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1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv
tantárgyfelosztásához:
Sorszám
1.

Munkakör

Végzettség

Tanító: 9 fő

Mindenkinek meg van a tanító
végzettsége, elvégezték a
tanítóképző főiskolát.

Tanár: 8 fő

Mindenki elvégezte vagy a
szakjának megfelelő tanárképző
főiskolát, vagy egyetemi
diplomával rendelkezik.

2.

3.

Zeneiskolai tanár:
4 fő

4.

Óraadók tanár
munkakörben: 6 fő

Mindenki rendelkezik a
szakmájának megfelelő tanári
főiskolával, vagy egyetemmel.
Mindenki rendelkezik a
szakmájának megfelelő tanári
főiskolával, vagy egyetemmel

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és
szakképzettsége:
Sorszám
1.

2.

Munkakör
Végzettség
Egyéb munkakörök:
2 fő szakmunkásképző,
Takarító: 3 fő
1 fő alapfokú végzettségű.
Nevelő-oktató
munkát közvetlen
segítő munkakörök:
Iskolatitkár:
Pedagógiai
asszisztens:

1 fő érettségi,
1 fő érettségi végzettségű.

3. Országos mérés-értékelés eredményei:

Mérés
éve

Évfolyam

Mérés-értékelés
területe

Iskolai átlag

Országos(o), vagy
községi (k) átlag

szövegértés

1453

1483

matematika

1492

1498

szövegértés

1532

1583

matematika

1529

1622

Mérés-értékelés
területe

Iskolai átlag

Országos(o), vagy
községi (k) átlag

szövegértés

1434

1465

matematika

1423

1486

szövegértés

1626

1577

matematika

1557

1601

Mérés-értékelés
területe

Iskolai átlag

Országos(o), vagy
községi (k) átlag

szövegértés

1507

1472

matematika

1438

1489

szövegértés

1523

1567

matematika

1564

1612

6. osztály
2010.
május
8. osztály

Mérés
éve

Évfolyam

6. osztály
2011. május
8. osztály

Mérés
éve

Évfolyam

6. osztály
2012. május
8. osztály

Mérés
éve

Évfolyam

Mérés-értékelés
területe

Iskolai átlag

Országos(o), vagy
községi (k) átlag

szövegértés

1536

1497

matematika

1473

1489

szövegértés

1561

1555

matematika

1632

1620

6. osztály
2013. május
8. osztály

Mérés
éve
Évfolyam
6.

8.

Mérés-értékelés
területe
Matematika
Konfidenciaintervallum
Matematika

6.

Szövegértés

2014.

8.

Mérés
éve
Évfolyam
2015
6.

8.
6.
8.

Szövegértés

Iskolai átlag
1470

Községi átlag
1456

Országos átlag
1491

(1425;1521)
1587
(1448;1745)
1531

(1454;1458)
1570
(1568;1572)
1430

(1490;1492)
1617
(1616;1618)
1481

(1475;1589)
1573
(1467;1690)

(1427;1432)
1497
(1494;1499)

(1480;1482)
1557
(1556;1558)

Mérés-értékelés
területe
Matematika
Konfidenciaintervallum
Matematika
intervallum
Szövegértés

Iskolai átlag
1520

Községi átlag
1448

Országos átlag
1497

(1434;1584)
1514
(1450;1567)
1447

(1447;1451)
1553
(1553;1557)
1423

(1496;1498)
1618
(1617;1619)
1488

intervallum
Szövegértés
intervallum

(1370;1523)
1482
(1390;1582)

(1421;1427)
1495
(1492;1496)

(1487;1489)
1567
(1565;1568)

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói:
Tanév

2011-2012. 2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 2015-2016.

