Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola
Különös közzétételi lista
2017.szeptember 1.
Az

intézmények

eredményességéről,

felkészültségéről,

személyi

feltételeihez

(személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket
tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23. § kötelezi az intézményeket az ún. különös

közzétételi lista

megjelentetésére.

1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Az iskola felvételi tájékozatója a www.karasuli.hu oldalon található, melyet minden
év márciusában az intézmény frissít.

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett

osztályok, csoportok száma
A beiratkozás időpontját a fenntartó határozza meg a köznevelési törvénynek
megfelelően minden év március végén.
2017/18.tanévre engedélyezett osztályok száma:


alsó tagozat 4 osztály



felső tagozat 6 osztály



sajátos nevelési igényűek tagozata ( enyhe fokban értelmi fogyatékosok ) 2
csoport

3. 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
Intézményünkben az oktatás ingyenes. Egyéb esetekben a díjfizetési kötelezettség
megállapítása a törvényi szabályozások alapján, központi előírások szerint történik.

4. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben

tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
Intézményünk 7:00 órától 16:00 óráig tart nyitva. Ettől eltérő nyitva tartás a
tanítási szünetekben lehetséges. Az intézményünkben tervezett események,
rendezvények időpontját az iskolai honlapon www.karasuli.hu az iskolai naptár
tartalmazza.
5. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok

védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
Intézményvezetői tanfelügyelet 2016.április 5.
Tanfelügyelet – kompetencia területek értékelésének eredménye
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek


Felzárkóztató és tehetség támogató programok.

Fejleszthető területek


Kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló oktatási stratégia kidolgozása.

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek


Pedagógusok munkájának támogatása, partneri kapcsolatok erősítése.

Fejleszthető területek


Intézményi erősségek és gyengeségek meghatározása

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek


Vezetői felkészültség folyamatos fejlesztése.

Fejleszthető területek


Nincs.

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek


Vezetői csoporttal való együttműködés, döntések előkészítése.

Fejleszthető területek


Nincs.

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek


Tájékoztatás, kommunikáció áramlás, átláthatóság.

Fejleszthető területek


Nincs.

6. Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

Megtalálható a www.karasuli.hu oldalon a “Dokumentumok” menüpontban.

7. A

pedagógusok iskolai végzettsége

hozzárendelve

megnevezése

Történelem-ének szakos
1.

szakképzettsége

a tantárgyfelosztásához

Legmagasabb szakképzettség
Sorszám

és

Legmagasabb iskolai
végzettsége

Tantárgyak

főiskola

történelem

főiskola

angol

főiskola

alsós tanítás,

általános iskolai tanár
Közoktatás vezető
Pedagógus szakvizsga
Esélyegyenlőségi szakértő
Tanító

2.

Angol műveltségi terület
Orosz szakos általános iskolai
tanár
Tanító

3.

Tanító
4.

főiskola

alsó tagozatos tanítás

főiskola

napközi
természetismeret

főiskola

alsós tanítás

főiskola

alsós tanítás

Orosz szakkollégium
Tanító

8.

népismeret

Környezetismeret szakkollégium
Tanító

7.

alsós tanítás, hon és

Népművelés szakkollégium
Tanító

6.

főiskola

Népművelés szakkollégium
Tanító

5.

könyvtári óra

Könyvtár szakkollégium

NYIK nevelési program

Tanító
9.

főiskola

napközi,
történelem, vizuális

Hittan szak

kultúra

Ember és társadalom
műveltségi terület
Tanító
10.

Ének műveltségi terület
Tanító

11.

főiskola

napközi,
ének

főiskola

enyhe fokban értelmi

Informatika-ének

fogyatékosok

szakkollégium

tanítása

Gyógypedagógus
Tanulásban akadályozottak
szak
Matematika-fizika szakos
12.

matematika, fizika

főiskola

ének,

általános iskolai tanár
Tanító

13.

főiskola

Ének-zene szakkollégium

informatika

Informatika-matematika
szakon tanul
Földrajz-biológia-technika
14.

szakos általános iskolai tanár
Magyar-orosz szakos

15.

17.

főiskola

magyar nyelv és
irodalom

főiskola

általános iskolai tanár
Pedagógia szakos tanár

földrajz,
természetismeret

általános iskolai tanár
Testnevelés-biológia szakos

16.

főiskola

testnevelés,biológia
természetismeret

főiskola

enyhe fokban értelmi

Gyógypedagógus

fogyatékosok

Tanulásban akadályozottak

tanítása

szak

Tanító
18.

főiskola

Ember és társadalom

enyhe fokban értelmi
fogyatékosok

műveltségi terület

tanítása ,

Gyógypedagógus

etika,történelem

Tanulásban akadályozottak
szak
Történelem-orosz szakos
19.

főiskola

matematika, kémia

főiskola

tanulószoba, alsó

általános iskolai tanár
Tanító

21.

történelem, angol

általános iskolai tanár
Matematika-kémia szakos

20.

főiskola

tagozatos

Könyvtár szakkollégium

testnevelés, életvitel
Magyar szakos tanár

egyetem

22.

