
034067
K6thelyi Sz6chenyi Istyan Altalinos Iskola 6s Alapfokri Miivdszeti Iskola
87ll Kdthely, Magyari utca 30.

KOZZfi,TrtTELT LISTA

Az Oktatrsi Hivatal Altal mllkddtetett kdzneveldsi informeci6s rendszerben (KIR) a nemzeti koznevel6srdl sz616 tiirv€ny
vdgrehajhsar6l rendelkez6 22912012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. $ (4) bekezd€se alapjen az aldbbi ktizneveldsi int6zmeny a

lent megjelen6 k6zzdt6teli adatokkal rcndelkezik.

1, Int6zm6ny adatai

OM azonosit6: 034067

Int6zm6ny neve: Kdthelyi Szdche ny i tsN6 n A lta lenos t sk ola ds A lapfoki Miiv6szeti Iskota

Szdkhely cime: 8713 Kdthely, Magyari utca 30.

Sz6khelydnekmegydje: Somogy

Inrd,,m6nlve,,el6neve: Siimegi tamAsne

Telefonszdma: 85/539-034

E-mail cime: szechisk@t'online.hu

Kiizzdt6teli lista utols6 int€zm€nyi frissit6sdnek dAtuma: 2022. 10. 18.

Ell6tott leladatok:

-6ltal6nos iskolai neveles-oktatis (als6 tagozat)

-6lta|inos iskolai nevelds-oktatds (fels6 tagozat)

-alapfoki miivdszetoktatAs tancmi.iv6szeti egon

-alapfokri mriiv6szetoktatas kdpz6- 6s iparmiivdszeti egon

2. Fennta 6 adatai

Fcnntart6:

Fenntart6 cine:
Fenntart6 tipusa: tankerilleti kozpont

Si6foki Tankeriileti K6zpont
8600 Si6fok, Szdpvdlgyi utca 2.

dr. Crubern6 Kis-P6l Andrea
+36 (84) 79s-236
andrea.kis-pal@kk. gov.hu

K6pviselii neve:

Telefonszema:

[-mail cime:

3, Az int6zm6ny mflkiid6 feladatelldt6si helyei

001 - K6thelyi Sz6chenyi Istv{n Altalrnos Iskola 6s Alapfoki Miiv6szeti Iskota (8713 K6thely, Magyari utca
30.)

Elhtoft feladatok:

- 6ltal6nos iskolai nevel€s-oktatds (als6 tagozat)

- altalAnos iskolai nevelis oktat6s (fels6 ragozao

- alapfokt mriviszetoktat6s tancmiivdszeti agon

- alapfoki miiv6szetoktatis k6pz6- €s ipamiiv6szeti 6gon



4. Int6zm6try statisztikai adatai

Osszesitd tiblizat az ellitott fel at szerint
2021-cs slaliszlikai adatok alapjAn

Cyemtliel, tanul6k ntitalilszdma
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Pedag6gusok, oktat6k szimdnak nyit6allom{nya munkaid6 szerint, oktat6si szint€nk6nt - iisszesit6 trbl{zat
2021-es statisaikai adalok alapjan

F6 munkaviszony keret6ben, pedag6gus-munkrkiirben, oktat6 munkaktirben nlkalmrzott pedag6gusok
szim{nak nyit6{llomdnya pedag6gus k6pesit6s 6s munkaktir szerint (f6) - iisszesit6 tnbtdzat
2021 -es statisaikai adarok alapjdn
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Kdznevel6si alapfeladatelldt{sbatr nevel6 6s oktat6 munkit kiizvetleniil segit6 munkakijrben dolgoz6k
l6tszima, nyit6adatok - iisszesft6 t{blrzat
2021-cs statisztikai adalok alapjan

Az int6zm6ny kompetenciam6r6si adatai az elmilt k6t 6vb6l

https://okm.kir.hu/fi r/getJelentes.aspx?tip:i&id=034067

Az int6zm6ny feladatelldtdsi helyeinek kompetenciam6r6si adatai az elmrilt k6t 6vb6l

001 - K6lhelyi Szdchenyi Istvan Alraldnos Iskola es Ahpfokl Mtvdszeti tskola

https://okm.k jr.hu/fi VgetJelentes.aspx?tip=&id:014067&th=00 I
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Gy6$ocdas6siai asszhztns

Cyeirnck- ds iqiBasvedelnri

Gyennek- ds lljuslstadelmi



5, ,iltalinos adatok

A felv6teli lehet6s6gekr6l sz6l6 t6j6koztat6:

A felv6tel ds az atvetel helyiszabAlyai:

- Altalanos iskolai beiratkozas

A tanul6 i j ogviszony felvetel vagy atvetel ltjan keletkezik. A felvdtel 6s az Atv6tel jelentkezds a]apjan tdrtCnik. A felvdte116l

vagy Atvdtelr6l az iskola igazgat6ja ddnt. A tanul6i j ogviszony a beiratas napj6njdn l6rre.

A beiratkozott e1s6 osztelyos tanul6kra a HAzirend a ranev kezdet6t6l vonalkozik.

Az osztAlyba 6s csoportba sorol6skor figyelembe kell venni lehet6sdg szerint a sz0l6 6s tanul6 onrendelkezesi jog6r, iltetve a

pedag6giai programban meghatarozott csoportbonusokat.

