
 

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 

 

Ellátott feladatok:

-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

-4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

-6 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

-alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

-egyéb sport feladat

-egyéb

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Dunaföldvári Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium (7020 Dunaföldvár, Templom

utca 9.)

Ellátott feladatok:

201167
Dunaföldvári Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium
7020 Dunaföldvár, Templom utca 9.

OM azonosító: 201167
Intézmény neve: Dunaföldvári Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium
Székhely címe: 7020 Dunaföldvár, Templom utca 9.
Székhelyének megyéje: Tolna
Intézményvezető neve: Fehérné Keserű Katalin
Telefonszáma: 06-75/541-269
E-mail címe: beszedesj@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2019.01.07.

Fenntartó: Szekszárdi Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Gerzsei Péter
Telefonszáma: 0630/626-6563
E-mail címe: peter.gerzsei@kk.gov.hu
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- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

007 - Dunaföldvári Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Beszédes József Általános

Iskolája Püspök utcai telephelye (7020 Dunaföldvár, Püspök utca 1.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

 

014 - Dunaföldvári Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma

(7020 Dunaföldvár, Templom utca 5.)

Ellátott feladatok:

- 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

- 6 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

 

033 - Dunaföldvári Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Beszédes József Általános

Iskolája (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 17-23/A)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

- egyéb

 

038 - Dunaföldvári Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Jókai utcai telephelye (7020

Dunaföldvár, Jókai utca 4)

Ellátott feladatok:

- egyéb sport feladat

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2018-as statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében pedagógus

munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok gyógype

dagógiai
nevelésb

en,
oktatásb

an
résztvev

ők

felnőttok
tatásban
résztvev

ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 3 540 260 22 0 49 46 0 0 36 24,00 18 11

Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

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

Gimnázium 1 257 146 5 0 23 16 0 29 17 10,00 4 4

Szakgimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

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

Összesen
(s01+s02+...+s07)

4 797 406 27 0 72 62 0 29 53 34,00 22 15
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Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján

 

Alapfokú
művészetoktatás

1 110 74 0 0 8 6 0 0 9 0,00 1 1

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

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

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

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

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

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

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

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

Konduktív
pedagógiai ellátás

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

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

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

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

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

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

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

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

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

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán

Szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag
ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból a
teljes munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati

elméle
ti

gyakor
lati

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
szakkö
zépisk
ola két
éves

érettsé
gire

felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

0 25 29 16 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 0 0 0

ebből nő 0 25 26 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 67 0 0 0

Részmunkaid
ős

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0

ebből nő 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Óraadó 0 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0

ebből nő 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 27 32 21 0 0 0 0 0 9 0 0 0 89 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 26 28 14 0 0 0 0 0 7 0 0 0 75 0 0 0

3 /  24 



Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya

pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján

 

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Nyelv
tanár,
testne
velő,
ének-
zene
tanár

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

1 0 1 1 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

Általános
iskolai tanár

0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

Tanító 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7

Tanító,
speciális
képesítéssel

0 1 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező, egyéb
felsőfokú
végzettségű

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
szakmai tárgyra
képesített

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
középfokú
végzettségű

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 1 1 2 0 23 51 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 80

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 7 5 1 1 8 6 0 0

Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)

2 2 1 1 3 3 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 2 2 0 0 2 2 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens 1 1 0 0 1 1 0 0

Könyvtáros 1 0 0 0 1 0 0 0
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Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda 1 0 0 0 1 0 0 0

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai
2018-as statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=201167

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Dunaföldvári Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201167&th=001
 

007 - Dunaföldvári Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Beszédes József Általános Iskolája Püspök utcai

telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201167&th=007

Évfolyamok Össz
esen
ből
lány

9 2 11 4 5 6 7 8 Össz
esen

Gyermekek, tanulók száma 49 68 45 82 70 94 74 86 797 406

eb
bő

l

leány 28 39 27 50 31 42 32 40 406 0

más településről bejáró 31 1 12 4 2 3 18 14 147 64

egész napos iskolai oktatásban részesül 0 68 0 82 0 0 0 0 281 151

váltakozó (de-du) oktatásban részesül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

