
 

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:

-óvodai nevelés

-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

-szakiskolai nevelés-oktatás

-készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás

-fejlesztő nevelés-oktatás

-kollégiumi ellátás

-utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése

-egyéb

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (2890 Tata, Új út 21.)

Ellátott feladatok:

038530
Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
2890 Tata, Új út 21.

OM azonosító: 038530
Intézmény neve: Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola,

Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Székhely címe: 2890 Tata, Új út 21.
Székhelyének megyéje: Komárom-Esztergom
Intézményvezető neve: Számné Maurer Hajnalka
Telefonszáma: 34/587-470
E-mail címe: tataidiakotthon@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. 11. 29.

Fenntartó: Tatabányai Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 2800 Tatabánya, Győri út 29.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Vereckei Judit
Telefonszáma: +36 (34) 795-227
E-mail címe: judit.vereckei@kk.gov.hu
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- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

- szakiskolai nevelés-oktatás

- készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás

- fejlesztő nevelés-oktatás

- kollégiumi ellátás

- utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése

- egyéb

 

002 - Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Hegyháti Alajos Tagintézménye (2853 Kömlőd, Szabadság utca

23.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

- készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás

- fejlesztő nevelés-oktatás

- kollégiumi ellátás

 

003 - Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Tagintézménye (2900 Komárom, Czuczor Gergely

utca 17.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

- készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás

- fejlesztő nevelés-oktatás

- utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2021-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 1 7 1 7 0 2 2 0 0 1 1,00 1 1

Általános iskola 3 165 51 165 0 49 44 0 0 27 22,00 47 37

Szakképző iskola
(kifutó
szakközépiskola)

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
2021-es statisztikai adatok alapján

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

4 125 48 125 0 40 32 16 0 24 16,00 11 11

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

3 27 9 27 0 6 5 0 0 5 0,00 5 5

Összesen
(s01+s02+...+s07)

11 324 109 324 0 97 83 16 0 57 39,00 64 54

Alapfokú
művészetoktatás

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

Kollégium 2 58 19 58 0 9 8 0 0 0 0,00 30 27

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

2 38 0 0 0 1 1 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

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

2 23 25 27 0 1 9 0 0 0 9 1 6 103 0 0 0
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

 

Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

ebből nő 2 21 23 23 0 1 6 0 0 0 8 1 5 90 0 0 0

Részmunkaid
ős

0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

ebből nő 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2 2 10 0 0 0

ebből nő 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 0 0 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

2 24 26 31 0 1 13 0 0 0 9 3 8 117 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

2 22 23 27 0 1 7 0 0 0 8 3 7 100 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

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

Általános
iskolai tanár

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4

Tanító 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 7

Tanító,
speciális
képesítéssel

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

Gyógypedag
ógus,
konduktor

1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 63

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

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

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 7 0 1 0 0 14

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 7

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 3 2 2 1 0 4 11 0 7 0 1 0 74 0 1 0 0 107

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)
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Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=i&id=038530

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Intézmény

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=038530&th=001
 

002 - Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Intézmény Hegyháti Alajos Tagintézménye

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=038530&th=002
 

003 - Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Intézmény Móra Ferenc Tagintézménye

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=038530&th=003

 

Feladatellátási hely szintű adatok
 

001 - Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (2890 Tata, Új út 21.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

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

ebből nő
(o02+o04)

Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 58 55 9 8 67 63 0 0

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

2 2 0 0 2 2 0 0

Dajka 1 1 0 0 1 1 0 0

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 1 1 0 0 1 1 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens 31 30 6 6 37 36 0 0

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

19 17 3 2 22 19 0 0

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló 3 3 0 0 3 3 0 0

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

1 1 0 0 1 1 0 0

Szociális munkás

Gyógytornász
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A 2022/2023-as tanévben induló szakmáink:

bőrtárgykészítő

számítógépes adatrögzítő

kerti munkás

A 3 éves képzés keretén belül mindegyik szakmában OKJ-s részszakma szerezhető.

Készségfejlesztő iskolai képzésünk:Textil-és fonalmentő, mosodai kisegítő

A 2+2 éves nem OKJ-s képzés végén tanúsítványt adunk.

A jelentkezés feltétele:

- 8. illetve 10. osztály elvégzése vagy a 16. életév betöltése.

- ,hogy a tanuló rendelkezzen a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság – 2 évnél nem régebbi –

javaslatával,

- valamint, egészségügyi alkalmassági igazolás megléte.

Bőrtárgykészítő és Kerti munkás szakon felvételi vizsga nincs.