A tanul6k beiratAsanak, felvdteldnek rendj€t a Fenntart6, az el6z6 tan6v befejez6s€ig ritgziti, az drv€nyes jogszab yoknak
megfeleltten. A beiratkozrsi iddpontjat a ternletileg iller6kes Korm6nyhivatal ellapirja meg.

Beiratkozashoz sziiks6Ses dokumentumok: tanulo szemelyazonoslt6 igazolvAnya, lakcimkArtyaja, 6vodai vClem6nyez6 lapja,
TAJ k6r6/aja, ad6kedy6ja, sziiletdsi anyakdnyvi kivonara, szakvelem6nye, ill. szakertiti v6leminye (ha van).
Kt telez6 a tanu16 felvdt€le az int6zm€nybe abban az esetben, ha a teleptl€sen bejelentett lakcimmel, ennek hi6ny6ban
tartozddisi hellyel rendelkezik, 6s ezt lakcimkady6val igazolja. Ha az iskola felveteli ki,telez€tts€ge teljesitise utAn tovAbbi
felv6teli, dtveteli k6relmeket is teljesiteni tud, el6nyben kell r6szesiteni a halmozottan hatranyos helyzetii gyermekeket,
tanul6kat.

Az iskolavaltas, a tanu16 Atvdtel6nek szabdlyai sziiks6g esetdnl

- KizAras. iskolrb6l val6 kitihes:

Fe&Yelmi v6tsdg eset6n a sziil6 koteles [j iskol6l keresni a tanul6nak. Abban az €setben. ha a tanulo mAsik iskolAban tort6n6
elhelyezdse a szil16 kezdemdnyez6sre l5 napon b€lul nem old6dik meg, a kormanyhivatal 7 napon be1iil koteles mdsik
intdzm6nyt kijelolni a sz6mAra.

- A.helyezds m6sik osztalyba vagy iskohba:

Akkor alkalmazhat6, ha az iskola igazgat6ja atanul6 6tvdteter6l a mAsik iskota igazgat6jdvat megellapodon.

A beiratkozrsra meghat{rozott id6:

A nemzeti kiiznevelCsr6l sz6l6 2011. dvi CxC. tdrvdny 50. S (7) bekezdese d(elmdben a rankoteles tanut6kat az aftatinos iskola
elsd ivfolyamAra (az 6llami int6zm6nyfenntart6 kdzpont vdleminy6nek kikdrdsdvel) a kormAnyhivatal 6ltal meghatarozott
id6szakban kell beiratni. Az rltalAnos iskolai belratas eljaresrendj€t a neveldsi-oktarasi inrdzmCnyek m k6d6s6r6l 6s kdznevetdsi
in16an€nyek n€vhaszndlatAftl sz6l6 20120t2. (v]lt.3 I .) EMMI re

ndelet 22S szabalyozza.

Kdrzet: Kithely, Somogyszentpel.

A f€nntart6 6ltal eoged6lyezett osztalyok, caoportok szdma:

D0ged6lyezett osztiily- 6s csoporrszimok, litszamok:

osztAlyok szema: 9

napkbzis csoportok (iskolaotthon) szamai 4

tanuloszobai csoportok szama: 3

miiveszeti csoportok szama: I 1

feileszt6 csopotok szama: l9
febark6ztat6 csoportok sz{mar I 2

tehetsdggondoz6 csoportok szAma: 8

szakkdri csoportok slma: 0

Kdznevel6si feladatot ellrt6 intezm6nyegys6genk6nt a t6rit6si dij, a tandfj, egy6b dijlizer6si kirtelezcttseg (a rovrbbiakban
egvntt: dIi)iogcime €s n6rt6ke, tovibbd tan6venk6ot, never6si 6venk6nt sz egy f6r€ meg6lapitott dijak m6rt6ke, a
fenntart6 6ltal adhat6 kedvezm6nyek, b€t€6rtv€ ajogosutls6gi 6s ig6nyt6si fettar€teket is:
A sziil6k tdritesi diiat csak az iskolai 6tkez6sert, 6s a moveszetoktatAsdrt fizetnek a vonatkoz6 jogszabAlyok szerint. A t6rit6si
dijak mdrsdklds6re a hatelyos josszabalyi el6tr6sok vonatkoznak.
Int€zm6nyonkben tand{jfizetest maga ut6n von6 revekenys6get nem folytatunk.



A fenntart6 nevel6si-oklatnsi int6zm6ny munk6j6val iisszefllgg6 6rt6kel6s€nek nyilvinos meg6llapitnsai 6s id6pontjai:

HelyzetdtdkelCs - a Si6foki Tankeriileti Kozpont Eselyegyenl6sdgi Inrdzkeddsi Terye alapjan: E-kareg6ri6ba sorotas

A kiiznevel6si alapfeladattal kpcsolatos - nyilvrnos negillapitesokat tartalmaz6 - vizlgalaaoli" ellen6rz6sek felsorol6sa,
ideje, azAlhmi Sznmvev6sz6k elleo6rz6seinek nyilvrnos megiUapltssai, egy6b etten6rz6sek, vizsgflstok nyihenos
m€gillapitesai:

A nevel6si-okfattrsi int6zm6ny nyitva ta.tSsdnak rendjel
Az iskola szorgalm i id6ben h6ifdt6l pdntekig r€ggel 6.3 0 6nir6l I 8.30 6niig rarr nyitva.
Rendezvenyek esetdn a nyitva tartasm, valamint a szok6sos nyitva tartasi rendtdl val6 ekiresre az igazgat6 ad engedelyt.

