A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
Pedagógusok Végzettség, szakképzettség
1.
Főiskola: ált.isk.tanító,
matematika műveltségi
területen
2.
Főiskola: tanító, matematika
műveltségi területen,
számítástechnika szakos
tanár, könyvtáros asszisztens
3.
Főiskola:ált.isk.tanító, német
nemzetiségi tanító
4.
Főiskola: ált.isk.tanító,
óvodapedagógus,
differenciáló-pedagógia
tanító, szakvizsgázott
pedagógus
5.
Főiskola: ált.isk.tanító,énekzene szakkollégium, ált.isk.
hitoktató, differenciálópedagógia tanító,
szakvizsgázott pedagógus
6.
Főiskola: ált.isk.tanító,
katolikus hitoktató
7.
Főiskola: tanító, ének-zene
műveltségi területen, német
nemzetiségi tanító
8.
Főiskola-egyetem: népművelő
és magyar szakos
ált.isk.tanár, okleveles
könyvtárpedagógia tanár,
német-magyar, magyar-német
szakfordító, okleveles németés nemzetiségi német-tanár
9.
Főiskola-egyetem:
ált.isk.tanár matematikakémia szakon, matematika
szakos tanár, okleveles
fizikatanár
10.
Főiskola-egyetem: magyartörténelem szakos
ált.isk.tanár, angol nyelv és
irodalom szakos bölcsész és

Tantárgyfelosztás
Matematika, magyar nyelv és
irodalom testnevelés, környezet,
Matematika, technika, informatika,
ének-zene, rajz
Matematika, német, környezet
Matematika, környezet, testnevelés,
fejlesztő pedagógus, rajz, technika,

Magyar nyelv és irodalom, énekzene, fejlesztő pedagógus

Magyar nyelv és irodalom,
környezet, rajz, technika, hittan
Matematika, német, testnevelés
Magyar nyelv és irodalom, német,
német nemzetiségi népismeret

Matematika, fizika, kémia

Magyar nyelv és irodalom,
történelem, angol

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

középiskolai tanár, angol
nyelvi szakkollégium
Főiskola: általános iskolai
testnevelő-labdarúgó
szakedző tanár
Főiskola-egyetem:
óvodapedagógus, tanító:
magyar nyelv és irodalom
műv.területen, magyar
irodalom és nyelv szakos
bölcsész és középiskolai
tanár, közoktatási vezető és
szakképzett pedagógus,
általános iskolai okleveles
hitoktató
Főiskola: általános iskolai,
német nyelv oktatására
képesített tanító, katolikus
hitoktató, német szakos
nyelvtanár, szakvizsgázott
pedagógus
Főiskola-egyetem:
ált.isk.tanító, matematika
szakos tanár, katolikus
hitoktató, közoktatási vezető
és szakvizsgázott pedagógus
Főiskola-egyetem:
ált.isk.tanító, német
nemzetiségi óvónő, német
nemzetiségi tanító,
szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető
Egyetem: ének-zene tanár,
mesterképzési szak
Főiskola: földrajz-rajz szakos
általános iskolai tanár
Egyetem: biológia szakos
tanár
Főiskola: ált. isk. tanító,
testnevelés és
gyógytestnevelés
szakkollégium, szíjgyártónyerges

Testnevelés
Magyar nyelv és irodalom, énekzene

Német

Matematika

Német nemzetiségi népismeret

ének-zene
földrajz, rajz, természetismeret
biológia, természetismeret
testnevelés, technika, matematika,
ének-zene

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai
végzettsége és szakképzettsége
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Érettségi, felsőfokú ügyintéző
titkár, mérlegképes könyvelő
művelődésszervező, főiskola
Szakmunkás bizonyítvány
Szakmunkás bizonyítvány
Szakmunkás bizonyítvány
Szakmunkás bizonyítvány
Szakmunkás bizonyítvány
Szakmunkás bizonyítvány

Gazdasági vezető
Iskolatitkár
Konyhalány
Konyhalány
Takarító
Takarító
Takarító
Karbantartó

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
2019. évi országos kompetenciamérés eredményei

Matematika
Szövegértés

6.
8.
6.
8.

intézményben
1467
1663
1523
1632

országos
1495
1624
1499
1608

2018. évi országos kompetenciamérés eredményei

Matematika
Szövegértés

6.
8.
6.
8.

intézményben
1379
1558
1442
1518

országos
1499
1614
1492
1602

2017. évi országos kompetenciamérés eredményei

Matematika
Szövegértés

6.
8.
6.

intézményben
1600
1594
1504

országos
1497
1612
1503

8.