Számítógépes adatrögzítő szakon tájékozódó jellegű elbeszélgetést tartunk, rövid gyakorlati feladatsor megoldásával (írás,

olvasás, szövegértés, számítógép használat).

Túljelentkezés esetén előnyt jelent a tanköteles kor, a jó tanulmányi eredmény, és a tájékozódó jellegű elbeszélgetés pozitív

benyomásai.

Készségfejlesztő iskolai képzésünkre történő jelentkezés esetében tájékozódó elbeszélgetés a tanuló családjával.

Kollégiumi elhelyezésre korlátozott számban van lehetőség.

 

 

 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2023. június 21-23. között. A szülőket, illetve tanulókat levélben értesítjük a pontos időpontról.

Általános iskolai beiratkozás: " A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése

alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének

kikérésével - a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A nevelési-oktatási

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

(továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése szerint az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat

benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési

önkormányzatok, továbbá a tankerületi központ részére."

Szakiskolai beiratkozás: A felvételi eljárás lebonyolítása után június hónapban. A pontos időpontot a honlapunkon tesszük

nyilvánossá.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Az intézményben a 2022/2023-as tanévben 22 osztály  és 5 kollégiumi csoport működhet. 
 

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:

Tatabányai Tankerületi Központ 3/2018. (V.10.) számú szabályzata

A Tatabányai Tankerületi Központ térítési díj és tandíjszabályzata alapján
 

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

Intézményünkben a listában felsorolt ellenőrzés az utóbbi időben nem volt.
 

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

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

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az iskola nyitva tartásának ideje munkanapokon 7.00-17.00-ig.

A tanulók az iskolát 7.00-17.00-ig használhatják pedagógus felügyelete mellett. 7.00-7.30-ig az ügyeletet pedagógiai asszisztens
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látja el. A fentiektől eltérni csak intézményvezetői engedéllyel lehet. 
 

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

 

 

2022. szeptember 1. - Ünnepélyes tanévnyitó

2022. december 6. - Mikulás ünnepség

2022. december 20. - Karácsonyi ünnepség

2023. február 16. - Farsangi bál

2023. május 25. - Gyermeknap

2023. június 16. - Ünnepélyes tanévzáró, ballagók búcsúztatása
 

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

Az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztálya ellenőrzést végzett 2017. 12.11-én a Köznevelési Statisztikai

adatjelentés és a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatosan.

Jegyzőkönyv megállapítása: "A statisztikában is 3 fő lett regisztrálva, amit a helyszíni ellenőrzés során ellenőriztem. Minden

dokumentumot korrekt módon, átláthatóan, naprakészen vezetnek."

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 28.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=038530&th=1
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába általában akkor léphet, ha az adott évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket

sikeresen teljesítette .

A továbbhaladáshoz a pedagógiai szakaszokhoz rendelt minimális teljesítményt kell alapul venni, valamint az egyes tantárgyak

tanterveiben évfolyam szinten meghatározott követelményeket szükséges teljesíteni.

A tanév során adott folyamatos értékelések alapján kialakított tanári vélekedés nyomán születik meg a döntés valamennyi

tantárgyból. A tanári döntést a nevelőtestület véleményezi.

Az év végén nem megfelelő teljesítményt elért tanulók számára javítási lehetőség a javítóvizsga. Amennyiben a tanuló egy-egy

tantárgyban az évfolyam követelményeit nem teljesítette, úgy megfelelő indok esetén engedélyt kaphat a követelmények két év

alatt történő teljesítésére.

A felzárkózás miatt fejlesztő foglalkozáson vesz részt. A tanévtől eltérő ütemű továbbhaladásra –a  szakértői bizottság

szakvéleménye alapján- az igazgató adhat engedélyt.

 

 

Osztályozó vizsgát tehet az a tanköteles korú tanuló, aki

o	a tanév végén nem volt osztályozható, mert a tanév során 250 óránál igazoltan többet mulasztott, hiányzásai miatt nem tudta a

minimum követelményeket teljesíteni, és a tantestület úgy dönt, hogy a nyári szünetben pótolni tudja.

o	a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az éves tanítási órák 30 %-át  meghaladja és a szaktanár nem tudja osztályozni a

tanuló teljesítményét, a tantestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

o	Osztályozó vizsgát tehet, aki késői beiskolázás miatt osztályában két vagy több évvel túlkoros, de minden tárgyból jó

eredményt ért el

-   A differenciált fejlesztő oktatásban részesülő tanulók, (magántanulók), év végén osztályozó vizsgát tesznek.
 