Tanltasi sziin€tek alatt az int6zmdnyben iigyelet csak kijeldlt napokon milkodik. Az ngyeleti iigyf6lfogadas rendjdr az
intezm6nyvezet6 allapitja rneg.

A nyitva taftas €s az iigyeleti Ugyfdlfogadas ideje alatt az intdzm6nyvezet6 6s igazgat6helyenese kdz0l legalabb egy szemdly,
vagy a helyettesitdsuket a szervezeti 6s mllkoddsi szabalyzatban meghatarczott helyettesit6si rend szerint ellet6 dolgoz6 az
intezm6nyben tart6zkodik.

A tanitdsi 6rdkat 8 6ra 6s 14.30 6ra kdzbtt kell megszervez0i. A tanifisi 6I6k hossza 45 perc, az drakdzi sziinerek hossza 15. l0
ill. 5 perc. A hatod;k 6ra el6tti sz0net 6t perces. Indokolt esetben az intdzmanyvezet6 ett6l eltdr6 tanltasi- 6s munkarendet is
megalhpithat.

Szorgalmi id6ben a tanul6i hivatalos iigyek inrdz6se a gazdasegi irod6ban tdrtenik.
Az iskola 6piileteit, helyis€geii, eszkozeit, berendezes€t 6s felszereldseit rendelt€r6siiknek megfelel6en kel1 hasznAlni. A tanut6k
az iskola ldtesitn6nyeit, h€lyisdgeit csak pedag6gus feliigyeletdvelhasznahatjak.
Az iskola tanul6inak, dol9026inak ds mindazoknak, akik beldpnek az int6zmeny teriiletdre kotelessege az intCzmdny
epiileteinek, helyisegeinek, eszkdzeinek, ber€ndez€si €s felszerel6si tdrgyainak, mrisok tulajdonanak meg6v6sa 6s v6de1me, az
iskola r€ndj€nek, tisaasaganak m€86rzdse, a t[z- 6s baleset vedelmi el6irAsok b€ta(Asa, a szervezeti ds mlikddesi szabalyzat, a
hAzirend 6s m6s belstt szabalyzatok rAjuk vonatkoz6 el6iresainak betardsa.
A nyitva tarl6s 6s az iigyeleti itgyfdlfogadas rendjdt az int6zm6ny a helyben szok6sos m6don ny ilvdnossdgra hozza.

Csengetesi rend:

l. 6ra 8:00-8i45-ig

2.6ra9:00-9:45-ig

3. 6ral0:00-10:45ig

4. 6ral0:55-l l:40-ig

5.6ralli50-12:35-ig

6.6la12140-13:25-ie
'1. oru l3:45-14:30-ig

ives munkaterv alapj{n a o€vel6si 6vbeo, tan6vbeo terveze( jetentdsebb rendezv6nyek! esemenyek idopontjai:
Unnepdlyek, megeml6kezdsek:

AEdi v6nannk Dapja: oktdber 6.

Okt6ber 23-i iinnep6ly: okt6ber 2L
Mikuhs: december 6.

Karacsonyi miisor: december 21.

MArcius l5-i ilnnep6ly:2023. mArcius I4.

Holokauszt megeml6kez6s: Aprilis 13.

H6sdk napja: mrijus 28.

Nernzeti osszetartozds napja: jlinius 4.

Egyeb esemdnyek:

Pelyav{lasras j napr okt6ber 4..

Farsang: 2023. februar 10.

Tavaszi hirar majus 8.

Projekthdt egdszsdghdt 2022.november

Projekthdt - magyar nyelv here 2023.6prilis



Papirgyiijtds: iiprilis

Anyak napi megemldkezdsek: m6jus l-5.

Cyemeknap:jtnius 15.

K6pz6mliviszeli ki6llitas: jtnius 8.

M v€szeti bemutat6:jinius 8.

Ballagrs, tandvzir6: jtnius 24.

M6resek

- I - osztalyosok DI FER m6rdse: 2022. november 2 december 9

- Palyav6lasdast m€galapoz6 kompetenciak vizsg6lata 8.6vf: ok6ber 5..

- Orsz6gos digitrilis m6r6seki

Bemeneti m6rEsek:

S.6vfolyam:2022. okt6ber I l. szdvegertds, matematika

okt6ber 18. t€rmeszettudomany, idegen nyelv

6. 6vfolyam: 2022. okt6ber25- szdvegdrtds! maremarika

novemb€r 8. termeszettudomAny, idegen nyelv

5. dvfolyam:2022. november 15. szdvegCrtds, matemarika

4.Cvfolyami november22.

Az adatokat 2022. szeprember23-jg kell megkiildeni az OH

rdszere. Adarok lezarasa: dec€mber 9.

