201052
Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5.

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
OM azonosító:
Intézmény neve:
Székhely címe:
Székhelyének megyéje:
Intézményvezető neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

201052
Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5.
Baranya
Czömpöly Lászlóné
73/570-191
ifisuli@szentlorinc.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2018.11.03.

Ellátott feladatok:
-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
-alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
-alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

2. Fenntartó adatai
Fenntartó:
Fenntartó címe:
Fenntartó típusa:
Képviselő neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

Szigetvári Tankerületi Központ
7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.
tankerületi központ
Kalapáti Attila Ádám
0630/626-7708
adam.attila.kalapati@klik.gov.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
001 - Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
007 - Szentlőrinci Általános Iskola Hetvehelyi Telephelye (7681 Hetvehely, Rákóczi utca 30.)
Ellátott feladatok:
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- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
008 - Szentlőrinci Általános Iskola Királyegyházai Általános Iskola Tagintézménye (7953 Királyegyháza,
Petőfi utca 63.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
010 - Szentlőrinci Általános Iskola Bicsérdi Általános Iskola Tagintézménye (7671 Bicsérd, Rózsa utca 16/b)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
012 - Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye (7682 Bükkösd, Vadasvölgy
utca 2.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
014 - Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye (7951
Szabadszentkirály, Ady Endre utca 37.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

4. Intézmény statisztikai adatai

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2017-es statisztikai adatok alapján
Összes
feladatel
látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma

Összesen

Óvoda
Általános iskola
Szakközépiskola
Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola
Gimnázium
Szakgimnázium
Fejlesztő nevelés oktatás

0
6
0
0

0
918
0
0

0
0
0

0
0
0

Fő munkaviszony
keretében pedagógus
munkakörben
alkalmazottak
nyitóállománya
ebből
Összesen
ebből
nők
leányok gyógype felnőttok
dagógiai tatásban
nevelésb résztvev
en,
ők
oktatásb
an
résztvev
ők
0
0
0
0
0
449
52
0
98
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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0
0
0

Sikeres Sikeres Osztályt
szakmai érettségi erem,
vizsgát vizsgát szaktant
erem/cso
portszob
a
tett
tett
tanulók tanulók összesen
száma
száma

Osztályo
k,
csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben
dolgozók
nyitólétszáma
Összese
n

ebből
nők

0
0
0
0

0
0
0
0

0
70
0
0

0,00
55,00
0,00
0,00

0
26
0
0

0
21
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0
0
0

Összesen
(s01+s02+...+s07)
Alapfokú
művészetoktatás
Kollégium
Logopédiai ellátás
Nevelési tanácsadás
Szakértői bizottsági
tevékenység
Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás
Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat
Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás
Konduktív
pedagógiai ellátás
Gyógytestnevelés
Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás
Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása
Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások
Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

6

918

449

52

0

98

80

0

0

70

55,00

26

21

5

258

150

0

0

14

10

0

0

0

0,00

0

0

1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2017-es statisztikai adatok alapján
Darabsz
1-4.
5-8.
ám
évfolyam évfolya
on
mon
(ált.
iskolába
n,
gimnázi
umban)

tanít
Teljes
munkaidős
ebből nő
Részmunkaidős
ebből nő
Óraadó
ebből nő
Összesen
(s01+s03+s05)
ebből nő
(s02+s04+s06)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
Szakgimnázium Alapfok Kollégi Pedagóg Fejleszt Összese
szakközépiskolában, szakiskolában,
szakképző
ú
umban
iai
ő
n
készségfejlesztő iskolában, illetve
évfolyamán
művész
szakszol nevelés- (o01+…
szakgimnázium nem szakképző
eti
gálatnál, oktatásb +o04+o
évfolyamán
iskolába
utazó
an
06+…+
n
gyógype
o13)
közismereti
szakmai szakmai elméleti gyakorl
dagógus
tárgyat tanít
elméleti gyakorl
ati
i, utazó
ati
kondukt
összese ebből
tárgyat
tárgyat
ori
n
szakköz
hálózat,
épiskola
kiegészí
két éves
tő
érettségi
nemzeti
re
ségi
felkészít
nyelvok
ő évf.
tatás
feladatn
ál
tanít
foglalkoztatott
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
106

0

47

50

0
0
0

44
1
0

36
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6
5
4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

48

50

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

86
6
4
0
0
112

0

44

36

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

90
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Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai
2017-es statisztikai adatok alapján

feladat-ellátási
hely típust
váltott

ebből

ebből

Gyermekek, tanulók száma
leány
más településről bejáró
egész napos iskolai oktatásban részesül
váltakozó (de-du) oktatásban részesül
összevont osztályba járó
integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
napközis tanuló
délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő
évfolyamismétlő (s14+s15)
leány
eredményesen végzett, de ismétel
évfolyamismétlésre utasított
magántanuló
ebből sajátos nevelési igényű
otthont nyújtó ellátásban részesülő
hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
gimnáziumból jött
szakgimnáziumból jött
szakközépiskolából, szakiskolából,
készségfejlesztő iskolából jött
a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben
végezte
utolsó éves
egy idegen nyelvet tanulók száma
kettő idegen nyelvet tanulók száma
három vagy több idegen nyelvet tanulók száma
nyelvoktatásban nem részesül
nyelvoktatás alól felmentett
tandíjas
térítési díjas
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek, tanuló
kezdő évfolyamos tanulók száma
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók

