KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé.

Intézmény neve:

Jászboldogházi Mátyás Király általános Iskola és
Alapfokú művészeti Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája

Tagintézmény-vezető: Juhász Attila
Intézmény címe:

2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 7.

Telefon:

06 53 383 017

E-mail:

klik.tapiogyorgye@gmail.com

OM azonosító:

035921

I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2017-2018-as
tantárgyfelosztás szerint:
sorszám

2.
3.

Feladatkör a 2016/2017-es
tantárgyfelosztás alapján
angol-számítástechnika tanár, informatika
közoktatás vezető
tanító, technika szakkollégium rajz, testnevelés, technika
tanító, könyvtáros
alsó tagozat

4.

tanító/tanár, rajz szak

alsó tagozat

5.

tanító

alsó tagozat

6.

tanító,
szakkollégium
tanító,
szakkollégium
tanító,
szakkollégium
tanító

1.

7.
8.
9.
10.
11.

Végzettség, szakképzettség

informatika alsó tagozat
ének-zene alsó tagozat
ének-zene alsó tagozat
alsó tagozat

tanító,
ének-zene alsó tagozat
szakkollégium
tanár, kémia, biológia
kémia, biológia, term.ism.

tanított
osztályok
6. 7. 8.

egyéb információ

tagintézményvezető
2.,b 3.a
tagint.vez. helyettes
1.a
osztályfőnök
korrepetálás
1.b
osztályfőnök
korrepetálás
2.a
osztályfőnök
korrepetálás
2.b
osztályfőnök,
korrepetálás
3.a
osztályfőnök,
korrepetálás
3.b
osztályfőnök,
korrepetálás
4.a
osztályfőnök,
korrepetálás,
mk.vez.
4.b
osztályfőnök,
korrepetálás
5.a,b, 6.a,b, osztályfőnök,

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.

7.a,b 8.
tanár,
matematika, matematika, testnevelés
5. 6. 7. 8.
testnevelés szak
évf.
tanár, történelem szak
magyar,
történelem, 5.a, 6.a, 6.b,
testnevelés, technika
7.a, 8.
tanár, angol-magyar szak
angol, magyar
5., 6., 7., 8.
évf.
tanár, angol, történelem, ének történelem, angol, ének
4-8. évf.
szak
tanár , matematika-fizika szak matematika, fizika
5-8. évf.
tanár, történelem-német szak történelem, német
4-8. évf
tanár, magyar-ének szak
magyar, ének
5.a,b, 7.b, 8.
tanár, magyar-történelem szak magyar, történelem, etika, 5-8. évf.
hon-és népism., technika
tanár, földrajz-testnevelés szak földrajz,
testnevelés, 5-8. évf.
informatika
tanító,
ének-zene napközi, fejlesztés
7.évf.,
3.
szakkollégium
napközis
csoport
tanító,
ének-zene tanító, napközi
1.a, 1.b, 4.b,
szakkollégium
2.
2.
napközis
csoport
tanító,
ének-zene testnevelés, ének, napközi
2.a,2.b, 3.b,
szakkollégium
4.a, 4.b, 2.
csoport
napközi.
tanító
testnevelés, napközi
2.a,
1.csoport
napközi
tanító
magyar
1.a
gyógypedagógus
gyógypedagógiai órák
1-8. évf.
konduktor
mozgásfejlesztés
1.és 5. oszt.
gyógypedagógus
gyógypedagógiai
órák, 1-8. évf
logopédia
zenetanár, fafúvós
fafúvós órák
1-8. évf.
zenetanár, fafúvós
fafúvós órák
1-8. évf.
zenetanár, rézfúvós
rézfúvós órák
1-8. évf.
zenetanár, billentyűs
billentyűs órák
1-8. évf.
zenetanár, szolfézs
szolfézs órák
1-8. évf.

osztályfőnök
osztályfőnökK
osztályfőnök,
mk.vez
osztályfőnök
osztályfőnök
osztályfőnök

óraadó, nyugdíjas
óraadó
óraadó
mk.vez
gyakornok
mk.vez.
óraadó, nyugdíjas

II. A nevelő és oktató munkát segítik iskolai végzettsége és szakképzettsége:

sorszám
1.
3.

végzettség, szakképzettség
általános kertész
történelem-magyar szakos tanár

feladatkör
iskolatitkár
pedagógiai asszisztens

III. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 2016-2017-os tanévben osztályok:

1

2
0 fő

1 fő

3
0 fő

4
1 fő

5
0 fő

6
0 fő

7
5 fő

8
0 fő

IV. Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban 2017-2018-as tanévben:

1.a

2.a

16

18
1.b

3.a
14

2.b

16

19

4.a
15

3.b
15

5.a
19

4.b

6.a
16

5.b

17

19

7a
19

6.b
18

8.
24

7.b
22

összesen: 267 fő

VI. Szakkörök igénybevételének lehetőségei, mindennapos testedzés lehetőségei.
A szakkörök és egyéb foglalkozások a képességfejlesztést és a tehetséggondozást szolgálják, melyeket
iskolánk minden tanulója igénybe vehet korlátozás nélkül:
-

községi könyvtár
tantárgyi felzárkóztató foglalkozás
középiskolai felvételire előkészítő foglalkozások
fejlesztő foglalkozások
szakkörök: természetismeret

Egyéb lehetőségek:
-

karate
zeneoktatás (zeneiskolai képzés)

Mindennapos testnevelés biztosítása:
Alsó és felső tagozatban órarendileg heti 5 órában van testnevelés óra. Ezen felül a
sportkörök és egyéb foglalkozások, karate. 1-8. osztályig lehetőséget biztosítunk a
mindennapos mozgásra. A napköziben is végeznek játékos egészségfejlesztő testmozgásokat.

VII. Iskolai dolgozatok és hétvégi házi feladatok szabályai
A házi feladat kiadásának szempontjai:
-

tananyaghoz való kapcsolódás
diákok képességeinek megfelelő differenciálás
elő kell készíteni

A házi feladat funkciója a tananyaghoz való illeszkedés, kapcsolódás alapján a gyakorlás,
készség és képességfejlesztés az ismeretek rögzítése, megszilárdítása.
-

-

Hétvégére és a szünetekre legfeljebb annyi házi feladat adható, amennyi az egyik
óráról a másikra szokásos.
Alsó tagozatban hétvégére és szünetekre nem adnak házi feladat.
Írásbeli beszámoltatás formái:
o témazáró dolgozat: egy tananyagon belüli témakör lezárása, összefoglalás
után
o év eleji év végi felmérések: a tanulók tudásának, készségeinek szintjét,
fejlődését mérik
o egyéb dolgozat: egy órai tananyag tudásának számonkérése
Írásbeli beszámoltatás rendje:
o témazáró dolgozat írását, az összefoglaló órán, vagy előtte be kell jelenteni
o egyéb dolgozat írását az előző tanítási órán előre kell jelezni
o egy tanítási napon legfeljebb kettő dolgozat íratható
VIII. A tanév rendje

1. szorgalmi idő: 2017. szeptember 1-2018. június 15.
összesen: 180 tanítási nap.
Első félév vége: 2018. január 26.
Értesítők kiadásának határideje: 2018. február 2.
2. Tanítási szünetek:
Öszi szünet: október 30-november 3. (utolsó tanítási nap: október 27. első tanítási
nap: november 6.
Téli szünet: december 22-január02. (utolsó tanítási nap: december 21, első tanítási
nap: január 3.)
Tavaszi szünet: március 29-április 3. (utolsó tanítási nap: március 28., első tanítási
nap: április 4.)

Tanítás nélküli munkanapok:
A szorgalmi idő alatt, a tanítási napokon felül a nevelőtestület a tanév helyi rendjében
meghatározott célra 6 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

november 15. pályaorientációs témanap
december 22. tanítás nélküli munkanap
március 10. tanítás nélküli munkanap
március 28. DÖK nap
április 21. tanítás nélküli munkanap
június 1. gyermeknap

3) Országos mérés, értékelés
Idegen nyelvi célmérés: 2018. május 16
16.
Országos Kompetencia mérés: 2018. május 23
23.
A mérés napja tanítási napnak
pnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való
részvétellel teljesítenek.
A 2016. évi Országos Kompetenciamérés intézményi eredménye:
Nagy
általános 1429
1486 Községi
1432 községek
iskola
(1340;1501) (1485;1487) ált. isk (1430;1434)
ált. isk.
Nagy
általános 1560
1597 Községi
1537 községek
Matematika 8
iskola
(1486;1655) (1596;1598) ált. isk (1534;1539)
ált. isk.
Nagy
általános 1440
1494 Községi
1425 községek
Szövegértés 6
iskola
(1326;1534) (1493;1496) ált. isk (1423;1427)
ált. isk.
Nagy
általános 1551
1568 Községi
1499 községek
Szövegértés 8
iskola
(1486;1638) (1567;1569) ált. isk (1496;1501)
ált. isk.
Matematika 6

1445
(1440;1450)
1547
(1542;1552)
1451
(1446;1457)
1516
(1510;1522)

A kompetenciamérés eredményei az alábbi felületen részletesen megtekinthető:
https://www.kir.hu/kir2esl/Okm/Adatok/15995

Juhász Attila
tagintézmény
tagintézmény-vezető