Kimeneti m6r6sekl

8. dvfolyam: 2023. marcius 6 -jrinius 9. szdveg6rtis, matematika, term6szettudomany, idegen nyelv
6. 6vfolyam: 2023. mircius 6 -jtnius 9. szirvegdrt6s, matemarika, term6szettudomeny, idegen nyelv
7. dvfolyam: 2023. m6rcius 6 -jrinius 9. szdvegdrt€s, matematika, t€rm6szettudomany, idegen nyelv
5. dvfolyamr 2023. marcius 6 -jtnius 9. szovegids, matematika

4.6vfolyam: 20I. mercius 6 -jtnius 9. szdveg€rtds. matematika

Az adatokat 2022. nov€mber 30-ig kell megkuldeni az OH

reszere. Adatok lezanisa: 223. jtnius 15..

- Tanul6k fizikai alhpotrnak mer6sei 2023. januar 9 - m6j us I 2.

Beimrkozas a 202212023 . tan€we: 2023. aprilis 20 - 2 L

Szlnetek

T6li sziinet: A szUnet el6tt;utols6 tanitesi nap:2022. december2l.

A szilnet ut6ni els6tanirasi nap 2023. janu6r 9.

Tavaszi szilnet: A szilnet el6tti urols6 tanltasi nap: 20I. Aprilis 5.

A sziinet uteni els6 tanitrisi nap:dprilis 12.

6rtetezletek:

Alakul6 6nekezlet: 2022. augusrus 22.

Tan6vnyit6 ertekezlet: 2022. ar9lsznts 24.

F€l6vi osrelyoz6 drtekezler 2023. jan]uet 20.

Janudr 27-ig kelldrtesiteni a szul6ket a tanul6k eredm€nyeir6l.

Fd16vi nevel6si drtekezl€t: ea k6vet6en 15 napon beliil
Tavaszi nevelesi drtekezlet: 2023. aprilis . . .

Ev vegi osaalyozd Crteke zlet: 2023. jir.lil.s 12.

Tandvzrr6 €nekezlet: 2023. jtnius 30.

Munkairtekezletek: havonta egyszer, illetve szuksdg szerjnt

Iskolai k6rus (2012016. (VIIL 3l. ) EMMr rendelet) id6ponrjai szakanar hidnyaban nincs.
6rtekel6sek

l. osaAlyban, ill. 2. osaAly f6l6vkor nincsenek ardemjegyek, a tanul6k 6rt6kel6se szdvegesen tttrt6nik.
Minden h6napban minden tanul6 minden tantargyb6l legahbb egy osaalyzatot kap!



A pedag6giai-szrkmai ellen6rz6sek n€gnUap{trsai a szem6lyes adatok v6delmOre von atk026 .iogszabAlvok meqtartdsAvat:

lntdznr6nyi tanfelugyeleti ellen6res.

6. Speci{lis k0zz6t6teli lista iskolai feladatot ell6t6 intozm6nyeknek

Azorszrgos m6r€s-6rt6kel6s 6v€nk€nti eredm6nyei :

https://okm.kir.hu/fi ,getJelentes.aspx?tip:i&id=034067

A tanu16k le- 6s kim a radisaval, 6vfolyamism6tl6s6vel kapcsolatos adatok:

d) A tanul6k le- 6s kimaradasaval, dvfolyam ismetl€s€vel kapcsolatos adatok

tandv: javit6vizsgAra kotelezettek szama:osztalyo26vizsgara kdtelezellek szema:evfolyamism6tl6k sz6ma:kimaradt tanul6k

Utols6 frissilas:2022. 10. 18.
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Kiiz€piskoukbao - 6venk€nt f€ltiintetve - az 6retts6gi vizsg6k 6tlageredm6nyei:

https://tYww.oktatas.hu,&ozneveleyintezmenykereso/intezmenyek a szamok_tukreben/ercttsegi statisrikak/!DAzu Eretrsegis

rar oh.php?id lir inl mod&inr omkod 014061

A tan6rrn kiviili egy6b loglalkoz.isok ig6nyb€v6tel6nek lehet6s6ge:

A valasztott foglakozisokra tdrten6 jelentkez6s egdsz tandvre sz6l. A dClutani foglalkozisok megkezdese el6tt (szakkiir,
di6kkor, tomegsport...stb. ) legfeljebb l0 perccel kell megjelenni a foglalkozes helyen.

A tanitesi id6 utnn a tanul6k csak pedag6gus feliigyelete mellett tart6zkodhatnak az ipuletbe. A Ioglalkozrsok kezder€ig a
kijel6lt helyis6gben gyiilekezhetnek

Klubd€lutnnt csak a hdt utols6 delu6njan lehet tarrani.

A napkozi otihonba 6s a tanul6szobai foglalkozasra tonen6 felv6tel a sziil6 k6r6s€re rorrdnik. A tanul6szobAm ran6v etej6n kell
jelentkezni. indokolt €setben azonban ez tanev kiizben is lehetsdg€s.

