A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola
közzétételi listája
2017/2018
1. A betöltött munkakörök a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Munkakör

Létszám
(fő)

intézményvezető

1

Végzettség
főiskola
főiskola

intézményvezető-helyettes

tanító

2

22
1
1

tanár

műszaki tanár- fejlesztőpedagógus
matematika - ének-zene szakos tanár
tanító

főiskola

tanító

egyetem

matematika- fizika- informatika szakos tanár

főiskola

matematika- földrajz szakos tanár

1

főiskola

2

főiskola

1

főiskola

1

főiskola

1

egyetem

1

főiskola

1

főiskola

1

főiskola

1

főiskola

1

főiskola

1

főiskola

1

főiskola

1

főiskola

1

fejlesztőpedagógus

főiskola

Szakképzettség

főiskola

matematika - pedagógia szakos tanár
matematika – kémia szakos tanár
magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv és
irodalom szakos tanár
magyar nyelv és irodalom- történelem szakos
tanár
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
magyar nyelv és irodalom francia nyelv szakos
tanár
tanító, rajz szakos tanár
angol nyelv és irodalom – földrajz szakos tanár
tanító- angol nyelv műveltségterület
ének - zene - történelem szakos tanár
történelem - orosz nyelv szakos tanár
földrajz-biológia szakos tanár
biológia - technika szakos tanár
testnevelés-biológia szakos tanár
testnevelés szakos tanár

1

főiskola

1

főiskola

tanító, testnevelés műveltségterület

1

főiskola

fejlesztőpedagógus

2. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai
végzettsége és szakképzettsége

Feladatkör

Létszám

Iskolai végzettség

Szakképesítés

Iskolatitkár

2

szakközépiskola

pedagógiai asszisztens

1

középiskola

könyvelő, vállalati tervező,
statisztikus
pedagógiai asszisztens

könyvtáros

1

főiskola

könyvtáros

3. Az országos mérés-értékelés eredményei
4.
3.1 Országos kompetenciamérés

Országos kompetencia-mérés
eredménye

Iskola
átlaga

2014
Országos
átlag

Iskola
átlaga

2015
Országos
átlag

Iskola
átlaga

2016
Országos
átlag

Matematika
6. évfolyam

1382

1491

1432

1497

1334

1486

8. évfolyam

1535

1617

1480

1618

1476

1597

6. évfolyam

1363

1481

1443

1488

1326

1494

8. évfolyam

1484

1557

1428

1567

1419

1568

Szövegértés

3.2. Idegen nyelvi (angol) mérés eredménye a hatodik és nyolcadik évfolyamon
A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 11. § (5) bekezdése
alapján az alábbiakban közzé tesszük a 2017. május 17-én megtartott idegen nyelvi
mérés eredményeit.
6. évfolyam átlageredménye: 51 %
8. évfolyam átlageredménye: 49 %

5. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Évfolyamismétlő,
lemorzsolódó tanulók száma
a tanév végén

2014/2015

2015/2016

42

24

2016/2017

31

6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége
A 2017/2018-as tanévben a következő tanórán kívüli tevékenységekbe kapcsolódhatnak
be a tanulók:
 Irodalmi színpad
 Musical szakkör
 Kiskertész szakkör
 Furulya szakkör
 Kézműves szakkör
 Informatika szakkör
 Média szakkör
 Angol nyelvi szakkör
 Hírszerkesztő szakkör
 Énekkar
 Tömegsport foglalkozások: kézilabda, labdarúgás, röplabda, zenés torna
 Szabadidős programok
 Tantárgyi felzárkóztató foglalkozások
 Tehetséggondozás, versenyre való felkészítés
 Tanulószoba
 Fejlesztő foglalkozások
 Városi Sportegyesületekbe való bekapcsolódás (karate, labdarúgás)

7. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai






Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok a tanórán feldolgozott
ismeretek elsajátítását, alkalmazásuk gyakorlását, az írásbeli és szóbeli
beszámoltatások elkészítését szolgálják.
A hét végékre (pénteki tanórán hétfői tanórára) az őszi, téli és tavaszi szünetekre többlet
házi feladatot nem adunk.
Határidős házi feladatok (pl. gyűjtő, kutató munka stb.) minden tárgyból adhatók.
A tanulókat egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük,

A tanulók írásbeli beszámoltatásának formái:


Témazáró dolgozat: Egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy tanórát
kitöltő, az ismeretek felidézését és alkalmazását egyaránt megkövetelő írásbeli
számonkéréséi forma. A témazáró dolgozatban szereplő feladattípusok arányai
megfelelnek a tananyag és a tantervi követelmények belső arányainak.