Bukások száma

14 fő

12 fő

10 fő

8 fő

Ebből évismétlők
száma

5 fő

4 fő

1 fő

2 fő

1 fő

-

-

-

1 fő

-

Ebből HÍDII
programba áthelyezve
5. Továbbtanulási mutatók:

2011/2012-es tanév:
Gimnáziumba nyert felvételt:
8 fő
Szakközépiskolába nyert felvételt: 13 fő
Szakiskolába nyert felvételt:
7 fő
2012/2013-as tanév:
Gimnáziumba nyert felvételt:
Szakközépiskolába nyert felvételt:
Szakiskolába nyert felvételt:
Híd II. programba nyert felvételt:

5 fő
12 fő
5 fő
3 fő

2013/2014-es tanév:
Gimnáziumba nyert felvételt:
Szakközépiskolába nyert felvételt:
Szakiskolába nyert felvételt:
Híd II. programba nyert felvételt:

1 fő
9 fő
2 fő
0 fő

2014/2015-ös tanév:
Gimnáziumba nyert felvételt:
Szakközépiskolába nyert felvételt:
Szakiskolába nyert felvételt:
Híd II. programba nyert felvételt:

3 fő
11 fő
4 fő
1 fő

2015/2016-ös tanév:
Gimnáziumba nyert felvételt:
9 fő
Szakgimnáziumba nyert felvételt: 14 fő
Szakközépiskolába nyert felvételt: 7 fő
6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége:
Szakkörök: A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak,
de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök
indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden
tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának
megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.

Mindennapos testnevelés
Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:
1./ Az első-negyedik évfolyamon



a heti öt kötelező testnevelésóra,
tanítási napokon a játékos, egészségfejlesztő testmozgás.

2./Az ötödik-nyolcadik évfolyamon



ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik évfolyamokon a mindennapos testnevelés,
az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai, melynek
tevékenységébe a tanulók akár egy-egy alkalomra is bekapcsolódhatnak.

3./ A napközi- tanulószobán


a játékos, egészségfejlesztő testmozgás.

4./ A helyi tanterv szerint harmadik-negyedik évfolyamokon 9 alkalom úszás a monori
uszodában az iskolaotthonos időtartam alatt.
Az ötödik-hatodik évfolyamokon 18-18 alkalom úszás a testnevelés órákba beépítve a
monori uszodában.
Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a
tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a
tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai:
Az oktatómunka hagyományos és szerves része az otthoni felkészülés, az iskolában
megbeszélt ismeretek ismétlése, elmélyítése, kiegészítése, rendszerezése.
1. Általános érvényű alapelvek
A házi feladat feladásánál vegyük figyelembe:





az átlagos képességű tanuló napi terhelhetőségét,
a heti iskolai tanulmányi rendet,
a tanulók számára szükséges szabadidő biztosítását,
a szóbeli és írásbeli feladatok megfelelő arányát.

2. Az írásbeli házi feladatok mennyisége és minősége igazodjon az optimális terhelés
szintjéhez úgy, hogy bizonyos ismereteket gyakorlattal erősítsen meg, adjon
lehetőséget az alkotó szenvedély kiélésére, de ne okozzon felesleges és unalmas
terheket.
A szünetek időtartamára nevelőink nem adnak kötelező írásbeli feladatot, de a szülőkkel
való külön megállapodás esetén ebben csoportonként kivételt lehet tenni.
Az iskolai dolgozatokra vonatkozóan a Házirendben és a Pedagógiai Programban
megfogalmazott elvek érvényesek.
8. Az intézmény nyitva tartása
Hivatali idő az intézményben: 8 – 16 óráig tart.

Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon reggel 7 órától a tanórák, tanórán
kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 19 óra 30 percig
tart nyitva. A tanulókat is ezen időszakon belül tudjuk fogadni a különböző foglalkozásokra
(órarend szerinti tanórák, délutáni foglalkozások, egyéb szervezett programok). Reggeli
felügyeletet is 7 óra 15-től biztosítunk a jogszabályban meghatározott 17 óráig, amennyiben
azt a szülők igénylik.
Az iskolai nyári tanítási szünetben, a szabadságolások idején, meghatározott időben ügyeletet
tartunk.
9. Az öt tanítás nélküli munkanap felhasználása






1. nap
2. nap
3. nap
4. nap
5. nap

január 25.-félévváltó szünet
április 12. tavaszi szünet meghosszabbítása
június 12. sportnap
június 13.-DÖK nap
június 14.-pedag. nap.

10.Az általános iskolai programok havi bontásban
Időpont
Szeptember
8.00 óra

Programok megnevezése
1. Tanévnyitó

Szeptember 1.
Szeptember 2.
Szeptember 5.
17.00
Szeptember 16.
18.00
Szeptember 12.
Szeptember eleje
Szeptember
folyamán
Szeptember
folyamán
Szeptember 24.
Szeptember
folyamán
Szeptember
folyamán
Szeptember
folyamán
Szeptember 30.
Szeptemberben
Szeptember
folyamán
Szeptember
folyamán
Szeptember
folyamán
Szeptember
folyamán
Szeptember 30. 1
óra
Október 6-án 1.
órában
Október 6.
13.30

Felelősök
Igazgató, helyettes, 4. osztály –
Baksa
Brigitta,
Bakosné
Szécsényi Bernadett

Napközi – tanulószoba szervezése
Indul a napközi-tanulószoba
Igazgató, helyettes
Év eleji közös és osztály szülői Igazgató, minden of.
értekezlet
Nyárbúcsúztató
DÖK, minden of,
Szakkörök indítása
Év eleji felmérések
SZM- ülés

Szaktanárok
Szaktanárok
Igazgató

Látogatás pályaválasztási bemutatón

7. és 8. osztályfőnök

Papírgyűjtés ( 9.00-13.00 )
DÖK, Bakosné Sz. B.
Jelentkezés levelezős tanulmányi Szaktanárok
versenyekre
Boldogság órák osztályonként
osztályfőnökök
Tűzriadó

Ig.h.,Dr. Elekes Éva

Tanmenetek átdolgozása, leadása
Törzslapok kitöltése
Naplók, szakköri naplók teljes
megnyitása.
A moduláris oktatás beépítése.

Szaktanárok
Szaktanárok
Szaktanárok

Úszásoktatás szervezése

Minden osztályfőnök, technika
szakos tanár.
Balázs István /külsős,
sportegyesületi edző/
Igazgató, igh, testnevelés szakos

Zene Világnapja - hangverseny

Zeneiskolai tanárok, Jánosi Rita

Bozsik foci indítása

Megemlékezés az aradi vértanúkról 6. osztály – Horváth Violetta
iskolarádión keresztül
Diákparlament
DÖK,
Bakosné
Sz.
B.,
Demeterné Ecseri Katalin ig.

Október 7.
Október 10-ig

Tanulmányi kirándulások ( Bp –
cirkusz,
természettudományi
múzeum, Szalajkavölgy,
Felmérni azon első évfolyamos
tanulóink
körét,
akiknél
az
osztálytanító
a
Diagnosztikus
fejlődésvizsgáló
rendszer
alkalmazását indokoltnak látja.
Fogadóóra

Osztályfőnökök

Boldogság órák osztályonként

osztályfőnökök

Ig.h., Ágnecz Ferencné, Szabóné
P. Á.