A napkdzi otthonos csoportok esetdben a beosztott eb6did6 utdn 14.00 - 6rAig in. szabadid6srv van. A szervezetl tan6rai
foglalkozasok l6:00 6rAig tartanak. l6:45-ig h6tf6t6l csiirorrokig fetzark6rafis ds tehets6ggondozas fotyhat.
A tanul6kat a napkdzis nevel6 az 6rarendt6l fligg6en I I:40-t6l folyahatosan veszi at, 6s Aynlekeznek a napki,zis teremben.
1l:45 6nit6l 16:00 6raig tart a napkozi. H€1f6t6l csiitortdkig 16:00 6ra ut6n szuks6g szerint, 6s az 6rarend adta lehet6segek
figyelembe v6tel6vel felzArk6ztatas, f€jleszris, illetve mllv6szeti tevekenys€gek kerUlnek megszervezesre.

A napkijzis es a bnul6szob6s nevel6 az l-8. osztalyos bejar6 gyerekeket elkis€ri a buszmegdu6ig.

A lanul6szoba fbglalkozdsi ideje h6tf6t6l pentekig l4:00 6r6t6l t6:00 6raig rarr.

Szakkori foglalkozasok, sportfoglalkozasok deluren I 4:00, l6:00 6reig keriilnek megszervezdsre.

Az iskola nevel6i a neveliimunka eldseglt€se, tantergyi ismeretszerzds cdljdb6l az osztalyok szdmdra evenre egy alkalommal
tanuhanyi kiranduldst szervezhetnek l-8. dvfolyamon. A tanul6k r6szv€te1e a kirAndulason onkCntes, a felmerut6 kdltsegeker a

szill6nek kell vallalni.

Az inr6znr6ny udvarat, sportl€reslhndnyeit a hdtvdgdn ds a ran i&is i sztioetek ideje alatr is lehet hasznatni.

A h6tv6gi hdzi feladatok €s az hkolri dotgozatok szabAtyai:

Az els6 €vfolyamon fdl€vkor 6s 6v v6g6n, a masodok 6vfolyamon f6l€vkor szdveges min6siresr alkalmazunk.
Osszegz€skent a kdvetkez6 min6sit6st kapharjdk a tanul6:

Kivrl6an teljesitelt



J6lteljesitett

Megfeleliten teljesitett

Felzirk6ztatasra szorul

............ tantArgyakb6l dicseretet erdemel

A nAsodik dvfolyam vCgdn 6s a magasabb dvfolyamokon f616vkor 6s dv veg€n atanul6 €rt€keldse erdemjeggyel tiftenik.

A nem kdtelezo tandran kivuli foglalkozisokat, illewe az osztAlyfdndki tantargyat nem osa6lyozzuk.

A tanul6 kdlelez6 6s vilaszthaa6 tanitasi 6reinak sz6ma, egy ianil6si napon nem lehet tdbb:

Hat tanitAsi 66nd1 az l-3 6vfolyamon

He! tan lt6si 6r6n6l a 4.dvfolyamon,6s hdt tanitasi 6r6nal az 5-8.6vfolyamon

HAzi feladat pentek ddlutan is adhat6, mivel egyes tantArgyak ezen a napon vannak 6rarend szerint.

Az 6szi, tdli, tavaszi sz0net a kikapcsol6d6st szolgalja, ere az id6szaka csak szorgalmi feladat adhat6.

Egy napon egy oszilyban kett6nel tobb dolgozat nem irathat6.

A dolgozatok €rt€kel6se egyseg€sen tijrt6niki 0-33% eldgtelen

34-50 % el6gsiges

51-75% kozepes

76-90o/o j6
9l-100% jeles

A tanul6k ellen6rz6s6nek, m6rds6nek, drtdkelCsdnek egysdges alapelvei

Tanul6ink ell€norzdse, enekel€se egysdges elvek alapjan tilrtenik.

Jellem26i:

Az intezneny pedag6giai programjera 6pul-

Folyanatos €s modvel6 hahst, a tanul6 6llapot6nak megfelel6en differenciilt.

Egyinre szabott, konkret 6s az egesz szem€lyisdget figyeli.

Szemelyiseg alakulasrra, az attitiid fejl6d€s6re h irAnyul.

Pontosan feltdrja a pozitivumokat 6s a hidnyossAgokat a tanulesi kdpessigek ieruleten.

Megoldiisi m6dokai ad ajavitesra.

A sz6beli €s lrasbeli €tdkel6s, ellen6rzes komplex egysaget alkot, eset€nk6nt mas tevekenys6gi form6tar prefer61.

A tanuhs-tanltas egdsz folyamatrt vdgig kis€ri a diagnoszizalds 6s ennek dokumentalasa.

Tipusai

Sz6beli felet€tes (differencialtan, f6leg fels6 tagozaton

irisbelimunka feladatlappal, muntralappal (differ€nci6ltan, segitsdgnyLijfissat)

Hazifeladat (differencieltan a fejletts6gnek megfeleltt tartalommal6s teiedelemmel

Gyakorisaga

A gyakorlAst, a rdgzlt6st k0vet6en.

Folyamatosan tanitas{anules didaktikai egysegeib€n.

Folyamatosan a gyakorl6st Cs megeriJsitdst szolgilva.