Évfolyamok
6

1

2

3

4

5

7

118
57
32
0
0
0
6

104
55
34
0
0
0
6

117
58
30
0
0
0
8

106
55
33
0
0
0
6

129
67
41
0
0
0
8

119
59
42
0
0
0
5

127
54
33
0
0
0
11

7
116
15
8
2
5
3
0
0
0
7
27
0
0
0

7
99
22
4
2
0
4
0
0
0
6
25
0
0
0

15
107
18
2
2
0
2
0
0
0
10
19
0
0
0

10
94
26
2
0
0
2
0
0
0
8
15
0
0
0

12
66
13
6
2
0
6
0
0
0
11
28
0
0
0

16
43
21
1
0
0
1
1
0
0
7
30
0
0
0

0

0

0

0

0

0
90
0
0
28
0
0
4
42
2
17

0
79
0
0
25
0
0
1
46
2
20

0
82
0
0
35
0
0
0
38
3
9

0
106
0
0
0
0
0
7
35
1
12

90
0

0
0

0
0

0
1

98
44
37
0
0
0
2

449
0
137
0
0
0
18

16
41
51
1
1
0
1
0
0
0
8
22
0
0
0

9
24
40
0
0
0
0
0
0
0
8
23
0
0
0

92
590
206
24
9
5
19
1
0
0
65
189
0
0
0

33
300
104
9
0
2
7
1
0
0
35
93
0
0
0

0

0

0

0

0

0
128
0
0
0
1
0
4
53
1
18

0
118
0
0
0
1
0
2
48
1
19

0
127
0
0
0
0
0
0
39
2
15

0
98
0
0
0
0
0
4
39
0
19

0
828
0
0
88
2
0
22
340
12
129

0
407
0
0
40
2
0
12
170
5
68

0
0

0
3

0
1

0
2

90
7

44
4

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=201052

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
001 - Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201052&th=001
007 - Szentlőrinci Általános Iskola Hetvehelyi Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201052&th=007
008 - Szentlőrinci Általános Iskola Királyegyházai Általános Iskola Tagintézménye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201052&th=008
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Össze
senből
lány

Össze
sen
918
449
282
0
0
0
52

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből

8

010 - Szentlőrinci Általános Iskola Bicsérdi Általános Iskola Tagintézménye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201052&th=010
012 - Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201052&th=012
014 - Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201052&th=014

5. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Adatok a feladatellátási helyeknél olvashatóak.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Adatok a feladatellátási helyeknél olvashatóak.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Adatok a feladatellátási helyeknél olvashatóak.
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:
Adatok a feladatellátási helyeknél olvashatóak.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Adatok a feladatellátási helyeknél olvashatóak.
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:
Adatok a feladatellátási helyeknél olvashatóak.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Adatok a feladatellátási helyeknél olvashatóak.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Adatok a feladatellátási helyeknél olvashatóak.

Utolsó frissítés: 2018.11.03.

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=201052
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Adatok a feladatellátási helyeknél olvashatóak.
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=201052
5 / 28

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Adatok a feladatellátási helyeknél olvashatóak.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Adatok a feladatellátási helyeknél olvashatóak.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Adatok a feladatellátási helyeknél olvashatóak.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Adatok a feladatellátási helyeknél olvashatóak.

Utolsó frissítés: 2018.11.03.

7. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
Adatok a feladatellátási helyeknél olvashatóak.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Adatok a feladatellátási helyeknél olvashatóak.
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Adatok a feladatellátási helyeknél olvashatóak.
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Adatok a feladatellátási helyeknél olvashatóak.
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Adatok a feladatellátási helyeknél olvashatóak.

Utolsó frissítés: 2017.10.31.

8. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201052-0
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-201052-0
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-201052-0