összevont osztályba járó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

integráltan oktatott sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók

1 0 2 2 3 5 4 2 27 6

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő

4 2 1 5 7 14 3 5 50 19

napközis tanuló 0 0 0 0 5 2 1 0 8 1

délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő 16 0 8 0 0 0 3 7 50 0

évfolyamismétlő (s14+s15) 2 0 0 0 0 0 2 0 6 3

eb
bő

l leány 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0

eredményesen végzett, de ismétel 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

évfolyamismétlésre utasított 1 0 0 0 0 0 2 0 5 2

magántanuló 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

ebből sajátos nevelési igényű 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

otthont nyújtó ellátásban részesülő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 2 3 0 6 5 5 8 3 39 15

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
tanulók

0 2 0 1 6 10 1 1 22 3

fe
la

da
t-

el
lá

tá
si

 h
el

y 
típ

us
t gimnáziumból jött 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szakgimnáziumból jött 4 0 0 0 0 0 0 0 4 3

szakközépiskolából, szakiskolából,
készségfejlesztő iskolából  jött

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az
előző tanévben végezte

47 0 0 0 0 0 0 0 47 26

utolsó éves 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9

egy idegen nyelvet tanulók száma 0 0 0 82 70 94 74 86 406 195

kettő idegen nyelvet tanulók száma 49 0 44 0 0 0 0 0 191 111

három vagy több idegen nyelvet tanulók száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nyelvoktatásban nem részesül 0 68 0 0 0 0 0 0 199 100

nyelvoktatás alól felmentett 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

tandíjas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

térítési díjas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő

3 4 2 11 15 14 9 9 87 40

más településről bejáró hátrányos helyzetű
gyermek, tanuló

2 0 0 0 0 0 0 0 2 2

más településről bejáró halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek, tanuló

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kezdő évfolyamos tanulók száma 0 0 0 0 0 0 32 0 99 37

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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014 - Dunaföldvári Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201167&th=014
 

033 - Dunaföldvári Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Beszédes József Általános Iskolája

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201167&th=033
 

038 - Dunaföldvári Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Jókai utcai telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201167&th=038

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

I. Felvétel a Beszédes József Általános Iskolába:

 

1. Az iskolába való belépés feltételei, az első évfolyamra történő felvétel

A beiskolázásra a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21-22.§ előírásai alapján kerül sor.

Az első évfolyamba történő beíratáskor be kell mutatni:

- lakcímet igazoló hatósági igazolványt

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérést tanúsító igazolást

- szükség esetén a nevelési tanácsadó, szakértői bizottság véleményét

A tankötelessé vált gyermek esetében elsődlegesen mindig az iskola adott épületének körzetébe tartozó tanulókat vesszük fel,

körzeten kívül lakó és a vidéki tanulók szüleinek írásban kérvényt kell benyújtaniuk.

A kérelmek elbírálásának módja:

A kérelmeket beérkezési sorrendben iktatjuk és a körzetes beíratás után 15 munkanapon belül megtörténik a döntés a felvételről,

illetve elutasításról. Erről a szülőket írásban értesítjük.

Az első osztályba beiratkozó tanulók osztályba és csoportba sorolásáról a szülői kérések figyelembevétele alapján az adott

tagintézmény  vezetője dönt.

2. Felsőbb évfolyamra történő tanulói felvétel

Felsőbb évfolyamokra történő tanulói felvételnél – az egyedi körülmények mérlegelése alapján, az osztályfőnök véleményének

kikérésével – az

adott tagintézmény vezetője dönt.

 

II. Felvétel a Magyar László Gimnáziumba

 

A tanév ideje alatt a felvételről/ átvételről az iskola igazgatója dönt.

- A beiskolázási időszakban jelentkezni a központilag kiadott jelentkezési lapon kell, amely beszerezhető az általános iskolában,

szükség esetén a gimnáziumban vagy letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról.

- A hat évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezők egyénileg a gimnáziumba juttathatják el a kitöltött jelentkezési lapjukat, a

tanulói adatlapot közvetlenül a felvételi központnak (Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda, 9001 Győr, Pf. 681) kell

megküldeniük.

- A négy évfolyamos gimnáziumi osztályba felvételüket kérő nyolcadik osztályosok az általános iskolájukon keresztül

bonyolítják le a jelentkezésüket a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

- A képzéseinkre jelentkező általános iskoláiba járó tanulók gimnáziumi felvételéről az előző tanév végi és a jelen tanév félévi

eredményei alapján döntünk.