magyar nyelv és
irodalom

2 Magyar szakos középiskolai
tanár
5
Angol szakos nyelvtanár
2

egyetem

angol nyelv

8. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

és szakképzettsége
Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS)

Sorszám
1

Végzettség, szakképzettség megnevezése
pedagógiai asszisztens OKJ , óvodapedagógus

Munkakör
Pedagógiai
asszisztens

2

gyógypedagógiai asszisztens – felsőfokú

3

szakképzés OKJ
szakközépiskolai érettségi

gyógypedagógiai
asszisztens
iskolatitkár

Technikai dolgozók
1.

középiskola

fűtő, karbantartó

2
11
3

szakközépiskolai érettségi

takarító

általános iskola

takarító

4

általános iskola

takarító

5

általános iskola

takarító

9. Az országos mérés-értékelés eredményei

Megtalálható a www.karasuli.hu oldalon a “Dokumentumok” menüpontban.

10. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Tanév

Létszám

Lemorzsolódás

Évfolyamismétlés

(fő/%)

(fő/%)

2013/14.

201

1fő 0,5 %

5 2%

2014/15.

195

0

4 2%

2015/16.

180

2 fő 1 %

0

2016/17.

161

2 fő 1%

1 fő 0,6 %

11. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

Szakkörökre és nem kötelező tanórán kívüli foglalkozásokra az adott tanévet megelőző
május 31-ig jelentkezhetnek a gyermekek a szülő egyetértésével, melyet aláírásával
hitelesít. Ezt követően a foglalkozásokon kötelező részt venni. Pót beiratkozásra
szeptember 5-ig van lehetőség.
Mindennapos testnevelés lehetőségei


tömegsport foglalkozás



Bozsik programban való részvétel (labdarúgás)



néptánc



társastánc



tollaslabda



egyéb egyesületi sporttevékenység

12. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni / napközis / felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározásának elvei és
korlátai


a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek
megszilárdítása;



az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra) nem kapnak
írásbeli, a tanítási szünetek idejére pedig nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi
feladatot;



az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére nem kapnak írásbeli
házi feladatot , szóbeli adható ( pl. kötelező olvasmány )



a házi feladat mértékét a tanítóknak és szaktanároknak úgy kell meghatározni, hogy annak
elkészítése átlagos képességű tanuló esetében alsó tagozaton összességében ne haladja meg a
napi 60 percet , felső tagozaton tantárgyanként átlagosan ne haladja meg a 25 percet
Írásbeli beszámoltatás formái, rendje és korlátai, az értékelésben betöltött szerepük
Formái :
•

írásbeli felelet ( előző óra tananyagából , alapműveletekből , helyesírás )

•

témazáró dolgozat ( egy-egy téma lezárása után )

•

felmérés ( félévkor vagy év végén a belső mérési rendszerben meghatározott
tantárgyakból és évfolyamokon )

•

házi dolgozat ( szaktanár által kijelölt témából , otthoni , önálló munkával )

Rendje és korlátai :
•

a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy
osztállyal alsó tagozaton legfeljebb 1 , felső tagozaton 2 témazáró, illetve félévi vagy
év végi felmérő dolgozatot lehet íratni,

•

erről a szülőket 1 héttel korábban értesíteni kell, a füzetbe történő beírással,

•

A pedagógus az adott osztály naplójába is bejegyzi ceruzával

Értékelésben betöltött szerepük:
•

a szóbeli és írásbeli felelet egyszeres osztályzatnak számít, naplóban kék tollal kerül
beírásra

•

házi dolgozat, projekt, szorgalmi feladatért adott osztályzat egyszeres jegynek számít,
beírása a naplóba zöld tolla történik

•

a témazáró dolgozatok és felmérők érdemjegye duplán számít , beírása piros tollal
történik

13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
Különbözeti vizsga
Ha a tanuló (szülői kérelem) átvételét kérik az intézménybe és ennek feltételeként
az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő, olyan tantárgy
esetében, amit a tanuló a másik intézményben nem tanult (pl. idegen nyelv)
Javítóvizsga
Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon tanév végén egy vagy két
tantárgyból (tantestületi döntés esetén a 3 tantárgyból ) szerez elégtelen
osztályzatot vagy nem felelt meg minősítést , a következő tanévet megelőző
augusztus hónapban javító vizsgát tehet.
Osztályozóvizsga
A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a
tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell
tennie ha:
•

az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;

•

az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a
tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse;

•

egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott;

•

magántanuló volt.

Továbblépés megállapításának módja:
minden szóbeli-, vagy írásbeli vizsga a tantestület tagjaiból álló 3 fős bizottság
előtt tehető. A bizottságot az igazgató jelöli ki. A vizsgáról jegyzőkönyv
készül, melynek vezetéséért az osztályfőnök a felelős.
A vizsgabizottság összetétele:
Elnök: igazgató, igazgatóhelyettese, vagy osztályfőnöki munkaközösség vezetője
Tagjai: az adott tantárgyból buktató nevelő, osztályfőnök
Tantárgyak:
-osztályozó vizsga esetén
•

1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret,
angol (4.)