Feladatellátási hely szintű adatok
001 - Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Az iskola felvételi körzete Szentlőrinc város és külterületei - Tarcsapuszta, Keresztespuszta, valamint Csonkamindszent és
Kacsóta községek közigazgatási települései.
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A német nemzetiségi nyelv oktatást igénybe vevők
Szentlőrinc város, Bicsérd, Boda, Botykapeterd, Csonkamindszent, Gerde, Gyöngyfa, Kacsóta, Királyegyháza, Nagypeterd,
Nagyváty, Nyugotszenterzsébet, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Velény és Zók községek közigazgatási
területe
5.-8. évfolyamok számára: Rózsafa, Bánfa és Katádfa községek közigazgatási területe
Sellyei járás települései
A beiratkozásra meghatározott idő:
Az első évfolyamra történő beiratkozás a tankerületi központok fenntartásában működő általános iskolákban a 2019/2020-as
tanévben várhatóan április hónapban lesz.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Az általános iskolában 8 évfolyamon 23 osztály működik a fenntartó jóváhagyásával.
Napközis csoportok száma 11, tanulószobai csoportok száma 2.
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:
Az Általános Iskolában térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség nincs.
AMI:
Zeneművészet térítési díj:
1. kategória jeles eredmény: 7.600 Ft / tanév
2. kategória jó eredmény: 10.600 Ft / tanét
3. kategória közepes eredmény: 13.600 Ft/ tanév
4. kategória elégséges eredmény: 22.600 Ft / tanév
Képzősök térítési díj:
1. kategória jeles eredmény: 12.000 Ft / tanév
2. kategória jó eredmény: 12.800 Ft / tanét
3. kategória közepes eredmény: 13.600 Ft/ tanév
4. kategória elégséges eredmény: 14.400 Ft / tanév
Zeneművészet tandíj:
1. kategória jeles eredmény: 22.600 Ft / tanév
2. kategória jó eredmény: 30.200 Ft / tanét
3. kategória közepes eredmény: 37.600 Ft/ tanév
4. kategória elégséges eredmény: 45.200 Ft / tanév
Képzősök tandíj:
1. kategória jeles eredmény: 11.600 Ft / tanév
2. kategória jó eredmény: 15.400 Ft / tanét
3. kategória közepes eredmény: 19.400 Ft/ tanév
4. kategória elégséges eredmény: 23.200 Ft / tanév
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
2018/2019-as tanévre nem releváns.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
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A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az iskola munkanapokon 7.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.
A tanítás 8 órakor kezdődik.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Szentlőrinci Általános Iskola
Időpont
Esemény, program
AUGUSZTUS
27.Munkaközösségi megbeszélés
27.Alakuló értekezlet
28.Osztályozó- és javítóvizsga
30.Tanévnyitó értekezlet
Felkészülés a tanévnyitóra és a tanévre
31.Munka- és tűzvédelmi oktatás
SZEPTEMBER
3.Tanévnyitó ünnepély
3.Első tanítási nap:
9:00-11:40 osztályfőnöki óra
Tankönyvek átvétele
11:50- órarend szerinti tanítás
-Ősz Tömbösített órák a természetben (szept. okt. nov.)
10. Szülői értekezlet
15.Dokumentáció elkészítése
28.A népmese napja - osztálytermek
28. Népmesemondó verseny meghirdetése
28.Rajzpályázat meghirdetése
28.1. évfolyam elsősegélynyújtás
14.Humán ötpróba meghirdetése
15-22.Német diákcsere
27.Könyvespolc járási vetélkedő meghirdetése 5-6. évf.
18.Bolyai Matematika Csapatverseny
21.„Együtt gyermekeinkért” Jótékonysági futóverseny Labdarúgó Diákolimpia
28.Európai Diáksport Napja
Ökoiskola szárazelem gyűjtés
25.Halloween party 3-6 évfolyamnak - ebédlő
26 -igDIFER
Jelentkezés a Barátunk a könyv vetélkedőre 7-8. évf.
OKTÓBER
2.Humán ötpróba 1. fordulója
6.Aradi vértanúk napja
4.Járási Természettudományi Csapatverseny - Bükkösd
Labdarúgó Diákolimpia
12.Bolyai Matematika Csapatverseny-Pécs
13.Sport és egészségnap
19.Okt. 23-i megemlékezés
23.Városi - Okt. 23-i megemlékezés
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Őszi szünet
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek),
a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
NOVEMBER
6.Humán ötpróba 2. fordulója
5-6.Negyedéves értékelés
12.Szülői értekezlet
Fogadóóra
7. Német SULI-OVI első foglalkozása
8.Márton napi lámpás felvonulás – aula, ebédlő
9.Márton napi kézműves foglalkozás
10.SzoMárton napi bál
15.1. Iskolagyűlés
21.Népmesemondó verseny lebonyolítása - könyvtár
21.Rajzpályázat eredményhirdetése - könyvtár
30.DIFER mérés
13.Járási Alapműveleti Matematikaverseny
Szentlőrinci Ált. Isk.
20.Zrínyi Ilona Matematikaverseny nevezés
Janus Pannonius Gimn. Matematikaverseny Pécs
30.DIFER
DECEMBER
6. Mikulás napi kézműves foglalkozás
Osztálykarácsony
19.Német adventi műsor készítése
19.Német advent
Diákolimpia Teremlabdarúgás
21.Karácsonyi műsor
21.Városi ünnepély
Téli szünet
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek),
a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 7. (hétfő)
JANUÁR
8.Humán ötpróba 3. fordulója
9.NETFIT felmérés megkezdése
14-18.Félévi osztályozó vizsgák
19.Központi írásbeli felvételi
22.Magyar Kultúra napja – közös szavalás
Pangea Matematikaverseny 5-8. oszt.
25.A félév zárása
28- 29. Osztályozó értekezlet
FEBRUÁR
1.Bizonyítványosztás
4.Félévi nevelési értekezlet
4. Szülői értekezlet
5.Humán ötpróba 4. fordulója
8.Farsangi projektnap – bál a csarnokban
7.Farsangi disco
Szekszárdi színházlátogatás
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9. SzoFarsangi bál
13.SULI-OVI program indulása
14. 2. Iskolagyűlés
25-márc.1.Pénz7
MÁRCIUS
2.Szülői Focifarsang
15.Zrínyi Ilona Matematikaverseny Pécs
Informatikai Háziverseny
Medve - Matematika Verseny Pécs
Pangea Matematikaverseny Szentlőrinci Ált. Isk.
Gép-Ésszel Baranyában Verseny
Villany-Ász Verseny
Pécs – Harkány futóverseny tanár/diák
-Tavasz Tömbösített órák a természetben (márc. ápr. máj.)
Suli-Ovi program – óvodai látogatás
11.Vers- és prózamondó verseny meghirdetése
14.Iskolai ünnepély
14.Városi ünnepély
18-22.Fenntarthatósági témahét
18. Humán ötpróba 5. forduló
21Kistérségi Sportdélután
Pécs – Harkány futóverseny tanár/diák
28-30.Zrínyi Ilona Matematikaverseny Kecskemét
Pangea Matematikaverseny Budapest
Labdarúgó Diákolimpia
Diákolimpia Mezei Futóverseny
Tavaszi szünet
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda)
ÁPRILIS
8-9.Háromnegyed éves értékelés
8.-12.Digitális témahét
15.Szülői értekezlet
Fogadóóra
11. Vers- és prózamondó verseny - könyvtár
12.Mátyás verseny - Hetvehely
16.Húsvétváró kézműves délután
Kisdiák Fesztivál – fakultatív
Labdarúgó Diákolimpia - Pécs
30.Pályaorientációs nap
MÁJUS
10.Költészet napi irodalmi teadélután
5.Anyák napja - fakultatív
Kisegészségőr verseny - Szigetvár
6.Könyvespolc vetélkedő
Német diákcsere 7. évf.
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Diákolimpia Atlétika
Medve – Matematika verseny-Pécs
Ökoiskola
22. SZIdegen nyelvi mérés
25.Német-angol szövegértési verseny
Egy baranyai sváb falu megtekintése
29.Challenge Day - Kihívás Napja
31NETFIT felmérés befejezése
29. SZOrszágos kompetenciamérés 6., 8. oszt.
JÚNIUS
5.Osztálykirándulás
6. 3. Iskolagyűlés
3- 4. Osztályozó értekezlet
4.Nemzeti összetartozás napja
13.Osztályéneklési verseny
Munkaközösségi értekezlet
14. P 18 ó. Ballagás, tanévzáró ünnepély
24.Tanévzáró értekezlet

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
2017-ben pedagógia-szakmai ellenőrzésre iskolánkban nem került sor.
2018.október 9-én lezajlott vezetői ellenérzés eredménye még nem ismert.
Intézményi ellenőrzésre 2018. novemberében kerül sor.