A felvételi rangsor kialakításának módja a gimnáziumban:

- Hat évfolyamos gimnáziumi képzés: maximum 60 pont alapján.

A hat évfolyamos képzés esetében a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján döntünk. A

felvételi pontszámot 6 tantárgy (magyar nyelv, magyar irodalom,matematika, történelem, idegen nyelv, informatika) 5. év végi,

6. félévi érdemjegyeiből számoljuk     

(max. 60 pont)

- Négy évfolyamos gimnáziumi képzés: maximum 100 pont alapján.

Négy évfolyamos képzés esetében a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján döntünk. A

felvételi pontszámot 10 tantárgy (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia,
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biológia, földrajz, informatika) 7. év végi, 8. félévi érdemjegyeiből számoljuk (max. 100 pont).

 

III. Felvétel az alapfokú művészeti iskolába

Tárgyak:

Klasszikus egyéni hangszeres szakok: vonósok (hegedű), fafúvósok (furulya, fuvola) rézfúvósok (trombita, kűrt).

Csoportos órák: szolfézs, zeneirodalom, kamarazene (furulya, fuvola, hegedű).

Népzene tanszak: népi ének.

Kötelező tárgy: a szolfézs 1-4 évfolyamokon,

Kötelezően választható tárgyak: zeneirodalom, kamarazene az 5. évfolyamtól.

Képzés struktúra: az első minősítés évéhez viszonyítva az évfolyamok száma 2+6+4

előképző - 2, alapfok - 6, továbbképző - 4.

 

Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A felvételi eljárás rendjét az iskola

igazgatója határozza meg. A beiratkozás időpontját a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

korábban - a helyben szokásos módon - az iskola igazgatója hozza nyilvánosságra.

Jelentkezés az alapfokú művészeti iskolába:tárgyév június és szeptember (pótfelvételi) hónapokban az iskola által kihirdetett

időpontban és helyen.

A felvételi vizsga lebonyolításának rendje:

- A felvételi meghallgatásokat a tanév rendjéhez igazodva június harmadik hetében, pótfelvételi jelentkezéseket szeptember első

hetében tartunk. Indokolt esetben az igazgató ettől eltérhet.

- A felvétel bizottság előtti meghallgatással történik. A növendék felvételéről az igazgató dönt.

- Kivételes esetben a szaktanárokból álló bizottság meghallgatás alapján dönt a tanuló tudásfoka szerinti osztályba sorolásról.

Ezt az igazgató számára benyújtott írásbeli kérelemben lehet kérni.

- A felvételi meghallgatásokat - felvételi bizottságot alakítva (min. 3 fő) - a szaktanárok végzik.

- A felvételi meghallgatások időpontjáról és helyéről szóló tájékoztatást legalább 30 nappal korábban nyilvánosságra kell hozni.

- A felvételi eredményéről a tanulókat, ill. szüleiket az iskola írásban kiértesíti.

- Magasabb évfolyamba történő jelentkezés esetén az osztályba sorolásról a felvételi bizottság különbözeti vizsga alapján dönt.

 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

I. Beszédes József  Általános Iskola

A beiratkozásra meghatározott idő:

Beiratkozás az első évfolyamra

Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt

vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc

nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá a tankerületi központ részére.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a járási hivatal által közleményben

vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első

évfolyamára.

 

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az átvételi kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt

Ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az az iskolatípus változtatásával is jár, az átvételre a felvételre

megállapított eljárás szerint kerülhet sor.

Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának időpontját az iskola igazgatója

állapítja meg.

 

II. Magyar László Gimnázium

A beiratkozásra meghatározott idő:

A felvételi eljárásokkal kapcsolatos határidőket az oktatásért felelős miniszter évente, a tanév rendjéről szóló miniszteri

rendeletben határozza meg.A középfokú iskola a tanköteles tanuló beiratkozásáról értesíti azt az általános iskolát, amelyikben a

tanulmányait folytatta.

2019. június 20-22.

2019. június 24.
8 /  24 



III. Alapfokú Művészeti Iskola

A beiratkozásra meghatározott idő:

2019. június 19-20.