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=038530
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A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. A foglalkozások a délutáni órákban szakkörök formájában

valósul meg.

- asztalitenisz

- néptánc szakkör

- énekkar

- úszás

A szakkörökre történő jelentkezés módja: az osztályfőnököknél történik.

 

Tanulóink a szakértői vélemény alapján és sérülésüknek megfelelően habilitációs, rehabilitációs órákon vehetnek részt.

- logopédia

- egyéni fejlesztő foglalkozás

- autista tanulóink részére szenzomotoros torna, HRG úszás.
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Házi feladat feladása: differenciáltan a fejlettségnek megfelelő tartalommal és terjedelemmel történik. Gyakorlást és

megerősítést szolgálja.

Házi feladatot nem lehet feladni a tanulóknak szünetekre, illetve a hétvégekre. Ez alól kivételt képeznek az OKJ-s vizsgára

készülő, szakmát tanuló diákok. Nem zárja ki azonban, hogy érdekes hétvégi szorgalmi feladatokkal felkeltsük tanulóink

érdeklődését egy-egy tantárgy iránt. A hétvége alkalmas kutatómunkára, mely kiváló motiváló hatású.

Témazárók, dolgozatok, írásbeli feleletek teljesítményének százalékos értékelése:

?	  0 - 35% - elégtelen (1)

?	36 - 55% - elégséges (2)

?	56 - 70% - közepes (3)

?	71 - 84% - jó (4)

?	85 - 100% - jeles (5)

-	Jeles (5) / kiválóan megfelelt tanulmányi eredményt ér el az a tanuló, aki tanulmányi, szakmai munkáját folyamatosan és

kifogástalanul végzi.

-	Jó (4) / jól megfelelt tanulmányi eredményt ér el az a tanuló, aki felkészült az órára, tanulmányi munkáját rendszeresen, és jól

elvégzi.

-	Közepes (3) / megfelelt tanulmányi eredményt ér el az a tanuló, akinek órai munkája, teljesítménye átlagos.

-	Elégséges (2) / csak részben felelt meg tanulmányi eredményt ér el az a tanuló, aki nehezen vagy minimális szinten készült fel

a tanórára, éves teljesítménye a minimális követelményszintet érti el.

-	Elégtelen (1) / nem felelt meg értékelést kap, aki az éves követelményszintet nem teljesítette.
 

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

Az évfolyamok követelményeit a kerettantervek írják elő. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti

követelményei megegyezik az évfolyamon elvárt követelményeknek.

Az osztályozó vizsga időpontjáról a szülőt 2 héttel korábban kiértesítjük. A tanuló felkészítését a szülővel megbeszélt formában,

és rendszerességgel gyógypedagógus segíti.

Az osztályozó vizsga időpontja: a félév zárása és az év zárása előtt 2 héttel történik.

Szakiskolás tanulóink az OKJ-s vizsgára felkészítő vizsgaszituáció begyakorlása miatt félévi és év végi vizsgát tesznek 9.

osztályban, és a 10. osztály félévében. A vizsgák menete megegyezik a 10. osztály végén bekövetkező OKJ-s vizsga

forgatókönyvével.
 

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

Az iskolai osztályok száma: 22

osztályok létszámai:

Fejlesztő iskola: 6 fő

Autista 1. csoport: 6 fő

Autista 2. csoport: 7 fő

Készségfejlesztő 9. csoport: 5 fő

Autista 11. csoport (Készségfejlesztő Iskolai csoport): 7 fő

Autista 12. csoport (Készségfejlesztő Iskolai csoport): 6 fő
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1. a. osztály: 7 fő

1. b. (autista csoport) osztály: 8 fő

1/2-2 osztály: 10 fő

1/2 b. (autista) osztály: 6 fő

3-4. osztály: 9 fő

Értelmileg akadályozott 3-4. osztály: 7 fő

5. osztály: 7 fő

6. osztály: 12 fő

7.  osztály: 9 fő

8. a osztály: 8 fő

8. b osztály: 9 fő

9/E a osztály. 11 fő

9/a osztály: 12 fő

9/b osztály: 7 fő

10/a osztály: 12 fő

10/b osztály: 7 fő

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 25.

 

3. Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek 
 

A szabadidős foglalkozások köre:

sport-játék

manuális foglalkozások

színházlátogatás, mozi

kulturális foglalkozások

 
 

Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:

Intézményünkben nincs lehetőség externátusi ellátás igénybevételére.
 

A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:

Intézményünkben 5 kollégiumi csoport működik.