Egyéb dolgozat- írásbeli felelet-: Egy tantervi téma valamely részének
számonkérésére szolgáló, legfeljebb egy tanórát kitöltő írásbeli számonkérési forma,

amelyben az ismeretek felidézése az alkalmazástól függetlenül vagy azzal együtt is
számon kérhető.


Felmérő dolgozat: A készségtárgyak kivételével a tanév elején az ismétlést
követően, év végén az összefoglalást követően íratja meg a szaktanár.

Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai:
 Témazáró és felmérő dolgozat íratását a szaktanár egy héttel a dolgozat írás előtt
bejelenti, a dolgozatot két héten belül kijavítja, egy tanítási napon kettőnél több
témazáró dolgozat nem íratható.
 Egyéb dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti, a
dolgozatot két héten belül kijavítja.
 A szaktanár nem írat újabb dolgozatot a tantárgyból, amíg az előzőt kijavítva ki
nem adta a tanulóknak.
8. Az osztályozóvizsga tantárgyankénti,
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje





évfolyamonkénti

követelményei,

a

A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a
szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait tantárgyanként és
évfolyamonként az intézmény pedagógiai programja határozza meg.
Az osztályozó vizsga időpontját - félévkor januárban, a félévi értékelés előtt, tanév
végén júniusban a tanévvégi értékelés előtt - az intézmény vezetője határozza meg.
A javítóvizsgákat az éves munkatervben meghatározott időpontokban, augusztus 1531-e között kell megtartani.

9. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma, az osztályok
elhelyezése (2017. október 01.)

Osztály
1-4 évfolyam:
1.a
1.b
1.c
2.a
2.b
2.c
3.a
3.b
3.c
4.a
4.b
4.c
1-4. évfolyam
összesen:
5-8 évfolyam:
5.a
5.b
5.c

Osztálylétszám (fő)

Osztály elhelyezése

17
18
18
24
21
20
23
21
21
21
18
24
246

Móricz u. 3-5.
Móricz u. 3-5.
Móricz u. 3-5.
Móricz u. 3-5.
Móricz u. 3-5.
Móricz u. 3-5.
Móricz u. 3-5.
Móricz u. 3-5.
Móricz u. 3-5.
Móricz u. 3-5.
Móricz u. 3-5.
Móricz u. 3-5.

20
21
21

Zólyom u. 14.
Zólyom u. 14.
Zólyom u. 14.

6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
8.a
8.b
8.c
5-8. évfolyam
összesen:
1-8. évfolyam
összesen:

24
23
23
24
22
18
20
20
236

Zólyom u. 14.
Zólyom u. 14.
Zólyom u. 14.
Zólyom u. 14.
Zólyom u. 14.
Zólyom u. 14.
Zólyom u. 14.
Zólyom u. 14.

482

10. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
összesen

osztályok
száma
3
3
3
3
3
3
2
3
23

11. Az intézmény nyitvatartási rendje



Az iskola szorgalmi időben reggel 7.00 órától a szervezett foglalkozások
befejezéséig, de legalább 20.00 óráig van nyitva.
Az oktatási intézményt hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik
hétfőtől csütörtökig 8.00 és 15.30 óra között, pénteken 8.00 – 12.00 óráig.

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon - rendezvények hiányában zárva kell tartani.
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – rendezvény, terembérlés esetén – az
intézményvezetővel való egyeztetés után a fenntartó ad engedélyt.
12. A beiratkozásra meghatározott idő
A beiratkozás ideje: a fenntartó által meghatározott időpontban: 2018. április

13. A tanév helyi rendje

A tanítási napok száma a 2017/2018-as tanévben 180 nap.
 Első tanítási nap:
2017. szeptember 01. (péntek)
 Utolsó tanítási nap:
2018. június 15. (péntek)
 Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 03-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november
06. (hétfő).
 A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 03.
(szerda).
 A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 03-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 04.
(szerda).
idegen nyelvi mérés:
2018. május 16. (szerda)
országos kompetenciamérés: 2018. május 23. (szerda)
Ballagás:
Bizonyítvány osztás, ünnepélyes tanévzáró:

2017. június 16.
2017. június 22.

Tanítás nélküli munkanapok, áthelyezett tanítási napok







2017. október 27.
2017. november 15.
2018. február 09.
2018. április 04.
2018. május 11.
2018. június 15.

– Őszi nevelési értekezlet
- Pályaorientációs nap
– Félévi értekezlet
– Tavaszi nevelési értekezlet
– Kulturális rendezvény
– DIÖK nap

Áthelyezett tanítási napok
pihenőnap
2018. március 16. (péntek)

szombati munkanap, tanítási nap
2018. március 10.

2018. április 30. (hétfő)

2018. április 21.