2019. szeptember 1-10.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

 

I. Általános iskola

1. Beszédes József Általános Iskola, Dunaföldvár

Engedélyezett indítható első osztályok száma a 2018/2019. tanévben

- Kossuth L. u. 17-23/A.: 2 általános tantervű iskolaotthonos osztály

- Püspök u. 1. :               1 általános tantervű iskolaotthonos osztály

Osztályok száma összesen: 24 osztály

12 iskolaotthonos tanulócsoport az alsó tagozaton, 12 tanulócsoport a felső tagozaton, 1 napközi csoport a felső tagozaton

           

II. Középiskola

Magyar László Gimnázium, Dunaföldvár, Templom u. 5.

Engedélyezett indítható osztályok száma a 2018/2019. tanévben

- 6 évfolyamos,nappali munkarendű gimnáziumi osztály:  1  osztály

- 4 évfolyamos, nappali munkarendű gimnáziumi osztály: 1 osztály

Osztályok száma összesen: 10 tanulócsoport

 

III. Alapfokú művészeti iskola

Indítható tanszakok:

Klasszikus egyéni hangszeres szakok: vonósok (hegedű), fafúvósok (furulya, fuvola)

rézfúvósok (trombita, kürt), billentyűsök (zongora, szintetizátor-keyboard)

Népzene tanszak: népi ének.

Kamaraegyüttesek: hegedű, furulya kamarazenei csoportok
 

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:

Alapfokú művészeti iskola:

 

1.A térítési- és tandíjak meghatározása a 39/2018(V.31.) Szekszárdi Tankerületi Központ

Térítési díj  és Tandíjszámítási szabályzata és segédtáblázata alapján történik.

A térítési- és tandíj megállapítása teljes tanévre történik, melynek mértékét nem befolyásolja az adott tanév első félévének

tanulmányi eredménye.

 

2.Térítési díj és tandíjkedvezmény

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 83.§ (1) c) és 16.§ (3) bekezdése alapján a fenntartó meghatározza a kérhető térítési díj

és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit.

A díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolással kell igazolni. A díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy

alkalommal kell benyújtani. A kérelem mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző három három havi nettó

átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről.

Ezek alapján az alábbi kedvezmények vehetők igénybe a térítési díj megállapításához:

1. Díjmentesség kérhető, ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.

Erről kérjük beadni a területileg illetékes gyámhivatal határozatát.

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében

az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a

gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról

– önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb

alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
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b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a

családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti

aktív korúak ellátására

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12

hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c)a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó

integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli

vagy szükséglakásban,

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül

legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal

felnőtt.

2. Térítési díjkedvezmény kérhető, ha a gyermek, a tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem

a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (28 500 Ft/hó ) százaléka a mellékelt táblázat alapján.

3. Részletfizetési kedvezmény

Írásbeli kérelem alapján kérhető havi, negyedéves befizetési lehetőséggel.

A díjkedvezmények igénybe vétele írásbeli kérelem beadása, majd annak engedélyezése alapján vehető igénybe. A szükséges

nyomtatványok a tagintézmény-vezetőtől kérhetők.

 

 

 

 
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Az elmúlt tanévben nem volt az intézmény munkájára vonatkozó nyilvános fenntartói értékelés.
 

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:

I. Általános Iskola

Beszédes József Általános Iskola:

Kossuth Lajos u. 17-23./a szám alatti épületben:

Ügyintézés hétköznapokon: 7.30-tól 16.00-ig, portaszolgálat: 7.00 – 20.00-ig

Püspök u. 1. sz. épületben:

Nyitva tartás: 7.30 - 16 óráig, délutáni foglakozások esetén 18 óráig

Reggeli ügyelet kezdete: Kossuth Lajos u. 17-23/a 7 óra 15 perctől, Püspök u. 1. 7 óra 10 perctől

 

II. Középiskola

Magyar László Gimnázium:

A gimnázium szorgalmi időben hétfőtől- péntekig 7-17 óra között tart nyitva.