Létszámok:

1. csoport: 10 fő

2. csoport: 5 fő

3. csoport: 6 fő

4. csoport: 6 fő

5. csoport: 6 fő

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 25.

 

4. Működését meghatározó dokumentumok  

 

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-038530-1038530001

Házirend: https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-038530-1038530001
Pedagógiai program: https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-038530-1038530001
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002 - Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Hegyháti Alajos Tagintézménye (2853 Kömlőd, Szabadság

utca 23.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Tanulóinkat, a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának javaslata alapján, az egész

tanév alatt folyamatosan iskolázzuk be. Ebben az értelemben iskolánk „bemenet-szabályozott” intézmény.

Főként értelmileg akadályozott (középsúlyos- és súlyos értelmi fogyatékos) tanulók oktatását látjuk el, de általános iskolánkban

lehetőség van tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos) csoport kialakítására is. Készségfejlesztő iskolánkba

jelentkezhetnek azok a tanulásban akadályozott tanulók is, akik a 9.E követelményeit nem tudják teljesíteni. Súlyos értelmi

fogyatékosok számára fejlesztő iskolai nevelés biztosított.

 

Kollégiumi elhelyezés biztosított.

 

Óvoda

A gyermekek nevelése a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve alapján történik.

 

Általános iskola

Tanulóinkat az értelmileg akadályozottak, illetve a tanulásban akadályozottak speciális kerettanterve szerint oktatjuk.

 

Készségfejlesztő iskola

2+2 éves, nem OKJ-s képzés.

Tanulóinkat az értelmileg akadályozottak, illetve a tanulásban akadályozottak speciális kerettanterve szerint oktatjuk.

 

Tanulói létszám függvényében indítható tagozataink:

Háztartástan-életvitel, konyhai kisegítő

Mosodai kisegítő, Kisegítő takarító

Udvaros, Kert és parkápoló, Habilitációs munkavégzés integrált munkavégzésre képes tanulók részére

 

Fejlesztő iskola

A gyermekek nevelése a sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai nevelési, oktatási irányelve alapján történik. 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2023. június 21-23. között. A szülőket, illetve tanulókat levélben értesítjük a pontos időpontról.

Általános iskolai beiratkozás: " A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése

alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének

kikérésével - a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A nevelési-oktatási

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

(továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése szerint az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat

benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési

önkormányzatok, továbbá a tankerületi központ részére."

Szakiskolai beiratkozás: A felvételi eljárás lebonyolítása után június hónapban. A pontos időpontot a honlapunkon tesszük

nyilvánossá.

 

Tanulóink a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának javaslata alapján, az egész tanév

alatt folyamatosan iskolázzuk be. Ebben az értelemben iskolánk "bemenet szabályozott" intézmény.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

10 /  20 



A törvény által meghatározott minimum-maximum csoport/osztálylétszám és a jelentkező (Megyei Szakértői Bizottság által

intézményünkbe irányított) tanulói létszám függvényében összevont osztályokkal, illetve csoportbontással 2022/2023 tanévben:

 

Óvoda:

1 csoport 3-6 éves korig

 

Általános iskola:

1-2-3. osztály   1-2-3. évfolyamos tanulók       

4. osztály         4. évfolyamos tanulók	      

6. osztály         6. évfolyamos tanulók         

8. osztály        	8. évfolyamos tanulók     

 

Fejlesztő Iskola:

fejlesztő 1. csoport   évfolyam megjelölés nélküli tanulók

fejlesztő 2. csoport   évfolyam megjelölés nélküli tanulók	

fejlesztő 3. csoport   évfolyam megjelölés nélküli tanulók

 

Készségfejlesztő iskola:

9. osztály           9. évfolyamos tanulók

10. osztály        10. évfolyamos tanulók

11.ab. osztály	 11. évfolyamos tanulók           

11.c osztály      11. évfolyamos tanulók        

12.ac. osztály     12. évfolyamos tanulók        

12.b. osztály	  12. évfolyamos tanulók

 

 

 
 

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:

Tatabányai Tankerületi Központ 3/2018. (V.10.) számú szabályzata

A Tatabányai Tankerületi Központ térítési díj és tandíjszabályzata alapján
 

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

Nem releváns
 

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

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

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Óvoda:

Hétfőtől Péntekig

7:00-17:00

Tanítási napokon

 

Általános iskola:

Hétfőtől Péntekig

7:00-17:00

Tanítási napokon

 

Készségfejlesztő iskola:

Hétfőtől Péntekig

7:00-17:00
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Tanítási napokon

 

Fejlesztő iskola:

Hétfőtől Péntekig

7:00-17:00

Tanítási napokon
 

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

Rendezvényeink pontos időpontjait minden tanévben a tanév rendjéhez és intézményünk egyéb programjaihoz alkalmazkodva a

nevelőtestület határozza meg, melyről a diákokat és szülőket az osztályfőnökök tájékoztatják, illetve közösségi oldalunkon

közzétesszük http://www.tataidiakotthon.hu/  vagy  https://hegyhatisuli5.webnode.hu/

 

Tanévnyitó:

szeptember 1.