Utolsó frissítés: 2018.10.24.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
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https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201052&th=1
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
2018/2019-es tanévben 3 fő ismétel évfolyamot. Egy tanuló szülői kérésre ismételte az első évfolyamot.
1 tanuló elérte a 16. életévét és ezzel a tanulói jogviszonya az iskolánkban megszűnt.
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=201052
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Tanórán kívüli foglalkozások: énekkar, médiaszakkör, matematika előkészítő 7-8. évfolyamosoknak , magyar előkészítő 7-8.
évfolyamosoknak, alsó tagozatosoknak informatika szakkör.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Iskolai dolgozatok szabályi a Helyi Tanterv szerint:
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
A tanév során ügyelni kell az írásbeli és a szóbeli számonkérések arányára. A tanév során minden tanuló legalább egyszer
kapjon lehetőséget szóbeli beszámolóra.
Azért kell minden műveltségi területen törekedni arra, hogy rendszeresen legyen szóbeli számonkérés is, mert ez egyúttal
fejleszti a tanulók beszédkészségét, aktiválja a szókincsüket, s módot ad a szóbeli megnyilatkozás különböző formáinak
gyakorlására.
Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló
tájékoztató füzetébe dátummal együtt beírni vagy beíratni, majd a tanárnak a kézjegyével kell ellátni. Amennyiben a tanuló
tájékoztató füzete hiányzik, a hiányt a naplóba dátummal ellátva be kell jegyezni.
A számonkérés gyakorisága
A számonkérés gyakorisága legyen összhangban a heti óraszámmal:
-heti egy vagy annál kevesebb óraszám esetén félévente legalább három,
-minden más esetben havonta legalább egy alkalommal kerüljön rá sor.
A számonkérés formái
A tanórákon szóban és írásban számolnak be a gyerekek a tudásukról. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult, de a
tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
Egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok megoldásán keresztül.
Fajtái:
oírásbeli felelet (max. 15-20 perc időtartamban),
oházi dolgozat,
otémazáró dolgozat (45 perc időtartamban),
oprojekt munka,
oa témahéttel összefüggő írásbeli munka,
oerdei iskola írásbeli munkái.
Írásbeli beszámoltatások formái:
-írásbeli felelet: teszt, szódolgozat, tudáspróba,
-házi dolgozat,
-témazáró dolgozat,
-év eleji és év végi felmérések,
-projekt /témahét erdei iskola beszámolói, produktumai.
12 / 28

Írásbeli beszámoltatások rendje, korlátai
-Írásbeli számonkérés havonta legalább egyszer történjen.
-Írásbeli felelettel alkalomszerűen tájékozódunk a tanulók pillanatnyi tudásáról.
-Házi dolgozatot egy félévben legfeljebb egyszer írassunk.
-Témazáró dolgozat írására a témaköröknek megfelelően évente 3-4 alkalommal kerüljön sor.
-Két témazárónál többet egy napon nem lehet íratni.
-A témazáró dolgozatokat egy héttel előbb be kell jelenteni, és azokat a felső tagozaton a naplóba dokumentálni kell.
-Az év eleji felmérés célja az aktuális tudásszint felmérése, a továbbhaladáshoz szükséges tudásszint ellenőrzése. Ha nem előzi
meg ismétlés, akkor csak a tájékozódást szolgálja. Ilyenkor nem osztályozzuk.
- Az év végi felmérés a tanév tananyagának alapkövetelményeit méri. Több órás ismétlésnek kell megelőznie, előre be kell
jelenteni. Az év végi felmérések osztályzata témazáró értékű jegynek felel meg.
Az írásbeli beszámoltatások értékelésben betöltött szerepe, súlya:
A félévi és tanév végi osztályzatok kialakításánál kiemelt szerepe van a témazáró dolgozatnak.
A témazáró dolgozatok valamint az év eleji és év végi felmérők osztályzatánál az alábbi százalékos teljesítményeket kell
figyelembe venni:
Alsós évfolyamon
0-40 %Nem felelt meg
41-75%Megfelelt
76-90%Jól megfelelt
91-100%Kiváló
Felsős évfolyamon
0-30 %elégtelen(1)
31-50%elégséges(2)
51-70%közepes(3)
71-84 %jó(4)
85-100 %jeles(5)