 

III. Alapfokú művészeti iskola

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 9.00 – 19.00 óráig
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

I. Általános Iskola

1. Beszédes József Általános Iskola

 

SZEPTEMBER                        Feladatok
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szept. eleje             Úszásoktatás megszervezése testnevelés óra keretében

szept. 6.                 Tanári ügyelet megszervezése, faliújság készítésének beosztása

szept 12.-15.          Szülői értekezletek

szept.18.-21           Szülői értekezletek

szept. 30.               Munkatervek elkészítése az elfogadott iskolai munkaterv figyelembe vételével

szept.15.                Tanmenetek, foglalkozási tervek elkészítése. Szakkörök, korrepetálások elindítása

szept.26.                Pályaorientációs nap (Agrárképzések napja-Lengyel 6. évf., Euroskill 7.évf., Atomerőmű 8. évfolyam)

szept.vége	       A NÉPMESE NAPJÁNAK megünneplése magyar órán, Rajzpályázaton részvétel

 

OKTÓBER                          Feladatok

okt.1.                   Statisztikai jelentés elkészítése

okt.19.                 Kenyér világnapja

okt.9-10.              Szakmatúra felmérése

okt.12.                 DIFER-mérés

okt. 5.                  Az aradi vértanúkra emlékezünk

okt. 4.                  Idősek napja a Polgármesteri Hivatalban

okt.19.                 Műsor okt. 23 .alkalmából

okt.                      Kirándulás a Gemenci erdőbe 6. évfolyammal

okt.20.                 Színház az alsó tagozatnak

 

NOVEMBER                      Feladatok

nov.9.                  középiskolák bemutatkozása, felvételi tájékoztatója

nov. eleje            kompetenciamérés előkészítése, adatszolgáltatás

nov.11.                Bolyai anyanyelvi csapatverseny

nov.vége             Adventi készülődés

nov.                     DADA PROGRAM

nov. 2. hete         Negyedéves szöveges értékelés elkészítése az 1-2. a 3-4. évfolyamokon a halmozottan hátrányos helyzetű és a

különös

                           odafigyelést igénylő tanulókról

nov.30.                DIFER-mérés elvgzése

 

DECEMBER                       Feladatok

dec.6.                 Osztályok Mikulás ünnepségei

dec.1.                 Mikulás bál - szülők-pedagógusok jótékonysági bálja

dec.8.                 Lotz János helyesírási és szövegértési verseny

dec.9.                 Ádventi műsor a városi díszkútnál

dec. 12.              Vers-és prózamondó verseny

dec. vége           Karácsonyi játszóház,karácsonyi műsor megszervezése, látogatás a nagykarácsonyi Mikulás-házba

dec.3.hete          Karácsonyi műsor a nyugdíjas kollégáknak	

dec.20-22.          KARÁCSONYI MŰSOR (iskolai)

 

JANUÁR                            Feladatok

jan.9.                  Titok – Arany János magyarverseny (isk.)

jan.13.                TUDÁSBAJNOKSÁG 2. félév befizetése

jan.16.                Titok – Arany János magyarverseny 2. ford.

jan.19.                LOTZ JÁNOS HELYESÍRÁSI ÉS SZÖVEGÉRTÉSI VERSENY MEGYEI

jan.20.                VÁRDOMBI WEÖRES SÁNDOR VERSMONDÓ EMLÉKVERSENY

jan.20.                A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁHOZ KÖTŐDŐ VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

jan.25.                Féléves munka értékelése, adatok összegyűjtése a félévi beszámolóhoz

jan. 25.               Osztályozó értekezlet

jan. 3.hét            Felvételi lapok kitöltése

jan. 19.               Központi felvételi megírása

jan. 25-febr.1.     Szöveges értékelések és a félévi értesítések elkészítése, kiosztása
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FEBRUÁR                       Feladatok

febr.10.                    Bendegúz nyelvész verseny (isk.)

febr.eleje                 Félévi szülői értekezletek

február 2.                 Iskolai NYELVÉSZ verseny rendezése

február 2., 3. hete    Országos nyelvÉSZ verseny iskolai fordulójának lebonyolítása     

február 15.               Zrínyi Miklós matematika verseny szervezése

február 3. hete         Tankönyvrendelés koordinálása, szülők tájékoztatása

febr. 23.                   A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól megemlékezés

febr. 25-márc. 1.      Pénz7

 