 

Perdülj ki! Regionális táncfesztivál

október

 

Karácsonyi ünnepség

december

 

Farsang

február

 

Hegyháti hét

május

 

Madarak, fák napja

május

 

Gyermeknap

május

 

 

Tanévzáró, Ballagás

Utolsó tanítási napon
 

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

A tagintézmény-vezető egy személyben irányítja az intézmény Kömlődön működő telephelyét. Az általa ellátott feladatok

sokrétűek, szerteágazóak. A tagintézmény zavartalan működése érdekében munkája segítésére, támogatására, személye

esetleges helyettesítésére indokolt lenne egy vezetőtárs kinevezése. A vezető pedagógus-ellenőrzésekben (óralátogatások, órák

utáni megbeszélések) való tervezett, szervezett közvetlen részvételének gyakoribb megvalósulása.

A tanulók szervezettebb bevonása – képességeik, kompetenciáik és cselekvőképességük függvényében – a szervezeti és tanulási

kultúrát fejlesztő intézkedések meghozatalába.

Diákönkormányzat működtetése támogató pedagógusok irányításával. Kívánatos lenne az intézmény által használt

mérőeszközök által mért eredmények nyilvántartása olyan formában, hogy az segítse a teljesítmények alakulásának nyomon

követését rövid-, közép- és hosszútávon.

A tagintézmény IKT-eszközparkjának korszerűsítése, bővítése.

Műhelymunkák keretében a pedagógusok IKT kompetenciájának fejlesztése a tanítási gyakorlatban.

Az intézményi munka során esetlegesen felmerülő problémák, viták, nézeteltérések lehető legkorábbi időpontban, a lehető

legmegfelelőbb szinten való feloldása érdekében panaszkezelési szabályzat kidolgozása.

Az intézmény sokat tesz azért, hogy pedagógusok végzettsége, képzettsége megfeleljen a nevelő, oktató munka feltételeinek, az

intézmény deklarált céljainak. Ennek ellenére a szakos ellátottság maradéktalan megvalósítása érdekében további pedagógusok

továbbképzésére lehet szükség.
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Az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvben meghatározott országos szakmai elvárásoknak és az

intézményi céloknak való megfelelés területén nem azonosítható fejleszthető tevékenység.

 

Utolsó frissítés: 2022. 11. 29.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=038530&th=2
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Tanulóink kivétel nélkül egyéni bánásmódban részesülnek speciális igényeik szerint. Egyéni fejlődési ütemben haladnak, főként

fejlesztő értékelésben részesülnek saját fejlődési ütemükkel összhangban. Lemaradás illetve kimaradás nem jellemző.

Évfolyamismétlésre a tanulók fejlettségi szintjének megerősítése érdekében kerülhet sor, illetve ha hiányzása meghaladja a

törvényben meghatározott mértéket és osztályozó vizsgája nem sikerül.
 

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=038530
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Sport, művészeti szakkörök:

zsinórlabda

futball

mozgásélmény

tánc

kézműves foglalkozás

színkottás zene

dráma

 

 
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Középsúlyos és súlyos fogyatékos tanulóink számára hétvégi házi feladatot nem adunk.

Tanulóink képességeikhez mérten írásban, szóban vagy gyakorlati tevékenység formájában adnak számot tudásukról, dolgozatot

nem íratunk.
 

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

Osztályozó vizsgát tehet az a tanköteles korú tanuló, aki

o a tanév végén nem volt osztályozható, mert a tanév során 250 óránál igazoltan többet mulasztott,

hiányzásai miatt nem tudta a minimum követelményeket teljesíteni, és a tantestület úgy dönt,

hogy a nyári szünetben pótolni tudja.

o a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az éves tanítási órák 30 %-át meghaladja és a szaktanár

nem tudja osztályozni a tanuló teljesítményét, a tantestület döntése alapján osztályozó vizsgát

tehet.