Házirend szerint:
Egy tanítási napon egyetlen osztállyal sem íratható kettőnél több témazáró dolgozat. Az osztály diákképviselője nyilvántartást
vezet a kitűzött dolgozatokról, és köteles a szaktanárnak jelenteni, ha az adott napra már több más témazáró dolgozatot is
kitűztek.
A tanár köteles a ki nem adott írásos feleleteket a következő fogadóóráig, a témazáró dolgozatokat a tanév végéig megőrizni. A
szülő joga, hogy a ki nem adott dolgozatot fogadóórán megtekintse.
Témazáró dolgozatát 10 munkanapon belül kiértékelve megtekinthesse, az értékelés szempontjait megismerhesse, kérdéseire
érdemi választ kapjon. Határidőn túli értékelés esetén (igazolt hiányzás, ill. tanítási szünetet kivéve) a tanár és tanuló
egyeztetése szükséges az érdemjegy beírását illetően.
Házi feladatok szabályai a Helyi Tanterv szerint:
A házi feladatok – mind a szóbeli, mind az írásbeli – a tanítási órán feldolgozott ismeretek gyakorlását, elmélyítését szolgálják.
A házi feladat érdemjeggyel történő minősítése nem elfogadható. De a kiemelkedő munka, pl. önálló gyűjtőmunka, (a projekt, a
témahét, az erdei iskola ideje alatt végzett munka is) szaktanári dicsérettel jutalmazható. A hiányzó házi feladat pótlólagos
elvégzését szükségesnek gondoljuk, többszöri hiány esetén szaktanári figyelmeztetést javaslunk.
Fontosnak tartjuk, hogy a napközis és otthoni felkészülés mellett a gyerekeknek maradjon idejük életkori sajátosságuknak,
gyermeki személyiségüknek megfelelő tevékenységekre; pihenésre, regenerálódásra, mozgásra, játékra. Ennek tükrében az
otthoni és napközis felkészüléshez az alábbi elveket és korlátokat alkalmazzuk.
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-A tanultak begyakorlása érdekében a tanulók otthoni (napközis és tanulószobai) felkészülés formájában szóbeli és írásbeli házi
feladatot kapnak.
- Az osztályfőnökök és szaktanárok a házi feladatok, feladásakor figyelembe veszik a tanulók egyéni képességeit, életkori
sajátosságait, aktuális állapotát és ezekből kiindulva differenciált formában adnak feladatokat az otthoni és napközis
felkészüléshez.
-Emellett folyamatos konzultációt folytatnak a napközis nevelővel, akik visszajelzésekkel tájékoztatják a délelőttös nevelőket a
házi feladatokkal kapcsolatos tapasztalataikról.
-A házi feladatok mennyiségét úgy határozzuk meg, hogy a szóbeli és írásbeli felkészülés tantárgyanként az alsó tagozaton napi
20 percnél, a felső tagozaton napi 35 percnél többet ne vegyen igénybe.
-A tanítási szünetekre kötelező házi feladatot nem adunk, csak verstanulás, szorgalmi feladat és kötelező olvasmány elolvasása
várható el a tanulótól.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata megtalálható az alábbi linken:
https://drive.google.com/open?id=0B5Sf4jmyMwNxZ2tIdlJ6WGpuV0U
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Osztály Fő
1.a-22
1.b-23
2.a-20
2.b-21
2.c-22
3.a-19
3.b-18
3.c-22
4.a-24
4.b-26
4.c-20
5.a-18
5.b-18
5.c-23
6.a-21
6.b-19
6.c-22
7.a-17
7.b-23
7.c-13
8.a-22
8.b-28
8.c-23

Utolsó frissítés: 2018.10.23.

3. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
Zeneoktatásban:
Előképző 1-től Továbbképző 12 osztályig aktívan működő évfolyamok.

14 / 28

Képző és Iparművészetben:
Előképző 1-től Alapfok 6.-ig működnek csoportok.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Lubik Imre Nemzetközi Trombitaverseny: 2014; 2017.
2017. november Lubik Imre Nemzetközi Trombitaverseny 3. díj
Szentlőrinci Ifjúsági Fúvószenekar Országos Zenekari Találkozón kiemelt első díjat nyert.
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Zenész tanulóink adottságaikhoz mérten minden egyes rendezvényen képviselik iskolánkat.
Képzős növendékeink országos pályázatokon vesznek részt.
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Szeptember hó:
09.04. Évnyitó értekezlet
09.06. Órabeosztás
09.10. Első tanítási nap
09.14. Lobbi parti – zenekar
09.21. „Zenél a város” városi rendezvény - zenekar
09.22.Borbarátok éjszakája – zenekar
Október hó:
10.01. Zenei Világnap
10.13. szombat munkanap: hétfői tanítás 10.22 helyett
10.19. Iskolai ünnepély
10.23. Városi ünnepély
10. hó Válogató az oboa és fagottversenyre
November hó:
11.10. Tanítás nélküli munkanap
11.12 - 16-ig nyílt tanítási hét
11.21. I. Növendékhangverseny 17.00
11.27. Dél-Dunántúli Regionális rézfúvós verseny
December hó:
12.01. Adventi hangverseny 17.00
12. Gyöngyössy Zoltán fuvolás emlékkoncert Komló
12.15. szombat munkanap dec. 31. hétfő helyett
12.12-19. Karácsonyi hangverseny – telephelyek
12.20. Karácsonyi hangverseny – Szentlőrinc
2019. Január:
2019. 01.14 –től előjátszás, megbeszélés szerint
01.14-től képzősök félévi munkáinak kiállítása
01.21-től házi-hangversenyek
01.25. I. félév vége
12. vége Postapalota Pécs - kiállítás
Február:
02.04. Félévi nevelési értekezlet
02.22. Megyei fuvola - találkozó Bóly
02.23. szombat: Játékos vetélkedő
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Március:
03.04-03.08. nyílt hét
03.14. – Iskolai ünnepély.
03.15. - Városi ünnepély
03.20. II. Növendékhangversen
03.22. Megyei vonóstalálkozó - Siklós
Április:
04.15-16 III. növendékhangverseny
04.12. „Különleges” hangszerek találkozója-Kozármisleny
Május:
„Aprófúvósok” versenye Dombóvár (még nincs kiírva az időpont)
05.06-05.10: egyéni toborzók
05.17. Toborzó hangverseny IV. filharmónia
05.20-tól képzősök vizsgamunkáinak kiállítása
05.21. kedd- felvételi meghallgatás, jelentkezés a következő tanévre
05.22. szerda felvételi meghallgatás, jelentkezés a következő tanévre
05.21- év végi vizsgák
Járási Kisdiákfesztivál
Június:
06. Tanulmányi kirándulás – képzősök Pécs.
06.03.Road-show-zenekar
06.05. Tanítás nélküli munkanap (osztálykirándulások)
06.06.Utolsó tanítási nap
06.07. Alap-záróvizsga hangverseny
06.11-12. Adminisztrációk, leltárok
06.13. Tanévzáró ünnepély
06.14. Régi növendékek beiratkozása.
06.17-21. Szakmai táborozás Magyarhertelend
06.25. Tanévzáró értekezlet.