Október 17. 18.
Minden of. szaktanárok
17.00
Október 21. 1. Megemlékezés Okt. 23-ról – iskolai 8. osztály, Pap Éva
órában
és községi szinten
Október 28-ig
DIFER: jelenteni kell az Oktatási Igh.
Hivatalnak – a Hivatal által
meghatározott módon – az érintett
tanulók létszámát.
Október
folyamán
Október
folyamán
November 2-4

Tájékoztatás a felvételi eljárás
rendjéről
Őszi szünet. A szünet előtti utolsó
tanítási nap október 28. (péntek), a
szünet utáni első tanítási nap
november 7. (hétfő).
November 7-11.
Témahét Boldogság hete
November 11.
Szent Imre-nap
November 14. 17. Lámpás felvonulás
November 13.
A
magyar
nyelv
napja
–
megemlékezés: faliújság
November 25-ig
A kompetenciaméréshez szükséges 6.
és
8.
évfolyam
valamennyi
tanulójának adatainak megküldése az
OH-nak. Idegen nyelvi mérésekhez
is!
November
Boldogság órák osztályonként
folyamán
November
Nevelési Értekezlet előadóval
folyamán
December 2.
Mikulás – Mikulás koncert
December 2-ig
December 2. hete
December 9.
December 21.9 ó.
December 16. du

Difer mérés elvégzése a szükséges
tanulókkal
Szülői értekezletek
A tanulók jelentkezése a központi
írásbeli felvételi vizsgára.
Karácsonyi ünnepség,
Karácsonyi koncert
Tantestületi karácsony
Boldogság órák osztályonként

8. o. osztályfőnök

Ig., igh., szaktanárok
Vezetőség, minden of.,szakt
DÖK
Horváth Violetta
Ig. h.

osztályfőnökök
Igazgató,
DÖK,osztályfőnökök
Elsős osztályfőnökök
Osztályfőnökök
8. o. osztályfőnök
5.osztály, , zeneiskola, énekkar
zeneiskola, énekkar
Igazgató, igh.
osztályfőnökök

December
folyamán
December 22-től Téli szünet. A szünet előtti utolsó
január 2-ig
tanítási nap 2014. december 21.
(szerda), a szünet utáni első tanítási
nap 2015. január 3. (kedd).
Január folyamán Félévi felmérések
Szaktanárok
Január 20.
I. félév zárása
Szaktanárok
Január 20. 13h- Osztályozó értekezlet
Igazgató,Igazgatóh., szaktanárok
tól

Január 2. fele
Január 23.
Január 27.
Január folyamán
Január 21. 10.00

Január. 26. 14.00
Január folyamán
Január folyamán
Január folyamán
Február 9.
Február 15.
Február 20. 17 ó.
Február 24.
Február folyamán
Február folyamán
Február 10., 11.
Február folyamán
Március
Március 6-10.

Félév értékelése
Félévváltó szünet
Félévi értesítők kiosztása
Szülői értekezlet 8.o.
Központi írásbeli a 6 és 8 oszt.
gimnáziumban,
a
9.
évf.-ra
jelentkezők számára a középfokú int.ben.
Pótló központi írásbeli felvételi
vizsgák
Jelentkezés a Kazinczy-versenyre
Ingyenes tk. felmérése
Boldogság órák osztályonként
Tankönyvrendelési feladatok
A középfokú intézmények értesítése a
felvétel eredményéről
Az iskola továbbítja a tanulói
jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a Felvételi Központnak
Fogadóóra
A
kommunista
diktatúrák
áldozatainak
emléknapja
Megemlékezés. oszt. f. órán.
Bemutató óra az 1. osztályban
Boldogság órák osztályonként
Farsang tagozati szinten

Igazgató,Igazgató helyetettes
Osztályfőnökök
8. o. osztályfőnök

Felsős
munkaköz.,
Violetta.
Somogyi Miklósné
osztályfőnökök
Somogyi Miklósné

Horváth

8. o. osztályfőnök
Szaktanárok
Osztályfőnökök

1. o. osztályfőnökök
osztályfőnökök
DÖK
Bakosné
Szécsényi
Bernadett.., minden of..
Kazinczy-verseny
Magyartanárok, felsős munk.vez
Leendő első osztályos tanító és az Ig., Baksa Brigitta, Bakosné Sz.
igazgató látogatása az óvodában
B.
Nyílt hét
Ig. h., minden of, szaktanár