- A differenciált fejlesztő oktatásban részesülő tanulók, (egyéni tanrend szerint tanulók), év végén osztályozó vizsgát tesznek.

Az osztályozóvizsga lebonyolításának szabályai:

A vizsga napjait -a jogszabályoknak megfelelően- az igazgató jelöli ki, és erről a vizsgázót időben értesíti.

Ha a tanuló az osztályozó vizsgán nem jelenik meg, és távolmaradását nem igazolja, akkor az igazgató köteles a szülőt

értesíteni a tanuló kötelezettségének elmulasztásáról, egyben újabb vizsgaidő kijelölésével a tanuló vizsgáztatását lehetővé

tenni. Ha erről igazolatlanul távol marad, több lehetőséget nem kaphat.

Az osztályozó vizsga módját, készségtantárgyaknál is, (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) az igazgató határozza meg az illetékes

szaktanárokkal együtt.
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Az osztályozó vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni.

A egyéni tanrend szerint tanulók a készségtárgyak kivételével minden más tantárgyból köteles vizsgát tenni.

Indokolt esetben igazgatói engedéllyel a egyéni tanrend szerint tanulók lakhelyén is levizsgáztatható.
 

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

Intézményünkben a beiskolázás folyamatos, az adatok a 2021/2022 tanév szeptemberi állapotot tükrözik.

 

osztály / csoport	osztály létszám

 

Óvodai fejlesztés:

Óvoda                     7

Összesen	       7

 

Általános iskola:

1-2-3. osztály          7

4. osztály	               5

6. osztály                6

8. osztály        	       6

Összesen	      24

 

Fejlesztő Iskola:

fejlesztő 1. csoport  	6

fejlesztő 2. csoport  	5

fejlesztő 3. csoport  	5

Összesen	               16

 

Készségfejlesztő iskola:

9.                 7

10.               7

11.ab         10

11.c             5

12.ac         10

12.b	            5

Összesen:   44

 

Utolsó frissítés: 2022. 11. 29.

 

3. Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek 
 

A szabadidős foglalkozások köre:

Kollégiumunkban középsúlyos- és súlyos értelmi fogyatékos tanulók felügyeletét, gondozását látjuk el. Egyéni igényeiknek

megfelelő szabadidős tevékenységet igyekszünk biztosítani számukra, de csoportos programokat és foglalkozásokat is

szervezünk részükre.

Csoportos foglalkozások:

Kézműves foglalkozások

Túrák

Kirándulások

Zenés-táncos mulatságok

Farm látogatás

Fagyi túra

Gyermek hét - változatos programokkal minden napra (zene, tánc, játék)

Tök jó nap - parti tökfaragással, jelmezekkel
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Mikulás nap - házi színdarabbal
 

Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:

A Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Hegyháti Alajos

Tagintézményének minden jelentkező tanulója jogosult kollégiumi ellátásra.
 

A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:

Kollégiumunkban kor és nem szerinti bontásban 5 tanulócsoport működik.

A csoportok létszáma a következőképpen alakul:

1. csoport: 7 tanuló

2. csoport: 6 tanuló

3. csoport: 5 tanuló

4. csoport: 5 tanuló

 

Utolsó frissítés: 2022. 11. 29.

 

4. Működését meghatározó dokumentumok  

 

003 - Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Tagintézménye (2900 Komárom, Czuczor

Gergely utca 17.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Általános iskolai és speciális kerettanterv szerint

 

Tanulóinkat, a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága javaslata alapján, az egész tanév

alatt folyamatosan iskolázzuk be. Ebben az értelemben iskolánk „bemenet-szabályozott” intézmény.

Intézményünk 

	- tanulásban akadályozott, valamint

	- értelmileg akadályozott tanulók oktatását vállalja fel.

Fejlesztő iskolai nevelés is biztosított gyógypedagógus szakembereink által.

 

 

Készségfejlesztő iskola	(tagozatkód: 15)

Udvaros, fonalmentő, háztartástan, mézeskalács sütő, takarító kisegítő - integrált munkavégzésre képes tanulók részére.

Értelmileg akadályozott/középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt

megállapító szakértői bizottság szakvéleménye alapján lehetséges.

2+2 évfolyamos készségfejlesztő iskolai képzés; a 2017/2018-as tanévtől az új kerettanterv szerinti képzés.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Törvényi háttere

- 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet, 2. melléklete a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelethez

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról 22. §-a

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-038530-1038530002

Házirend: https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-038530-1038530002
Pedagógiai program: https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-038530-1038530002
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- 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről.