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Meghatározó szerepe van az iskolánknak a kulturális életben, legutóbbi rendezvényünk a Fennállásunk 30. évfordulóját ünneplő
Fúvószenekar.
Az iskolánk részt vesz, minden helyi rendezvényen, mint pl.: Adventi hangverseny, Tavaszköszöntő Koncert, Bemutatkozó
hangverseny, Járás iskoláiban, Kodály évhez kapcsolódó Vándorkiállítás szervezése.
A várost érintő társadalmi rendezvényeknek, megmozdulásoknak állandó résztvevői iskolánk tanulói, a zenészek és a képzősök
egyaránt.

Utolsó frissítés: 2018.10.24.
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4. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201052-1201052001
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-201052-1201052001
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-201052-1201052001

008 - Szentlőrinci Általános Iskola Királyegyházai Általános Iskola Tagintézménye (7953
Királyegyháza, Petőfi utca 63.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Az iskola elsődleges felvételi körzete Királyegyháza, Gyöngyfa és Sumony közigazgatási területe, a szülők igénye alapján
fogadunk tanulókat Szentdénes községből is
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018. április hónap folyamán
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Évfolyamonként 1-1, összesen 8 osztály,
4 vegyes napközis csoport
4 szakköri csoport
3 BTMN tanulói csoport
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:
Az iskolában sem tandíj, sem egyéb térítési díjfizetési kötelezettség nincs
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó még nem értékelte az intézmény munkáját
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:
Szorgalmi időszakban tanítási napokon 7:00 - tól 17:00 óráig, a szünetek időtartama alatt 8:00 - tól 16:00 óráig.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
-október 6. - Az aradi vértanúkról megemlékezés. Nemzeti gyásznap.
-október 23. Nemzeti ünnep. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója, iskolai ünnepély
-Ünnepváró: résztvevők: alsósok. Sumony – december 19. Királyegyháza – december 20.
december 21. – Játszóház megszervezése az iskolában,
január 20. – A Magyar Kultúra Napja
-február 25. – A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
-március 14. – Nemzeti ünnep
-április 15. – A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja
-június 5. Nemzeti összetartozás napja

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
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2016/2017-es tanévben a vezető pedagógiai-szakmai ellenőrzése valósult meg, melyhez fejlesztési tervet készített.
2017/2018-as tanévben intézményi tanfelügyelet volt, melyhez intézkedési terv készült.

Utolsó frissítés: 2018.10.23.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201052&th=8
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
http://szonek.hu/index.php/dokumentumok6
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=201052
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
http://szonek.hu/index.php/dokumentumok6
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
http://szonek.hu/index.php/dokumentumok6
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
http://szonek.hu/index.php/dokumentumok6
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
http://szonek.hu/index.php/dokumentumok6

Utolsó frissítés: 2017.10.30.

3. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
Adatok a székhelyintézménynél.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Adatok a székhelyintézménynél.
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Adatok a székhelyintézménynél.
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Adatok a székhelyintézménynél.
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Adatok a székhelyintézménynél.

Utolsó frissítés: 2017.10.31.
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4. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201052-1201052008
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-201052-1201052008
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-201052-1201052008

010 - Szentlőrinci Általános Iskola Bicsérdi Általános Iskola Tagintézménye (7671 Bicsérd, Rózsa
utca 16/b)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Az iskola Bicsérd, Boda és Zók községek közigazgatási területéről fogadja tanulóit.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Az első évfolyamra történő beiratkozás a 2019/2020-as tanévre várhatóan 2019 április hónapban lesz.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
8 osztály, 4 napközis csoport
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:
Nem releváns.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
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 munkanapokon 7.00 órától 18.00 óráig tart nyitva.
A tanítás 8.00 órakor kezdődik.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
2018. augusztus 31.18.00 óra: tanévnyitó ünnepély.
2018. szeptember 7. Filharmónia – Kodály Központ Pécs.
2018 szeptember 15. Tájoló nap és Szüreti Fesztivál Boda.
2018 szeptember 24. Papírgyűjtés.
2018 szeptember – június Boldogságprogram.
2018 október 01. Boldog Iskola oklevél átvétele Budapest.
2018 október 12. 18.00 óra Szoboravató, ebédlő, konyha ünnepélyes átadása.
2018 október 15-i héttől Minisuli beszoktató program.
2018 október 19. 8.00 óra. Október 23-i megemlékezés.
2018 október 26. Halloween 4-8.o.
2018 november Madárbarát és kézműves délután.
2018. november 10. (szombat) munkanap-környezetvédelmi témanap.
2018. november vége: Idősek világnapja, megemlékezés Bicsérd, Boda.
2018. november 30, december 7, 14, 21 Advent köszöntése.
2018. december 5. Mikulásműsor Bicsérden a Faluháznál.
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2018. december 6. Mikulás ünnepély a testvérosztályok között.
2018. december második hete: Falunap Bicsérd.
2018. december 15. (szombat) –egészségnevelési témanap.
2018. december 20. Karácsonyi kézműves délután az alsósokkal.
2018. december 21 Karácsonyi ünnepély.
2019. március 01. (péntek) Farsangi bál.
2019. március 5.7. alsó – március 6.8. fölső - Nyílt napok.
2019. március 6. Télűző.
2019. március (18-i héttől) Minisuli beszoktató program.
2019. március 14. 8.00 óra Március 15-i megemlékezés.
2019. április 10. Húsvétváró délután az alsósokkal és a nagycsoportos óvodásokkal együtt.
2019. április 3. hete Húsvéti ünnepség Bicsérden a Faluháznál.
2019. április vége Kistérségi Művészeti Fesztivál.
2019. május 2 – 3. Édesanyák köszöntése osztály szinten.
2019. május 27. Papírgyűjtés:
2019. június DÖK Közgyűlés.
2019. június 15. (szombat) 10 óra Ballagással egybekötött tanévzáró ünnepély.
2019. június vége Burgonyafesztivál.
2018. november, december, január 6. osztály úszásoktatás.
Színházlátogatás biztosítása több alkalommal.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
2016/2017-es tanévben vezetői tanfelügyelet volt, melyhez a fejlesztési terv elkészült.
2017/2018-as tanévben intézményi pedagógiai-szakmai ellenőrzés volt, melyhez a fejlesztési terv elkészült.