MÁRCIUS                        Feladatok

márc.5.                Helyi alsós matematika verseny

márc.17.              BENDEGÚZ NYELVÉSZ VERSENY (megyei)

márc. 14.             Városi műsor márc.15. alkalmából

márc. 18-22.        Fenntarthatósági témahét

márc.   21.           Kenguru matematika  verseny

márc.21-22.         Felvételi adatlapok módosítása

március               Herman Ottó verseny 3-4 évf. I.forduló

 

ÁPRILIS                         Feladatok

ápr.eleje               Iskolai beíratás

ápr.7.                   Tudásbajnokság megyei forduló

április 8-tól          Tanulók fizikai állapotának felmérése

ápr. 2.hét             DADA program

április  2.hét         Tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása, helyi matematika

április 17.             Iskolanap

április 3. hete       DIFER mérés az 1. évfolyamon

április 3-4.hete     Óvodai látogatások szervezése

április 23-27.        Fenntarthatóság – környezettudatosság témahete

április                   Herman Ottó verseny II. forduló

április 16.             A holokauszt áldozataira emlékezés

 

MÁJUS                          Feladatok

máj.14.                Bendegúz nyelvész (orsz.)

máj.27.               Tudásbajnokság (orsz.)

május 22.            Idegen nyelvi mérés

május 29.            Országos Kompetenciamérés 4.6.8. évf.

május 4. hete      Óvodai szülői értekezletek a leendő első osztályosok szülőinek

 

JÚNIUS                       Feladatok

jún.4.                   Nemzeti Összetartozás napja

június 1. hete       Madarak és fák napjánk szervezése

jún. 1-15.             Iskolai belső mérések javítása

Jún. 16.               Ballagás

Jún. 20.-21.        Tanévzáró ünnepélyek

jún.26.                Tanévzáró értekezlet

 

Középiskola:

2. Magyar László Gimnázium

 

AUGUSZTUS

Aug. 25. 26. 28. 29.   Javítóvizsgák, különbözeti és osztályozó vizsgák
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Aug. 24-25. 	          Gólyatábor a gimnáziumban

Aug. 25. 	                  D-B-M nevelőtestületi értekezlet

Aug. 31.                    Tanévnyitó nevelési értekezlet

 

SZEPTEMBER

Szakkörök, tehetséggondozás, felzárkóztatás indítása

Magyar László verseny meghirdetése

Jelentkezés a központilag meghirdetett versenyekre, szakkörökre

 

Szept. 3.              Tanévnyitó, 1. tanítási nap

Szept. 5.              Jelentkezés az érettségire

Szept. 11.            Szülői értekezlet 7.a, 9.b                     

Szept. 28.            Kiválók kirándulása

 

OKTÓBER

Jelentkezés a központilag meghirdetett versenyekre

OKTV versenyek

Okt. 2.                 12.a írásbeli szintmérője magyar irodalomból

Okt. 2.                 Tantestületi értekezlet                       

Okt. 5.                 Az aradi vértanúkról való megemlékezés

Okt. 5.                 Gólyabál a gimnáziumban

Okt. 13-27.          Érettségi írásbeli vizsgák

Okt. 20-ig            Tanulmányi területek kódjainak meghatározása

                           A felvételi tájékoztató nyilvánossá tétele

Okt. 19.               Iskolai ünnepély

Okt. 23.               Városi megemlékezés

Okt.24.                A 12.a és 12.b osztály irodalom szóbeli szintmérője

Okt.31-ig	           A 8. és 10. osztályosok volt iskolájának értesítése

 

NOVEMBER

Nov. 5.    Az őszi szünet utáni első tanítási nap,Történelem OKTV

Nov. 6.    Földrajz OKTV, Tantestületi értekezlet

Nov. 12.  Angol nyelv OKTV

Nov. 13.  Matematika OKTV

Nov. 14.  Magyar nyelv OKTV

Nov.15.   Fizika OKTV

Nov. 16. 	Magyar László nap

Nov. 19.   Kémia OKTV, Bukásra állók értesítése

Nov. 21. 	Informatika OKTV

Nov. 22. 	Biológia OKTV

Nov. 26.  Német nyelv OKTV

Nov. 30. 	Szalagavató

 