Készségfejlesztő iskolába a beiratkozás 2022. június 22-24. között történik. A szülőket, illetve tanulókat levélben értesítjük a

pontos időpontról.

Általános iskolai beiratkozás: " A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése

alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének

kikérésével - a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A nevelési-oktatási

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

(továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése szerint az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat

benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési

önkormányzatok, továbbá a tankerületi központ részére."

Egyéb esetekben:

Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága szakértői véleménye alapján a

gyermekek intézményünkbe való bekerülése az egész tanév alatt folyamatos.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A 2022/2023-as tanév:

Engedélyezett osztályok száma: 8

Engedélyezett napközis és tanulószobai csoportok száma: 4
 

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:

Tatabányai Tankerületi Központ 3/2018. (V.10.) számú szabályzata

A Tatabányai Tankerületi Központ térítési díj és tandíjszabályzata alapján
 

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

Nem releváns. 
 

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

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

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az iskola nyitva tartásának ideje munkanapokon 7:00-16:30-ig.

A tanulók az iskolát 7:15-16:30-ig használhatják pedagógus felügyelete mellett. 7:00-7:30-ig és 16:00 -16:30 -ig az ügyeletet

beosztás szerint gyógypedagógiai asszisztensek, 7: 30-8-ig tanár + asszisztensek  látják el.

 
 

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

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint

az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok,

megemlékezések időpontja

 

1.	Az aradi vértanúk emléknapja

(október 6.)	2022.10.06. (csütörtök)

2.	Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe, október 23:	2022.10.21.

3.	A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)	2023. február 24., péntek

4.	Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)	2023.03.14., kedd

5.	A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja (április 16.) 2023.04.13. csütörtök

6.	A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)	2023.06.02., péntek

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

 

1.	Tanévnyitó	2022.09.01.
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2.      Állatok világnapja, állatkerti kirándulás 2022. szeptember 12.

3.      Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

4.      Takarítási Világnap    2022. október 15.

5.      Tök nap 2022. október 28.

6.       Nyílt nap, pályaorientácíós nap 2022. november 25.    

7.	 Mikulás	2022.12.06.

8.     Adventi gyertyagyújtás 2022. november 28., december 05, december 12, december 19.

9.     Karácsonyi ünnepély   2022.12.21.

10.    Magyar Kultúra napja  2023.01.20.

11.     Farsang, Tátika, Házi ki mit tud 2023. február 17.

12.     Magyar Parasport Napja   2023. február 22.

13.     Down Világnap 2023. március 24.

14.	Digitális Témahét	2023.április 27 - 31.

15.     Autizmus Világnapja 2023. március 31.

16.     Költészet napja 2023. április 14.

17.     Fenntarthatósági nap, Témahét, Madarak és fák napja !   2023.április 24 -28

18.	Móra – napok –megnyitó -gyereknap	2023.május.26.

19.	Ballagás     2023 június.15

20.     Tanévzáró ünnepély 2023.június.22.

 

 

 

 
 

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

Nem történt ilyen jellegű ellenőrzés.

 

Utolsó frissítés: 2022. 11. 25.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=038530&th=3
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába  akkor léphet, ha az adott évfolyamra előírt elvárt teljesítményt legalább minimális

szinten teljesítette .

 

A tanév során adott folyamatos értékelések alapján kialakított tanári vélekedés nyomán születik meg a döntés valamennyi

tantárgyból. A tanári döntést a nevelőtestület véleményezi.

 

Az év végén nem megfelelő teljesítményt elért tanulók számára javítási lehetőség a javítóvizsga. Amennyiben a tanuló az

évfolyam követelményeit nem teljesítette, úgy megfelelő indok esetén engedélyt kaphat a követelmények két év alatt történő

teljesítésére.

A felzárkózás miatt fejlesztő foglalkozáson vesz részt. A tanévtől eltérő ütemű továbbhaladásra –a szakértői bizottság

szakvéleménye alapján- az intézmény-vezető adhat engedélyt.

 

Osztályozó vizsgát tehet az a tanköteles korú tanuló, aki

- a tanév végén nem volt osztályozható, mert a tanév során 250 óránál igazoltan többet mulasztott,

hiányzásai miatt nem tudta a minimum követelményeket teljesíteni, és a tantestület úgy dönt,

hogy a nyári szünetben pótolni tudja.
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- a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az éves tanítási órák 30 %-át meghaladja és a szaktanár

nem tudja osztályozni a tanuló teljesítményét, a tantestület döntése alapján osztályozó vizsgát

tehet.