1552

1571

2016. évi országos kompetenciamérés eredményei

Matematika
Szövegértés

6.
8.
6.
8.

intézményben
1431
1419
1505
1490

országos
1486
1597
1494
1568

2015. évi országos kompetenciamérés eredményei

Matematika
Szövegértés

6.
8.
6.
8.

intézményben
1468
1426
1471
1410

országos
1497
1618
1488
1567

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
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Középiskolai, szakiskolai mutatók évenkénti százalékos bontásban

Gimnázium
Szakgimnázium
Szakiskola

2013/ 2014/ 2015/
2014 2015 2016
54
22
27
33
33
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13
45
0

2016/
2017
41
18
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2017/ 2018/
2018 2019
47
29
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6
12

2019/
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50
7
43

Tanulmányi átlagok
1. o.
2017/2018
2018/2019
2019/2020
-

2. o.
4,7
4,6
-

3. o.
4,16
4,59
4,46

4. o.
4,13
4,17
4,38

5. o.
4
3,78
4,04

6. o.
3,87
3,74
3,73

7. o.
3,92
3,56
3,89

8. o. Iskolai
3,56 4,06
3,91 4,04
3,9
4,08

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés
lehetősége
kosárlabda
atlétika
diáksportkör
színjátszó
rajz
dráma
énekkar
misszió
matekszakkör
nyelvvizsga előkészítés
foci
tánc

Mindennapos testedzés lehetőségei a testnevelés órák, valamint felső tagozatosoknak a
diáksportkör, alsósoknak a kosárlabda, atlétika szakkör.
- Szervezett úszásoktatásban való részvétellel (5, 6. 7. évfolyamokon heti 2 óra úszás).
- Napközis, tanulószobai foglalkozásokba beillesztve, pontos terv szerint, szabadidős
tevékenység keretében: közeli játszótéren, sportpályán.
- Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében, Diáksport Egyesület
működtetésével (heti 2 óra).
- Sportversenyek lebonyolítása: Sportnapon, Gyermeknapon.
- Családi sportnap szervezése az egyházközösséggel együtt.

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
A házi feladatok meghatározásának elvei:
- Mindig kapcsolódjon az aznapi tanítási óra anyagához
- Használja ki a differenciálás lehetőségeit.
- Ha a tanulók ismétlődően azonos napokon nem készülnek el időben feladataikkal, az
órarendet felül kell vizsgálni, vagy az osztályban tanító nevelőknek kell közös
megoldást találniuk a feladatok csökkentésére.
- Ha egy tantárgyból a gyerekek többsége nem érti a tanórán feldolgozott anyagot,
akkor ezt jelezni kell az adott tantárgyat tanító pedagógusnak.
- Mennyisége ne ébresszen a gyermekekben feszültséget, ne haladja meg az optimális
szintet.
- Segítse elő a tanuláshoz való pozitív beállítódást.
Az iskolai dolgozatok szabályai:
- az adott órai tananyagból „röpdolgozat”
- adott órára feladott német szavakból „röpdolgozat”
- tájékozódó felmérések
- témazáró dolgozatok
- félévi – év végi dolgozatok
Megjegyzések:
a/ kettőnél több témazáró nem lehet ugyanazon a napon
b/ legalább egy héttel korábban a tanulók tudomására kell hozni a dolgozatírás
időpontját
c/ a dolgozatokat egy héten belül ki kell osztani a tanulóknak
d/ a témazáró dolgozatok érdemjegyeit piros, a szorgalmi feladatok és versek
érdemjegyeit zöld színnel kell jelölni
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett ideje
Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgák vannak:
o osztályozó vizsga
o különbözeti vizsga
o javítóvizsga
o belső vizsga