Dokumentelasa, nyilvAnossAga

Nyilvinos sz6belivisszajelzes a tanul6nak, on6nikel6s alkalmazasa a fels6ben

Jivlt{sa, segits6gnyijtes folymatosd, a ta.6rrkon f€ljeAyz6s k6szitds€ a tanul6i teljesitm6nyr6l, itn6ll6saar6l
Tanari ellen612€s, dnellen6rzds, feljegyzds a tanul6 munk{.iardl

A tanulmanyi munkihoz, tev6kenysdghez kdthetd - egydb euen6l"Jsi feladat:

A tanul6k tudasnnak m6r6se

A merds kett6s cellal alkalmazzuk:

- a f616vi ds az Cv vdgi teljesitmenym6rdsek

- a diagnosrikus m€rdsek

A fClevies 6v vdgim6rdsek

A merdshez hasznAlt feladatbank (tesztek) elkiszites€nek szernpontjai:

- A feladatok a begyakorolt, a meger6sltett jsmeretanyagra €puljenek,
- a feladatok az ismereteken t m6rj6k a tanul6 onAll6siigAt, a tevdkenysegenok szintjdr, viszonyulasdt, attitlidjdr,
munkatempoj6t, iresbeli munkeja kulalakj6t, feladat meg€(6si k6pess6g6r,

- a mar6eszk0z csak a tanuld 6ltal megismert, elsajdtitott munkaszokasokat, tanul6si m6dokat €s eszkozhasznalatot kdrje

- a tanul6k 6ltal ismert, begyakorolt algoritmusokat, feladat-megold6s; m6dozatokat, piktogramokat tartalmazzanak a



mar6eszkdzok.

Diagnoszikus mires

Diagnosztikus mdrest alkalmazunk a helyzetfeltarAs celjAb6i a nevel6si oktatasj folyamat adott szakaszaba l6p6skor, az

iskolakezddskor, taniv elejdn. vagy egy-egy [j tanuld erk€zdsekor, illetve kiriv6 eredmdnylelensdg eset€n. Diagnosztikus

mdrdssel informecidkat szerziink atanul6k k6pess6geir6l, el6zetes tudasar6l, ismereteir6l. Ezek hatdkony segits6get nyijtanak a

pedag6giai terez6 munk6hoz, a tanmenetek, tematikus te ek es fejleszt6 prosramok ir6s{hoz.

A ranul6k 6n6kel6senek folmri:

Az 6rt6kelds els6dlegesen a tanu,ashoz val6 pozitiv viszony, a motivAlhAg, pozitiv iranyi elmozdulasAt segiti. HozzAjArulaz

onismeret kepessdg€nek alakltdsrhoz, az 6nelfogaddshoz, a szul6i elfogadrshoz.

A formativ 6rt6kel6s

A formativ 6rtdkel6s €6lja a nevel6si-oktatAsi folyamat kdzben jelentkez6 tanul6si nehdzsdgek leltariisa. igy leher6seg nyilik

azonnali korrekci6ra. Folyamatos visszajelzest kapunk.

Szummativ 6rtdkel6s

Szummativ 6rt€kel6st alkalmazunk egy-egy nagyobb tdmakdr lezardsakor, negyedevkor, fel6vkor, 6v v6g6n, egy tantergy

tanulasanak befeje26sekor

A tanul6k ertekelise, a szillijk t6j6kozfa6sa a tanulok el6menerelerdl a KR6TA f€lillet e-naplojanak alkalmazaseval tortenik.

AzosztSlyoz6 vizsga tantnrgyank6nti, 6vfolyamonk6nti kdvetelm6nyeii a tanulmenyok alatti vizsgbk tervezett ideje:

TANUI MA\YOK ALA II I VITSCAKRA VO\ATKOTO SIABAI YOK

Cdlr A Nkt. 201 l.6vi CXC.tv- valamint a 20/2012(VIIL3l.) EMMI rendeletben foglaltak alapjen a tanul6 tanulmAnyok alatti

vizsgainak szabelyozasa, 6s a lebonyolites rendje.

Osa6lyoz6 vizsga

Az osztalyoz6 vizsga celja a tantervi kovetelm6nyek teljesitds6nek megallapitasa. Anyaga, kt v€telm6nyei a helyi szaktdrgyi

tanterveinkben rogzitve.

Az osrdlyoz6 vizsga ta.tirgyank6nti, Cvfolyarnonk€nti kdvetelmdny€it a melldklet tartalmaza.

Tanfirgyai a ktil6nb6z6 6vfolyamokon

L dvfolyam: magyar nyelv es irodalom, matematika, kornyezetismeret

2. evfolyam: magyarnyelv 6s irodalom, matemat;ka, kdmyezetismeret

3. dvfolyam: magyar nyelv 6s irodalom, matematika, komyezetismeret

4. evfolyam: nagyar nyelv 6s irodalom, matematika, kdmyezetismeret,

5. 6vfolyam: magyar nyelv 6s irodalom, matematika, tdrt6nelem, termdszetismeret, hon-es n€pisneret, idegen nyelv

6. €vfolyam: magyar nyelv 6s ;rodalom, mat€matika, tdrt€nelem, term6sz€tismeret, idegen nyelv

7. dvfolyam: magyar nyelv €s irodalom, matematika, ld(inelem, bio16gia, fitldrajz, fizika, kdmia, idegen nyelv

8. dvfolyam: magyar nyelv ds irodalom, matematika, tortenelem, biol6gia, ftildrajz, fizika, kdmia, idegen nyelv

Formaja:

ir6sbeli Cs sz6beli.

