
Honlapunk címe: www.konradignac.hu
Email cím: iskolaketujfalu@gmail.com
Kovácsevicsné Tóth Marianna
igazgató
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