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

Igazgató:

Ilonka Zoltán

Intézmény címe:

5144 Jászboldogháza, Kossuth Lajos utca 1.

Telefon:

06 57 460-022

E-mail:

klik.jaszboldoghaza@gmail.com

OM azonosító:

035921

I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2018-2019-as
tantárgyfelosztás szerint:
sorszám
1.
2.
3

Végzettség, szakképzettség

Feladatkör a 2018/2019-as
tantárgyfelosztás alapján
tanár, technika

technika
szakos
közoktatás vezető
tanár,
testnevelés-technika testnevelés
szak,
pedagógia
szak, technika
közoktatási vezető
tanító,
testnevelés alsó tagozat
szakkollégium

tanított
osztályok
6. 7. 8.

igazgató

5. 6. 7. 8.
5. 6.

igazgatóhelyettes,
sportszakkör

1. 2.

napközis
csoportvezető,
testnevelés,
korrepetálás
osztályfőnök
korrepetálás
osztályfőnök
korrepetálás
osztályfőnök,
korrepetálás, alsós
munkaközösség
vezető
osztályfőnök,
korrepetálás,
gyermekvédelmi
felelős

1-4.

4.

tanító, orosz szakkollégium

alsó tagozat

1.

5.

tanító, rajz szakkollégium

alsó tagozat

2.

6.

tanító, magyar szakkollégium
gyakorlatvezetői szakvizsga

alsó tagozat

3.

7.

tanító, dráma szakkollégium

alsó tagozat

4.

egyéb információ

8.

tanár, matematika, fizika

9.

tanár,
testnevelés-földrajz testnevelés,
szak
földrajz
tanár, biológia szak
biológia
természetismeret
kémia
erkölcstan
tanító, magyar nyelv és magyar nyelv és irodalom
irodalom szakkollégium

10.

11.

12.

matematika,
fizika

5. 6. 7. 8.
7. 8.

tanító, ember és társadalom történelem
műveltség
terület,
ének ének
szakkollégium
hon-és népismeret
tanár, orosz, angol
angol
tanár, rajz szakkollégium, rajz
felsőfokú informatikus
informatika
tanár, német, történelem
történelem
gyógypedagógus
fejlesztő

13.
14.
15.
16.

5. 6. 7. 8.
7. 8.
7. 8.
5. 6.
7. 8.
5. 6. 7. 8.
5. 6. 7. 8.

osztályfőnök,
korrepetálás,
előkészítő,
felsős
munkaközösség
vezető
osztályfőnök,
sportszakkör
osztályfőnök,
DÖK vezető

osztályfőnök,
korrepetálás,
előkészítő,
színjátszó
5. 6.
napközis
2. 4. 5. 6 .7. csoportvezető
8.
5.
4. 5. 6. 7. 8. rajz szakkör
5. 6. 7. 8.
informatika szakkör
5. 6. 7. 8.
7. 8.
áttanítás 4 órában
1-8.

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

sorszám
1.
2.
3.

végzettség, szakképzettség
szociálpedagógus, könyvtáros
élelmiszer eladó
betanított munkás

feladatkör
könyvtáros
takarító
takarító

III. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 2018-2019-as tanévben osztályok:

1.
0 fő

2.
0 fő

3.
0 fő

4.
0 fő

5.
0 fő

6.
0 fő

7.
0 fő

8.
0 fő

IV. Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban 2018-2019-as tanévben:
összesen: 153 fő

1.
12 fő

2.
10 fő

3.
27 fő

4.
22 fő

5.
26 fő

6.
17 fő

7.
26 fő

8.
23 fő

V. Továbbtanulási mutatók: A 2017/2018-es tanévben 27 tanuló fejezte be az általános iskolai
tanulmányait intézményünkben.
Továbbtanulásuk a következők szerint alakult:
gimnáziumba

13 fő

szakgimnáziumba

11 fő

szakközépiskola

2 fő

szakiskola

1 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:
-

tantárgyi felzárkóztató foglalkozás
fejlesztő foglalkozások
középiskolai felvételire előkészítő foglalkozások
sportköri foglalkozások
szakkörök: természetismeret, rajz, elsősegély
iskolai könyvtár

Egyéb lehetőségek:
-

karate
néptánc
mazsorett

Mindennapos testnevelés biztosítása:
Az iskolai tanórai foglakozások az alsó tagozatban heti öt órában valósul meg.
Évfolyamonként 3 óra van egy osztálynak és a fennmaradó két óra összevonásra kerül az 1-2.
és 3-4. osztályosaknak.
Felső tagozatban órarendileg heti öt órában van testnevelés óra.
A napi egy testnevelés órán felül a sportkörök és egyéb foglalkozások (tánc és a karate)
biztosítanak lehetőséget a tanulóknak 1-8. osztályig a rendszeres testmozgásra.
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 feladatot.
Írásbeli számonkérés fajtái:
o témazáró dolgozat: egy tananyagon belüli témakör lezárása, összefoglalás
után,
o év eleji és év végi felmérések: a tanulók tudásának, készségeinek szintjét,
fejlődését mérik,
o egyéb dolgozat, röpdolgozat: egy órai tananyag tudásának számonkérése
Írásbeli számonkérés 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 röpdolgozat írása az adott napon íratható, nem kell előre jelezni,
o egy tanítási napon legfeljebb kettő dolgozat íratható.
VIII. A tanév rendje

1. Szorgalmi idő: 2018. szeptember 3. - 2019. június 15.
Tanítási napok száma: 181
Első félév vége: 2019. január 25.
Értesítők kiadásának határideje: 2019. február 1.
2. Tanítási szünetek:
Őszi szünet: október 29-31. (utolsó tanítási nap: október 26., első tanítási nap:
november 5.
Téli szünet: december 27. - január 2. (utolsó tanítási nap: december 19., első tanítási
nap: január 3.)
Tavaszi szünet: április 18. – április 23. (utolsó tanítási nap: április 17, első tanítási nap:
április 24.)

3. 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. október 16. pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap
2. december 20. szakmai nap, továbbképzés
3. december 21. szakmai nap, továbbképzés

4. április 24. szakmai nap, továbbképzés
5. május 1-31. 1 nap tanulmányi kirándulás osztályonként
6. június 15. Gyermeknap (DÖK)
4. Országos mérés, értékelés
Idegen nyelvi célmérés: 2019. május 22.
Országos Kompetenciamérés: 2019. május 29.
A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek.
A 2017. évi Országos Kompetenciamérés intézményi eredménye:
Matematika országos
6. osztály
8. osztály

1497
1612

községi
1442
1543

Mátyás
Iskola
1520
1584

Szövegértés országos
6. osztály
8. osztály

1503
1571

községi
1434
1503

Mátyás
Iskola
1519
1439

Eredményeink %-os arányban:
Matematika: országos átlaghoz:
községi átlaghoz:
Szövegértés: országos átlaghoz:
községi átlaghoz:

6. osztály: 102%

8. osztály: 98%

6. osztály: 105%

8. osztály: 103%

6. osztály: 101%

8. osztály: 92%

6. osztály: 106%

8. osztály: 96%

A kompetenciamérés eredményei az alábbi felületen részletesen megtekinthető:
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=035921&th=3
IX. A beiratkozásról
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a
kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a
lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 45. § (2) bekezdés hatályos rendelkezése szerint:
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb
az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság
javasolja további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik
tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői
bizottságvéleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje
tankötelezettségének teljesítését.”

X. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
Az iskola nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig 7-17 óráig.
A tanítási órák ideje alatt szülő nem tartózkodhat az iskola épületeiben csak indokolt esetben.

Ilonka Zoltán
igazgató