Március 14-én 1. Március 15-i ünnepség
órában
Március 16-17.
A tanulói adatlapok módosításának
lehetősége az általános iskolákban.
Március 20.
Módosító
tanulói
adatlapok
megküldése a Felvételi Központnak
Március 23.
Alsós tehetség napja
Március 24.
Felsős tehetség napja
Március
óvónők látogatása az 1. osztályba
folyamán
Március25
Gála
Március
Boldogság órák osztályonként
folyamán
Április 1. hete
Alsós körzeti komplex verseny
Április 12.
Tanítás nélküli munkanap
Április 13-től
Tavaszi szünet. A szünet előtti utolsó
18-ig
tanítási nap április 12. (szerda), a
szünet utáni első tanítási nap április
19. (szerda).
Április 11.
Vers- és prózamondó verseny
Április 16.
A magyar holokauszt napja
Ápr. 19. héten
megemlékezés
Április 24-28.
Szülői értekezletek
Áprilisban
Környezetvédelmi témahét

7. oszt. , Pászka Zita
8.-os osztályfőnök
8.o. osztályfőnök
Ig., igh., minden pedagógus
Ig., igh., minden pedagógus
ig, alsós munkak. vez,
osztályos tanítók
Ig, igh, osztályfőnökök
osztályfőnökök

1.

Igazgató, igh, minden pedagógus

Munkaköz.vez., of, szaktanárok
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
Dr Elekes Éva

Április folyamán
Április folyamán
Április
Május 7.
Május 18.
Május 17.
Május 24.

Előkészületek a katasztrófavédelmi
versenyre
Boldogság órák osztályonként
3 hetes projekt
Anyák napja
Tanulmányi kirándulás
Országos
idegen
nyelvi
kompetenciamérés
Országos kompetenciamérés

Május
hónap Év végi felmérések lebonyolítása
folyamán
Május folyamán
Boldogság órák osztályonként
Május folyamán
Iskolába csalogató a leendő 1.
osztályosok részére
Május 30-június Határtalanul program
3.
Június 2. 1.óra
Nemzeti Összetartozás Napja –
megemlékezés iskolarádión keresztül
Június 9.
Osztályozó értekezlet
Június 10.
Ballagás
Június 13.
Sportnap
Június 14
Június 15.
Június 17.
Június 19-30.
Június folyamán
Június végén
Június 19.

Turiné Cs. K.
osztályfőnökök
Baksa B., Bakosné Sz. B.
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
Igazgatóhelyettes, szaktanárok,
6., 8. o. of.-k
Ig.h.,
munkaközösség-v.
oszt.főn: 6., 8.
Szaktanárok
osztályfőnökök
Igazgató, igazgató
alsós tanítók
Ig., igh.,Pap Éva

helyettes,

6. o., Horváth Violetta

Ig, Igh., 7.-es osztályfőnök
munkaköz
vez,
osztf-ök,
testnevelő
kirándulás DÖK-öt segítő tanár, osztf-ök

DÖK nap – iskolai
Ópusztaszerre
Tanévzáró
Év végi értékelő, összegző elemzés
2 hetes napközis tábor - kirándulás
Bp-re és Egerbe
Boldogság órák osztályonként
Külföldi tábor
Az általános iskola értesítést küld az
illetékes járási hivatal, valamint az
állami intézményfenntartó központ
részére, amennyiben kezdeményezi a
tanköteles tanuló felvételét a Híd I.
vagy Híd II. programba.

Vezetőség, 4. osztály
Igazgató, ig. helyettes
ig, Igazgatóh, minden pedagógus
osztályfőnökök
ig, igh,
Igazgató, ig. helyettes

11.Az Alapfokú művészeti iskola programjai havi bontásban
Idő
Szeptember
09.01. 8:00
09.3-7.
09.05. 17:00

Program

Felelős

09.08.
09.30.