DECEMBER

Dec. 1.    AIDS világnapja

Dec. 3.    Orosz OKTV

Dec. 4.    Tantestületi értekezlet, Fogadóóra

Dec. 7. 	8. osztályosok jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára

Dec. 16. 	Városi adventi műsor

Dec. 10. 	A bukásra állók szüleinek értesítése (dec. 15-ig)

Dec. 12. 	12.a és b matematika szintmérője

Dec. 19. 	Karácsonyi teadélután
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JANUÁR

Jan. 3. 	    Első tanítási nap

Jan. 11. 	     Pályaorientációs nap

Jan. 14-18.   Osztályozó vizsgák (magántanulók, mulasztás miatt nem osztályozhatók)

Jan.  8.         Nyílt nap a 6. osztályos ált. iskolásoknak, szülői tájékoztató a 6. oszt. szülőknek

Jan. 19. 	    Jótékonysági bál

                   Központi írásbeli felvételi vizsgák

Jan. 25.       Az első félév utolsó napja

                  Osztályozó értekezlet

 

FEBRUÁR

 

febr. 1. 	A félévi értesítők kiadási határidejének utolsó napja

Febr. 5.    Fogadóóra, szülői értekezlet

Febr. 12. 	 Félévi nevelőtestületi értekezlet

Febr. 1. vagy 8. 	Farsangi bál

Febr. 15. 	 Jelentkezés az érettségire, továbbtanulásra

                Jelentkezés a 10. évfolyamosok választott tantárgy szintmérőjére

Febr. 19. 	Érettségi szóbeli vizsgaanyag, szintmérő tételek/témakörök kihirdetése

Febr. 24. 	Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól

Febr. 25-márc. 1.	Pénzügyi és vállalkozói témahét

 

 

MÁRCIUS

Márc. 14. Iskolai megemlékezés, koszorúzás

Márc. 16. A bukásra álló 12. évfolyamosok értesítése (márc. 17-ig)

Márc. 18. Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánossá tétele

Márc.18-márc.22.	Fenntarthatósági témahét

Márc. 26-27. 11.a és b osztályosok szóbeli szintmérője történelemből

Márc. 28.  Jelentkező ált. iskolások névsorának megküldése a felvételi központból

 

ÁPRILIS

Ápr. 11. 	Magyar Költészet Napja

Ápr. 12. 	Ideiglenes felvételi jegyzék megküldése a felvételi központnak

Ápr. 16. 	Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

Ápr. 17.	Diáknap, Diákközgyűlés

               Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap.

Ápr. 18-23.Tavaszi szünet

Ápr. 24-26. Osztályozó vizsgák az előrehozott érettségizőknek

                  A bukásra állók (7-11. évf.) szüleinek értesítése

Ápr. 26.  	  8.a osztály matematika szintmérője

Ápr. 30-ig, A 6. és 8. osztályosok értesítése a felvételről/elutasításról

Ápr. 26-ig  Netfit lezárása

 

MÁJUS

Máj. 2.    A 12. évfolyamosok utolsó tanítási napja

              Ballagási próba

              A 12. évfolyamosok jegyeinek zárása

Máj. 3.    Bolondballagás

              Ballagási próba

Máj. 4.     Ballagási ünnepély

Máj. 6.     Írásbeli érettségi magyar nyelv- és irodalomból A 10. évfolyamosok írásbeli és szóbeli szintmérője biológiából,

földrajzból, informatikából,
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               fizikából, kémiából

Máj. 7. 	Írásbeli érettségi matematikából

               A 10. évfolyamosok írásbeli és szóbeli szintmérője biológiából, földrajzból, informatikából, fizikából, kémiából

Máj. 8. 	Írásbeli érettségi történelemből

               A 10. évfolyamosok írásbeli és szóbeli szintmérője biológiából, földrajzból, informatikából, fizikából, kémiából

Máj. 9. 	Írásbeli érettségi angol nyelvből

Máj. 10. 	Írásbeli érettségi német nyelvből

Máj. 13. 	Gyakorlati informatikából (emelt)

Máj. 14. 	Írásbeli érettségi biológiából

Máj. 15. 	Idegen nyelvi mérés 8. évfolyamon

Máj. 16. 	Gyakorlati érettségi informatikából (közép)