•

5-6. évfolyam: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, angol ,
történelem, természetismeret,informatika

•

7-8. évfolyam: magyar nyelv, magyar irodalom , matematika , angol,
történelem ,fizika, biológia , kémi , földrajz ,informatika

-javítóvizsga esetén: az elégtelenre értékelt tantárgy(ak)
-különbözeti vizsga: az igazgató által előírt (eddig nem tanult tantárgyból)
Vizsga időpontja
•

különbözeti vizsga: igazgató által kijelölt időpont
•

javítóvizsga: augusztus 25-31.között

•

osztályozóvizsga: június vége (8.évfolyamos tanulók esetében),

augusztus 25-31.között ( szülői kérésre június végén)
A vizsga előtt egy hónappal az intézményvezető írásban értesíti a tanuló szüleit,
megjelölve a vizsga időpontját és helyét, valamint a vizsga tartalmát,
tantárgyait, felkészülési anyagot.
Ha a tanuló a kijelölt időpontban a vizsgán igazoltan nem tud megjelenni, a vizsgát
a tárgyév szeptember 1-15. között leteheti.
Az első évfolyamon a közoktatási törvény előírásának megfelelően a tanuló csak
abban az esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha abba a szülő
beleegyezik vagy ha az adott tanév során 250 óránál többet mulasztott.
Az osztályozó vizsgák követelményeit a helyi tanterv tartalmazza.

14. Iskolai tanév helyi rendje

Megnevezés
Tanítás nélküli munkanapok
 1 nap: Pályaválasztási nap 2017. október 27.

Felelős
munkaközösség

 1 nap: Tantestületi továbbképzés 2018. február 5.

vezetők

 1 nap: Széchenyi Nap- kulturális célú 2018.március 28.

igazgató

 2 nap: Kirándulás (Határtalanul) 2018.május 17-18.

igazgató

 1 nap: DÖK 2018. június 14.

igazgató
Kobela Mária

Szünetek időtartama
Őszi szünet: 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart.

igazgató

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).
Téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni
első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
Tavasz szünet:2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2018. április 4. (szerda).
A munkanapok áthelyezése
2018.március 10. szombat munkanap – 2018.március 16. péntek pihenőnap

igazgató

2018. április 21. szombat munkanap- 2018. április 30. hétfő pihenőnap
Nemzeti ünnepek, megemlékezések
 2017. szeptember 21. – koszorúzás- névadónk születésnapján

Bálint Tiborné

 2017. október 6. - megemlékezés a kopjafánál - aradi vértanúk

Roják Vince

 2017. október 20. – megemlékezés a kopjafánál – nemzeti ünnep

Balla Erika

 2018. február 23.- gyertyagyújtás - kommunista és egyéb diktatúrák

igazgató

áldozatai
 2018. március 14. - megemlékezés – nemzeti ünnep

Balla Erika

 2018. április 19. megemlékezés a Holokauszt áldozatairól

igazgató

 2018. június 4.- Nemzeti összetartozás napja

igazgató

Az iskola hagyományos ünnepei
 2017. szeptember 1 . – tanévnyitó ünnepély

Eszes Attiláné

 2017. december 22. - karácsonyi ünnepély

Szabó Lajosné

 2018. február 9. – Farsang

osztályfőnökök

 2018. március 26-28. - Széchenyi Napok

munkaközösség

 2018. június 16. – Ballagás

vezetők

 2018. június 21.- tanévzáró ünnepély

Balla Erika
Szabó Lajosné

Témahetek


pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9.

munkaközösség

között;

vezetők



digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között;



fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között.

munkaközösség
vezetők
munkaközösség
vezetők

Nevelőtestületi és munkaközösségi értekezletek
 2017. augusztus 31. – Tanévnyitó értekezlet

igazgató

 2017. október 16. – Nevelőtestületi értekezlet

igazgató

 2018. január 29. –Osztályozó értekezlet

igazgató

 2018. február 5. – Félévi tantestületi értekezlet és továbbképzés

igazgató

 2018. június 13. – Osztályozó értekezlet

igazgató

 2018. június 28. – Tanévzáró tantestületi értekezlet

igazgató

 minden hónap 1. hétfője vezetői értekezlet

igazgató

 szeptember, november, január, március, május, június – 2. hétfő –

munkaközösség

munkaközösségi megbeszélések

vezetők

Nyílt napok
 2017. november 27- december 7.

osztályfőnökök

Fogadó órák


2017. december 5.



2018. március 5.



2018. június 5.

osztályfőnökök

Fizikai állapotot felmérő vizsgálat – NETFIT mérés
 2018.január 9.- április 27.

Tóthné Bali Terézia
testnevelő

Iskola kórus időpontja
 kedd 15.00 -16.15

Sági Lajos

15. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma

2017-2018-as tanévben
Osztály

Osztály

Létszám

száma

megnevezése

(fő)

1.

1.osztály

18

2.

2.osztály

8

3.

3.osztály

18

4.

4.osztály

18

5.

5.a osztály

15

6.

5.b osztály

15

7.

6.osztály

20

8.

7.osztály

17

9.

8.a osztály

13

10

8.b osztály

13

11.

SNI I.

5

12.

SNI II.

5