Tanévnyitó ünnepség.
Órabeosztások Úriban és Mendén.
Szülői értekezlet, közösen az általános
iskolával.
Tanítás kezdete.
Tanmenetek és dokumentumok leadása.

09. 29
09. 30.

Zene Világnapja hangverseny Mende,
Zene Világnapja hangverseny Úri

Úriban Jánosi Rita és a
zenetanárok, Mendén
Katona T A-né és a
zenetanárok,

Megemlékezés.
Aradi vértanuk -bekapcsolódás az általános
iskola ünnepségébe.

Ig,
főtárgytanárok

Október
10.06.

Ig, főtárgytanárok
Ig, főtárgytanárok
Minden pedagógus.
Ig, igh,

10. hó folyamán

Fogadó óra.

10.19-21

Képzőművészeti verseny mindkét községben.
„„Boldog vagyok!-De mitől?”” előzetes és
bekapcsolódás az Úri iskola témahetébe.
Megemlékezés.
Nemzeti ünnep -iskolai és községi szinten,
igény szerint a szervezővel egyeztetett
művészeti iskolai közreműködéssel mindkét
községben.

10.23.ünnepség

November
11.02-04
11.07..
11.07-től
December
12.05-06
12. hó közepe

12.15-16
12. 22- 2016.
01.02-ig
Január
01.03. kedd
01.20-ig

Őszi szünet.
Első tanítási nap
Témahét és a Szent Imre napokban való
részvétel.

ig,

int egys. vezető,
főtárgy tanárok

Mikulás hangverseny az Úriban és lehetőségigény szerint Mendén.
Közreműködés
az
általános
ünnepségeken – igény szerint.
Karácsonyi Ünnepi Hangverseny
A néptáncosok vizsga előadásával.
Téli szünet.

int egys. vezető,
főtárgy tanárok
int egys. vezető,
iskolai főtárgy tanárok

Első tanítási nap.
Zenei és szolfézs vizsgák.

01.20.
01.27-ig

Első félév vége.
Bizonyítványosztás a főtárgyi órákon.

01.hó vége
01.30-től

Összevont félévi értékelő értekezlet.
A második félév beindítása az órarendek
korrekciójával, szükség szerint új órarendek
készítése.

Február
02.25.

ig,
főtárgytanárok
zenetanárok

Megemlékezés.

int egys. vezető,
főtárgy tanárok

int egys. vezető,
főtárgy tanárok
int egys. vezető,
főtárgy tanárok
Minden pedagógus.
int egys. vezető,
főtárgy tanárok

int egys. vezető,

A kommunizmus és egyéb diktatúrák
áldozatai -bekapcsolódás az általános Iskolák
ünnepségébe.
Március
03.közepe
03.15. ünnepség

Zenei verseny – mindkét községben.

03.25.

Megemlékezés.
Nemzeti ünnep -iskolai és községi szinten,
igény szerint a szervezővel egyeztetett
zeneiskolai közreműködéssel mindkét
községben.
Tehetség napja.

03. hó folyamán

Közreműködés a külsős Ki Mit Tud -okon.

03. hó folyamán

Nyílt hét szervezése az általános iskolával
közösen.

int egys. vezető,
főtárgy tanárok
int egys. vezető,
főtárgy tanárok

int egys. vezető,
főtárgy tanárok
int egys. vezető,
főtárgy tanárok
int egys. vezető,

Április
04.13-18
04.19.
04. hó folyamán
Május
05.folyamán
05. 12-ig
05.19-ig
04. közepe-vége
Június
06.04.
06.első hete
06.
első hétvégéje
06. hó folyamán

Tavaszi szünet.
Első tanítási nap.
Előkészületek az iskolai anyák napi
ünnepségekre.

int egys. vezető,
főtárgy tanárok

Készülés az év végi vizsgákra.