Utolsó frissítés: 2018.10.19.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201052&th=10
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
2018/2019-es tanévben 4 fő ismétel.
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=201052
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Szakkör, sportkör megnevezése:
Ügyes kezek
Kézműves
Furulya
Angol fakultáció
Néptánc
Futball
Akrobatikus pompon
Tömegsport
Gyógytorna
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
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Helyi tanterv - 8. pontja:
Hétvégére és szünetekre nem adunk fel házi feladatot.
Helyi tanterv - 5. pontja:
•Szóbeli és írásbeli feleletek.
•Írásbeli felmérők, témazárók, röpdolgozatok, dolgozatok.
•Memoriterek.
•Megfigyelések, kísérletek, gyűjtőmunka, kiselőadások, prezentáció, házi dolgozat.
•Vázlatrajzok, rajzok, plasztikus formák, munkadarabok készítése, ábrák elemzése.
•Térképolvasás, forráselemzés, gyakorlati feladatmegoldások, kísérletek, munkáltatás.
•Házi feladatok megoldása, szituációs és helyzetgyakorlatok.
•A tanuló tanórai teljesítményének, aktivitásának, írásbeli munkáinak –füzetek, munkafüzetek – értékelése.
•Szintfelmérők, eredményvizsgálatok.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Félévi osztályozó vizsgák: 2019. január 14-18.
Év végi osztályozó vizsgák, javító vizsgák: 2018. május 27 - 31. , augusztus 26-30.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
ÉvfolyamLétszám (fő)
1.
15 fő
2.
17 fő
3.
15 fő
4.
18 fő
5.
14 fő
6.
19 fő
7.
14 fő
8.
17 fő

Utolsó frissítés: 2018.10.19.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201052-1201052010
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-201052-1201052010
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-201052-1201052010

012 - Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye (7682 Bükkösd,
Vadasvölgy utca 2.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A beiskolázásra a törvényi előírások alapján kerül sor
(életkor, iskolaérettséget igazoló szakvélemény alapján)
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Beiskolázási körzete: Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki és Helesfa községek közigazgatási területe.
Német nemzetiségi nyelv oktatása esetén: Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki és Helesfa községek közigazgatási területe.
A beiratkozásra meghatározott idő:
A Kormányhivatal által meghatározott időpontban.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
1-8. osztály
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:
Nem releváns.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
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:
Tanítási napokon 7:00 órától-16:30-ig.
Rendkívüli esetben /rendezvények/ a programtól függően, kihirdetés szerint.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
2018. szeptember 03. (hétfő): Tanévnyitó ünnepély
2018. szeptember 28. (péntek): Magyar Népmese Napja – Meseünnep
2018. október 05. (péntek): Megemlékezés az aradi vértanúkról
2018. október 12. (péntek): A településen élő idősek köszöntése az Idősek
Világnapján
2018. október 19. (péntek): Iskolai ünnepély az 1956-os októberi forradalom
emlékére
2018. október 26. (péntek): Halloween-est
2018. november 09. (péntek): Márton-napi lampionos felvonulás Bükkösdön
2018. december 21. (péntek): Iskolai karácsonyi ünnepély
2019. január 22. (kedd): Magyar Kultúra Napja
2019. március 12. (kedd): Gergely-járás
2019. március 14. (csütörtök): Március 15-ei iskolai ünnepély
2019. április 17. (szerda): Nyúlnap - húsvétvárás
2019. április 11. (csütörtök): Versünnep (a magyar költészet napja)
2019. június 15. (szombat): Tanévzáró ünnepély és ballagás
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
2016/2017-es tanévben vezetői tanfelügyelet volt, melyhez fejlesztési terv készült.
2017/2018.as tanévben intézményi pedagógiai-szakma ellenérzés történt. Az intézkedési terv is elkészült.

Utolsó frissítés: 2018.10.26.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201052&th=12
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A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
http://www.szonek.hu/data/BUK/kklista2019BUK.pdf
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=201052
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
https://www.szonek.hu/data/BUK/kklista2019BUK.pdf
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
https://www.szonek.hu/data/BUK/kklista2019BUK.pdf
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
https://www.szonek.hu/data/BUK/helyitantervBUK.pdf
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
https://www.szonek.hu/data/BUK/kklista2019BUK.pdf

Utolsó frissítés: 2018.10.17.

3. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
Adatok a székhelyintézménynél.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Adatok a székhelyintézménynél.
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Adatok a székhelyintézménynél.
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Adatok a székhelyintézménynél.
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Adatok a székhelyintézménynél.

Utolsó frissítés: 2017.10.31.

4. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201052-1201052012
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-201052-1201052012
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-201052-1201052012

014 - Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye (7951
Szabadszentkirály, Ady Endre utca 37.)
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1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Beiskolázási körzete: Szabadszentkirály, Gerde, Pécsbagota és Velény községek közigazgatási területe.
A beiratkozásra meghatározott idő:
2019 április
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Az általános iskolában 8 évfolyamon 8 osztály működik a fenntartó jóváhagyásával.
Napközis csoportok száma: 2; tanulószobai csoportok száma:2
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:
Az általános Iskolában térítési díj, tandíj és egyéb díjfizetési kötelezettség nincs.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
2018/2019-es tanévre 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 munkanapokon 6.45 órától 18.00-ig tart nyitva.
A tanítás 8 órakor kezdődik.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
augusztus 27. - alakuló értekezlet
augusztus 31. - tanévnyitó értekezlet
szeptember 3 – első tanítási nap, tanévnyitó ünnepély
szeptember 10- szülői értekezlet
szeptember 12-14 Orfű-EFOP pályázat alsós tábor
szeptember 19-21 –Zánka Erzsébet tábor
szeptember 27-28 papírgyűjtés
szeptember 28 – Diáksportnap
október 1 munkaértekezlet
október 5 –Mecsek túra felsősöknek
október 5- osztály szinten Aradi vértanuk ünnepe
október 12 -DIFER
október 17 Barcs-Erdők Hete
október 19- 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepély
november 5 munakértekezlet
november 10- Márton nap + Szülők bálja
november 12-16-nyílt tanítási hét
november 19- szülői értekezlet, fogadóóra
november 30-ig-Difer mérés
december 3 munkaértekezlet
december 3 Betlehem készítés
december 7 korcsolyázás
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december 20 teaház
december 21 karácsonyi ünnepség
január 7 munkaértekezlet
január 18 Vetélkedő a nemzeti parkokról
január- színház látogatás
január 21-25 félévi osztályozó vizsgák
január 25 félév zárása
január 28 osztályozó értekezlet
február 1 félévi értesítők kiosztása
február 4 munkaértekezlet
február 18 továbbtanulás
február 15 farsang
február 25- Pénz7
március 4 munkaértekezlet
március Óvoda iskola átmenet
március 4-8 nyílt tanítási napok
március 14 ünnepély
március Határtalanul Erdélybe
március 18-22 Fenntarthatósági témahét
április 1 munkaértekezlet
április 8-12 digitális témahét
április 12 Mátyás vetélkedő
április 17 nemzetközi gyerekfesztivál-Sopron
április 23 szülői értekezlet, fogadóóra
április 26 –Paks üzemlátogatás
május 6 –munkaértekezlet
május Zsigmond napi projekt
május 22 idegen nyelvi mérés
május 29 országos kompetenciamérés
május 31 gyereknap
június 1 munkaértekezlet
június 3-7 –osztálykirándulások
június 12 osztályozó értekezlet
június 14 utolsó tanítási nap, tanévzáró, ballagás
június 21 –tanévzáró értekezlet
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
2018/2019-es tanévben nem releváns.

Utolsó frissítés: 2018.10.25.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201052&th=14
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A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Évfolyamismétlők száma a 2017/2018-as tanévben
1.évfolyam0 fő
2.évfolyam0 fő
3.évfolyam0 fő
4. évfolyam0 fő
5. évfolyam0 fő
6. évfolyam1 fő
7. évfolyam0 fő
8. évfolyam0 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=201052
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
rajzszakkör
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
https://www.szonek.hu/index.php/dokumentumok
Helyi tanterv 7.1 pontja
Házi rend 6.3 pontja
A témazáró dolgozatát 10 munkanapon belül kiértékelve megtekinthesse, az értékelés szempontjait
megismerhesse, kérdéseire érdemi választ kapjon. Határidőn túli értékelés esetén (igazolt hiányzás,
ill. tanítási szünetet kivéve) a tanár és tanuló egyeztetése szükséges az érdemjegy beírását illetően.
Egy tanítási napon egyetlen osztállyal sem íratható kettőnél több témazáró dolgozat. Az osztály
diák képviselője nyilvántartást vezet a kitűzött dolgozatokról, és köteles a szaktanárnak jelenteni, ha az
adott napra már több más témazáró dolgozatot is kitűztek.
A tanár köteles a ki nem adott írásos feleleteket a következő fogadóóráig, a témazáró dolgozatokat a
tanév végéig megőrizni. A szülő joga, hogy a ki nem adott dolgozatot fogadóórán megtekintse.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
https://www.szonek.hu/index.php/bemutatkozas7 (osztályozó vizsga évfolyamonkénti követelményrendszere a honlapon
megtalálható)

2019. január 21 - 2019. január 25
2019. május 27 - 2019. május 31

A tanulmányok alatti vizsgák rendjét a Szentlőrinci Általános Iskola Pedagógiai Programjának 3. sz. melléklete szabályozza.
A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott tantárgyból, az osztályzat
megszerzéséhez a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet (összesen 250 órát meghaladó hiányzás, vagy az adott tantárgyból a
hiányzás meghaladja
az éves óraszám 30% át); magántanulói státusz illetve egyéb ok miatt az igazgató engedélyezte számára az osztályozó
vizsga
letételét; 20. oldal, összesen: 37- felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozó vizsga letételére
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kötelezték
-tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve valamennyi tantárgyból);
Osztályozó vizsga az éves munkatervben meghatározott időpontban tehető, az osztályozó értekezletet megelőzően
-Az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga időpontjait az igazgató jelöli
ki. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt 15 nappal értesítést kap.
-Az osztályozó vizsga letételét az igazgató engedélyezi.
-Az osztályozó vizsga követelményeit és az értékelés rendjét az iskola nevelőtestülete határozza meg a helyi tanterv
mellékletében.
A tantervi követelményekről a tanuló vizsga előtt írásbeli tájékoztatást kap.
Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettség alól.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
1. osztály: 11 fő
2. osztály: 8 fő
3. osztály: 9 fő
4. osztály: 11 fő
5. osztály: 10 fő
6. osztály: 11 fő
7. osztály: 9 fő
8. osztály: 13 fő

Utolsó frissítés: 2018.10.25.

3. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
Adatok a székhelyintézménynél.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Adatok a székhelyintézménynél.
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Adatok a székhelyintézménynél.
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Adatok a székhelyintézménynél.
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Adatok a székhelyintézménynél.

Utolsó frissítés: 2017.10.31.

4. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201052-1201052014
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-201052-1201052014
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-201052-1201052014
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A közzétételi lista letöltésének dátuma:
2018. november 03.
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