Folyamata:

Az oszl6lyoz6vizsgarajelentkezCs a sziil6 6s az iskola konzulteci6ja, vagy a sziil6 irasbeli kdrelme alapjAn val6sithat6 meg. A
magantanul6k eset€ben a hafirid6ket a magentanul6i hatarozat tatalmazza.

Ha atanul6 a tanitAsi ev v€gen nem osztalyozhat6, vagy az oszt6lyoz6vizsg6n barmely tantar&yb6l €l€gtelen oszt6lyzatot szer€z

tanulmrnyait €vfolyamism€tl6ssel folyrathatja.

Az int6zmdny az osztrlyoz6 vizsgat a felevi 6s 6v vdgijegyek lezdr1srt rnegel6z6 ket hitben szervezi meg, amelyre a

jelentkezds f6l6vkorjanuer els6 kdt hete, tanev vegdn j[nius els6 hete.

A fdl6vies a tan€v vegi osztelyzat megelhpil6sahoz a tanul6nak osaalyoz6 vizsgAt kell ten.ie,

- ha felmentett6k a tan6rai foglalkozasokon val6 r6szv6tele al6l,

- ha magAntanul6,

- ha engeddlyeztdk, hogy e$/ vagy tdbb tantargy tanulminyi kdvetelmdnyenek egy tandvben va$/ az el6irhel rovidebb id6 alan

tegyen eleget,

- ha a hienyzes m€rt6ke el6ri a 250 6r6t, illetve egy tantargybdl a tanitAsi 6rAk tdbb mint 30 %-at 6s a nevel6testiilet ddnt6se

alapjan osztalyozd vizsg6t tehet,

- ha atanul6 a fdl6vi,6v vdgi osztrlyzatanak negiliapitasa 6rdek6ben tuggetlen vizsgabizottsSg el6tt teszvizsgrit.

Az osztdlyozd vizsgat megism6telni, eredmdnydnjavitani nem lehet- Ha a szabalyosan megtartott oszirilyoz6 vizsga elegtelen, a

tanul6nak a tandvet ismdtelni kell.



Ha egy tanul6 jrinius l5-ig nem tesz osztAlyoz6 vizsgdt, nem osztalyozhat6 ds augusztusban mer csakjavlt6vizsgaval szerezher

osztelyzaiot. Ha ajavlt6vizsgdja ekkor eldgtelen, azt mer nem ism6telheti meg, tan6vet kell ism€telnie.

Kiil6nbdzeti vizsga

A kUldnbdzeti vizsga iskolavaltashoz kapcsolodik. Cdlja annak megAllapirasa, hogy a tanul6 .endelkezik-e a tanulmanyok
foly(alasahoz sziiks6ges ismeretekhez. A kiilonbdzeti vizsga tantergyainak, tartalmanak megharfrozasa sorlin minrtig egyedileg
kell hat6rozatot hozni a tanul6 Ugydben. Kiilitnbijzeti vizsgAt kell tenni a nen tanult tantergyakb6l is. A killdnb6zeti vizsga

id6pontjet az igazgato hatbozza meg.

Javlt6 vizsga

Javit6vizsgrit tehel a vizsg6z6, ha

- tanev vegen - legfeljebb hArom tantArgyb6l - eldgtelen osztilyzatot kapott,
- az osztiilyoz6 vizsgar6l, a kulirnbdzeti vizsgar6l szimrra felr6hat6 okb6l elk6sik, t6vol marad, vagy a vizssar6t engeddly

n6lkUl elt6vozik.

Javit6vizsga augusztus 15. 6s augusaus 31. kdzon szeNezhetd_

Ajavitdvizsga t6makdreit a vizsg6z6, illetve sziil6je legk6s6bb j tnius 30-ig ir6sban megkapja.

P6116 vizsga

Abban az esetben, ha a tanu16 dnhibajrn kivul nem tudja teljesiteni az osztAlyoz6/kiilonbdzeti vizsga kdvetelmenyeit, a reljes
vizsga anyag6b6l, vagy a nem teljesitett vizsgardszb6l - kdrelm6re p6tl6 vizsget bhet. Id6pontjat egydni elbiralas atapj6n az
igazgat6 jeldli ki.
Fiiggetlen vizsgabizottsdg el6tti vizsga

A fiiggetlen vizsgabizot s6g el6tti letehet6 ranulmanyok alani vizsgAt a kormanyhivatat szervezi.
A tanul6 - kiskorl tanul6 ese.6n a sziil6je - a f6l6v vagy a tanirisi 6v utols6 napja e16tti 30. napig, amennyiben hienyzAs mian
nem €rt6kelhet6 ds osztalyoz6 vizsga let€tel6re kap engedelyt, az engedely megadasrl k6vet6 ot napon beliit jelenrheti be, ha
fiiggellen vizsgabi/ollsag el6n Ir\An vilsgril lenni.

A tanul6 - kiskoni tanul6 eset€n a sztl6je - a bizonyltvdny 6tv6te16t kdvet6 l5 napon beliil kerheti, ha bdrmely rantargyb6l a
javit6vizsgat liigg€tlen vizsgabizonsrg el6tr rehesse te.