int egys. vezető,
főtárgy tanárok
Hangszer –és táncbemutatók az óvodákban,
int egys. vezető,
nyílt nap az óvodások részére.
főtárgy tanárok
Beiratkozások a 2016-17 tanévre.
Lukács Ildikó,
főtárgy tanárok
Tavaszköszöntő Hangverseny – az Öregek int egys. vezető,
Otthonában, Úriban, igény szerint Mendén is. főtárgy tanárok
Megemlékezés.
Nemzeti Összetartozás napja -bekapcsolódás
a megemlékezésekhez.
Hangszeres, szolfézs és zenetörténet vizsgák.

főtárgy tanárok
int egys. vezető,
főtárgy tanárok
int egys. vezető,
főtárgy tanárok

Tanévzáró Hangverseny.
A zenészek és a néptáncosok vizsga.
előadásával.
A törzskönyvek, bizonyítványok kitöltése és int egys. vezető,
naplók lezárása.
főtárgy tanárok

06.15.

Tanév vége.

06.17-18

Tanévvzáró és bizonyítványosztás közösen
mindkét általános iskolával.
Összevont év végi értékelő értekezlet.

06.utolsó hete

int egys. vezető,

int egys. vezető,
főtárgy tanárok
int egys. vezető,

12. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
- az általános iskolai intézményegységben:
Osztályok
száma
1
1
1
1
1
1
1
1
Összesen:

Osztályok
megnevezése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Osztálylétszám
25 tanuló
19 tanuló
24 tanuló
21 tanuló
24 tanuló
22 tanuló
20 tanuló
17 tanuló

172 tanuló (ebből 0 fő magántanuló)

-alapfokú művészeti iskolai intézményegységben:
Úri

Művészeti ág

Egyéni
oktatásban
részt
vevők
száma

Csoportos főtárgy
oktatásban
résztvevők száma
(csoportok/tanulók*)

32
-

0
47 ebből hat tanuló
kéttanszakos

Zeneművészet
Táncművészet
Összes létszám:

Kötelező,
választható tárgyak
csoportjainak
száma
(csoportok/tanulók*)
3/11
(1/14, 2/11, 3/9)
3/13
(1/20, 2/10, 3/8)

Összlétszám

32
47
79

*A csoportok átlaglétszámát tüntetjük fel, egész számra kerekítve.

Mendei telephely

Művészeti ág

Egyéni
oktatásban
részt
vevők
száma

Csoportos főtárgy
oktatásban
résztvevők száma
(csoportok/tanulók*)

37

0

Zeneművészet

Kötelező,
választható tárgyak
csoportjainak
száma
(csoportok/tanulók*)
3/13
(1/13, 2/18, 3/9)

Összétszám

37

*A csoportok átlaglétszámát tüntetjük fel, egész számra kerekítve.

13. Az alapfokú művészeti iskola megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken
elért eredményei.

Esemény megnevezése,
időpontja
Tápiószentmárton
Zongoraverseny „Az orosz
zeneszerzőkjegyében”
2015.03.18.
Tápiószentmárton „III.
Kistérségi Furulyaverseny”
2015.03.26.

Területi hatálya
(országos,
nemzetközi,
egyéb)
kistérségi

Típusa (verseny,
fesztivál, kiállítás,
színházi előadás,
egyéb)
verseny

kistérségi

verseny

Részvétel típusa (résztvevő,
díszvendég, meghívott,
versenyző, stb.) és eredmény.
IV. korcsoport: Aranydiploma

I..korcsoport: Aranydiploma 2 db.
Ezüstdiploma 1 db.
II. korcsoport: Ezüst diploma 2
db.

14. Tanulóink nyomon követése
A középiskolák visszajelzése alapján a végzős tanulóink a középiskolákban megállják a
helyüket. Azokat a tanulókat, akik intézményünk hírnevét öregbítve kiváló
versenyeredményeket értek el, a választott középiskolában is a legjobbak között tartják
számon.