- Az  egyéni tanrendben  tanulók félévkor és   év végén osztályozó vizsgát tesznek.

Az osztályozóvizsga lebonyolításának szabályait a Pedagógiai Program tartalmazza.

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma jelenleg     1 fő

Évet ismétel jelenleg  hiányzás miatt        2 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=038530
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Sportolási lehetőségek biztosítása, versenyekre való felkészítése az alábbi sportágakban:

 

- labdarúgás

- zsinórlabda

- darts

- atlétika

- úszás

- asztalitenisz

 

Szakköri keretek között lehetőség van az alábbi foglalkozásokon részt venni:

 

- kézműves

- informatika
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Házi feladatot nem lehet feladni a tanulóknak szünetekre, illetve a hétvégekre. Ez alól kivételt

képeznek az OKJ-s vizsgára készülő, szakmát tanuló diákok. Nem zárja ki azonban, hogy

érdekes hétvégi szorgalmi feladatokkal felkeltsük tanulóink érdeklődését egy-egy tantárgy

iránt. A hétvége alkalmas kutatómunkára, mely kiváló motiváló hatású.

 

Iskolai dolgozatok szabályai:

Tanulásban akadályozott tanulók értékelése:

A szöveges értékeléskor az alábbi értékelési tartalmak jelentkezzenek dominánsan:

? legutóbbi értékelés óta mutatott pozitív fejlődés (pozitív vagy negatív fejlődés),

? a kiemelkedő fejlődést (vagy hanyatlást) mutató területek, tanulási képességek,

? a személyiségjegyeinek, szociális kapcsolatainak fejlődése, milyensége,

? javaslatok, tennivalók a jövőre (rövidtávra nézve).

az 1. évfolyamon nem érdemjeggyel, hanem szöveges értékeléssel minősítünk

Az 2-10. évfolyamok értékelése érdemjegyekkel történik

Témazárók, dolgozatok, írásbeli feleletek teljesítményének százalékos értékelése:

? 0 - 35% - elégtelen (1)

? 36 - 55% - elégséges (2)

? 56 - 70% - közepes (3)

? 71 - 84% - jó (4)

? 85 - 100% - jeles (5)

Az értelmileg akadályozott tanulók értékelésének sajátosságai:

Az értékelés célja a tanulók fejlesztése. Ennek érdekében az értékelés alapjának tekintjük a
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tanuló önmagához képest történő fejlődésének a mértékét.

A számszerű értékelés nem tükrözi árnyaltan a tanuló teljesítményét befolyásoló

személyiségjegyek hatását, a tanuló önmagához mért teljesítményét. A szöveges

értékelésen alapuló minősítés informatívabb, értelmezhetőbb, pozitívumokat kiemelve

motiváló hatású, egyúttal a numerikus értékelésnek megfeleltethető, így biztosítja az

intézmények közötti átjárhatóságot.

A speciális igényű tanulócsoportok, fejlesztő iskola, autista csoportok, készségfejlesztő

csoportok tanulóinak magatartását és szorgalmát nem értékeljük, valamint az etika és hittan

órákon a „részt vett” bejegyzés kerül a bizonyítványba.

 

 
 

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

Az osztályozó vizsga feltételeit, lebonyolítását a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64-65. § szabályozza.

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák

időpontját:

 

- javítóvizsga: 2023. augusztus 30.

- osztályozó vizsga: 2023. június 10-11.

- pótló vizsga (egyedileg meghatározott időpontban)

- különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)   

- egyéb belő vizsgák ( pedagógiai program szerint )

- készségfejlesztői iskolai féléves vizsga 2023. január 13-14

- készségfejlesztői iskolai vizsga  2023. május 23-24

 
 

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

Fejlesztő iskolai csoport száma:  1

   - Fejlesztő iskolai csoport    5 fő

 

Általános iskolai osztályok száma: 5

   - Értelmileg akadályozottak 6-7. osztálya	     7 fő

   - Tanulásban akadályozottak  összevont 1-2. osztálya       9 fő

   - Tanulásban akadályozottak összevont  3-4. osztálya       9 fő

   - Tanulásban akadályozottak összevont  5-7 osztálya        6 fő

   - Tanulásban akadályozottak összevont 6-8. osztály          7 fő

 

Készségfejlesztő Iskolai osztályok száma: 2

   - 10.K osztály	                                   5 fő

   - összevont 11-12 K osztály                    8 fő

  

 

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2022. 11. 25.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-038530-1038530003
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A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2022. november 30.

Házirend: https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-038530-1038530003
Pedagógiai program: https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-038530-1038530003
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