A kormanyhivatal altal szervezett fiiggerlen vizsgabizottsagnak nem lehet tagja az a pedag6gusl akinek a vizsg6z6
hozzeht$26J , valamint aki abban az iskoi66ban tanir, ameltyel a vizsgAz6 tanul6ijogviszonyban 6ll.

Az iskolai osztdlyok szina 6s azegyes osztrlyokbar a tanut6k t€tszima:

l. o.:2011 5. o.r 22 f6

2. a. o.r l5 f6

2. b. o.: 15 f6 6.0.1 22 fb

3.o.:26f6'l.ot l9 f6
4. o.: l9 f6 8. o: 20 f6

osszesenr 178 fd

Utols6 frisslt6s:2022. 10. 18.

7. Speciilis kiizz6teteli lista alapfoki mflv6szeti iskolai fcladatot elldt6 int6zmdnyeknek

Az €ls6 mindsit6s 6v6hez viszonyitva az el6k6pz6, azatapfok[ 6s a tovebbk6pz6 6vfolyamok sz6ma:

Alapfokn miiv6szeti iskolankban tovdbbkdpzd 6vfolyam nem miikodik.

Fokozat EKl. EK2. A/1. Atz. At3. At4. Ats. At6.
Ldtszem:

Nep6nc tanszak: 8 ll 14 6 9 8 9 6

Kdpz6mtveszet tanszak: 8 15 I 6 .t 3 2
A nCptanc tanszak csoportjainak sz6ma: 7



Kil dvfolyam dsszevonassal m kddik.

A k6pztjmiivdszet tanszak csoport osszevon6ssal mllkbdik. Csoportjainak szima:4

Osszesenr 120 f6

Az orszngos, nemzetkdzi 6s egy6b szakmai bemutat6kon, rendezv6ny€ken, versenyeken, fesztiv6lokon, ki6llit6sokon val6

raszvEtel:

N€pt6nc tanszak:

Nova Raca, Orsz6gos Tench2 Talalkoz6, S.M.o Hetszlnvirag EGYMI eltal rendezett miiviszeti fesztivdl

Kepz6-6s iparm veszet tanszak:

15. Nemzelkdzi Cyermekrajz Verseny Japan

Nova Raca (Horvetorsz6g) kdpz6mfivdszeti tal61koz6

K0lgazdas6gi 6s Kiililgyminiszi6rium "A mi vilagunk 3 mi melt6sagunk, a mijdvdnk" palyAzat l. helyez6s, a mely k6pviselte

hazenkat a Visegradi N6gyek orszagaiban

A negyei, teriileti szakmri bemutat6kon, vers€ny€keo el6rt eredm6nyek:

Ndptrnc tanszak:

Egyiid Arpdd megyei Gyemek 6s l{tsdgiN6ptAnc VeBeny bronz m;n6sitis

K€pzitmtvdszet tanszak:

Megyei Kepz.miiv. Verseny Fodor Andras Emldkere - ktildndlj

Somogy Megyei Kormanyhivatal Ndpegeszsegiigyi F6osa61y "J6l 6rzem magam" L helyezds ds k0londij

Kaposi M6r Oktat6 K6rh6z Kaposver "Ovjuk egdszsegiinletl " I . helyezCs, 3 db kiilondij

"Marcali sziluett€k" tertileti mjzverseny 1-2-3. helyez€s

Az alapfokf mnv6szeii iskola rendezvdnyei, hagyomioyai:

Mriv6szeti bemutat6

Hag/omenyos tavaszi 6s 6szi "miiv6szetis" klubd6lutan

Kara€sony i iinchaz

Nova Raca-i mlivdszelep lehet6sdg szerinti l6togat6sa

A kepz6-6s iparmuv6szet tanszak Altal illusztnilt konyv kiadAsa 4 dvente

Iskolai el6adasok illuszralasa, latvanyszervezdse,azokon val6 kdzremtkijdds

Iskola dekoralAsa

l.kolai ver.enlek mnteszeli elemeinek elkerzrrese

A faluban rendezett iinnepdlyeken, kdzitss6gi r€nd€zv6nyeken val6 szereplds

A helyi kulturdlis 6letben tiirt6o6 szerepvrllalis:

Sziireti felvonulAs

Kozs€gi dekorrci6k k6szit€se ( tojdsfa, 6ri6stoj6sok, falfestis)

Id6sek vilagnapjan, falu karacsonyan, falunapon, szul6kbeljAn val6 szereples

Rdszvdtel a marc. 15-i mitsorban

Utolso tiissilds:2022. 10. 18.

8. Miikitd6s6t meghatiroz6 dokumentumok

Szervezeti ds m,iikdd6si https:/ ir2info.kir.hu/pub/DokletolrMuKszAB-034067-0
szabelyz tl
Hizirend: hrtpsr/kir2info.kir.hu/pub/Dokleblr/HAz| REND-034067-0
Pedag6giai program: https://kir2info.kir.hu/pub/DokletolrPEDPROc-014067-0



A kiizzdtdteli lista letdltdsdnek ddtuma:

2022. december 07.