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeket a helyi tantervek
tartalmazzák, amelyek a pedagógiai program mellékletét képezik.
Az osztályozó vizsgák tervezett időpontja a munkatervben meghatározott félévi és év végi
osztályozó értekezletet megelőző két hétben.
A félévi és a tanév végi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozóvizsgát kell
tennie, ha:
az intézményvezető felmentette a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól
(egyéni munkarend),
az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi
követelményeinek egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
a tanévben 250 óránál többet mulasztott, de a nevelőtestület döntése alapján
osztályozóvizsgát tehet,
a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az éves tanítási órák 30%-át meghaladja és a
szaktanár nem tudja osztályozni a tanuló teljesítményét, de a nevelőtestület döntése alapján
osztályozóvizsgát tehet,
A tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság
előtt tesz vizsgát.
Különbözeti vizsga: az igazgató írja elő más iskolából, évfolyamról vagy iskolaszerkezeti
típusból érkezett tanulóknak a tanrendek (tananyagok) összevetése után. Bizottság előtti vizsga.
Időpontját az igazgató határozza meg.
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.
Belső vizsga: Minden tanévben az intézmény Vizsgaszabályzatában és az éves munkatervben
foglaltak szerint belső vizsgát szervezünk 4. 6. és 8. évfolyamon a tanév végén. A belső vizsga
időpontját az éves munkatervben rögzítjük, a nevelőtestület döntése alapján.

Iskolai tanév helyi rendje
A 2020/2021-es tanév rendje:
- Tanévnyitó értekezlet: 2020. augusztus 27.
- Veni Sancte és tanévnyitó ünnepély: 2020. augusztus 31. 16. óra
- Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. /kedd /
- Te Deum és Tanévzáró ünnepély: 2021. június 22. / péntek / 16.00 óra
- Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. / hétfő /
- Ballagás: 2021. június 15. / hétfő / 15.00 óra
- Első félév: 2021. január 24-ig tart – 2021. január 31-ig értesítés az első félév eredményéről.
- Őszi szünet: 2020. október 23-tól – 2020. november 1-ig tart, a szünet előtti utolsó tanítási
nap október 22. / csütörtök /, a szünet utáni első tanítási nap november 2. / hétfő /.

- Téli szünet: 2020. december 21-től - 2021. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap december 20. / péntek /, a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 4./ hétfő /.
--Tavaszi szünet: 2021. április 1-tól – 2021. április 6-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap március 31. /szerda /, a szünet utáni első tanítási nap április 7. / szerda /.
Tanításnélküli munkanapok:
- 2020. november 6. (péntek): pedagógus továbbképzés Pécs
- 2020. december 12. (szombat): pályaorientációs nap
- 2021. március 19. (péntek): Szent József nap (DÖK napja)
- 2021 április 7. (szerda): tantestületi képzés KAPI
- 2021 április 8. (csütörtök): igazgatói szünet
- 2021. április 9. (péntek): igazgatói szünet

Osztályok létszáma a
2020/2021-es tanévben
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály

22 fő
23 fő
17 fő
20 fő
31 fő
17 fő
15 fő
16 fő

A fenntartó által engedélyezett évfolyamok száma: 1-8. évfolyam
Felvehető tanulólétszám: 200 fő.
Az iskolába történő felvétel, átvétel szabályait a pedagógiai program II.9. fejezete tartalmazza.
A Kormányhivatal által meghirdetett beiratkozási időpontról a szülőket az intézmény honlapján
és hirdetőtábláján tájékoztatjuk.
A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályozást a házirend XI.
fejezete tartalmazza.
Az ebéd térítési díja: 390 Ft/nap
A tízórai térítési díja: 170 Ft/nap
Óvodai háromszori étkezés: 446 Ft/nap
Az intézmény 7:00-tól 17:00 óráig tart nyitva, mely idő alatt pedagógus felügyeletet biztosít.
Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit a házirend
melléklete tartalmazza.

Az éves munkatervben szereplő jelentősebb események időpontjai
IDŐPONT

MEGNEVEZÉS

2020. augusztus 31.
2020. október 4.
2020. október 22.
2020. november 11.
2020. december 6.
2020. december 17.
2021. február 12.
2021. március 12.
2021. március 19.
2021. május 28.
2021. június 4
2021. június 15.
2021. június 22.

Veni Sancte
Aradi vértanúk napja
Október 23.
Szent Márton nap
Mikulás
Karácsony
Farsang
Március 15.
Apák napja; Szent József nap
Gyermeknap
Nemzeti Összetartozás Napja
Ballagás
Te Deum

Az iskola dokumentumai megtalálhatóak az intézmény honlapján, a
www.szentjozsefiskolakozpont.hu oldalon.