               Írásbeli érettségi ének-zenéből

Máj. 17. Írásbeli érettségi kémiából

             Írásbeli érettségi földrajzból

Máj. 20. Írásbeli érettségi fizikából

             Írásbeli érettségi vizuális kultúrából

Máj. 23. 	Írásbeli érettségi orosz nyelvből

Máj. 29. 	Országos kompetenciamérés: 8. és  a 10.évfolyamon

Május 31. NETFIT mérés eredményeinek rögzítési határideje

 

 

JÚNIUS

 

Jún. 5-13. Emelt szintű szóbeli érettségik

Jún. 4. 	Nemzeti Összetartozás Napja

Jún. 3-7. 	Osztályozó vizsgák (magántanulók, mulasztás miatt nem osztályozhatók)

Jún. 14.   Utolsó tanítási nap (1-4. óra)

              Osztályozó értekezlet a gimnáziumban

Jún. 17-28. 	Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Jún. 21. 	 Tanévzáró ünnepély

Jún. 20-22. 	Beiratkozás 7., 9. évfolyamokra

Jún. 24. 	Beiratkozás felsőbb évfolyamokra

Jún. 27. 	Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

Jún. 28. 	Tantestületi találkozó

Júl. 1-től 	Nyári szabadság
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A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Tanfelügyeleti ellenőrzések az intézményben 2015-2018-ban:

 

1. Pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzése: 8 pedagógus ellenőrzése

2. Vezetői tanfelügyelet:                               4 vezető ellenőrzése

3. Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés:       2 tagintézmény és a székhely intézmény ellenőrzése

 

Tanfelügyeleti ellenőrzések 2018-2019-ben:

 

1. Vezetői tanfelügyelet: 2 vezető ellenőrzése

2. Intézményi tanfelügyelet: 2 tagintézmény ellenőrzése

 

Utolsó frissítés: 2019.01.07.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=201167
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

1. Beszédes József Általános Iskola:

 

A tanulók lemaradása, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

 

A fejlesztő foglalkozások, korrepetálások és a tanórákon jól működő differenciált oktatás egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy

intézményünkben az évismétlő tanulók száma nem számottevő.

Alsó – felső tagozat:

 

                     2014/2015. tanév  	                    2015/2016. tanév                                2016/2017. tanév

1.                                2                                                    -                                                        2

2.                                 -                                                    -                                                        -

3.                                1                                                     -                                                        -

4.                                 -                                                     -                                                        -

5.                                 -                                                    1                                                        2

6.                                 2                                                   1                                                        2               

7.                                 -                                                    2                                                        1   

8.                                 -                                                    -                                                         -

össz.                           5                                                   4                                                         7

 

 

2. Magyar László Gimnázium:

 

Gimnázium 2017-2018. tanév nyitó adatai (a 2016-2017. tanév végi adatokhoz viszonyítva)

Évismétlők száma

osztály	   

7.a          -

8.a          1

9.a          -

9.b          -

10.a        -

10.b        -
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11.a        -

11.b       1

12.a       -

 

Lemorzsolódások száma (lakóhely és/vagy iskolaváltás miatt)

osztály	    

7.a         -

8.a         -

9.a         7

9.b         -

10.a       -

10.b       3

11.a       -

11.b       1

12.a       -

 

 

 

 
 

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=201167
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

I. Beszédes József Általános Iskola

 

angol szakkör

felvételi előkészítő magyarból és matematikából

Tanulni jó!

matematika szakkör

sport- kézilabda, futball

sulirádió

kompetencia mérésre felkészítő foglalkozás

magyar szakkör

kézműves szakkör

színjátszó szakkör

musical szakkör

Sakkpalota program

versenyekre felkészítés

 

II. Magyar László Gimnázium

 

A szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások heti 1 vagy 2 órában (45 perc), egyeztetett időpontban működnek 2018. május 30-

áig. A jelentkezés írásban, a szülő által is aláírt jelentkezési lapon történik.

A szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások, érettségire való felkészítők szabadon választhatók, de ha a tanulót felvették a

szabadon választott órára, köteles azon részt venni; úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanórát, ezért a tanulónak a hiányzását

igazolnia kell.

Az SNI-s diákok fejlesztő foglalkozását (hét/2 óra) gyógypedagógus látja el, a BTM-es diákokat két csoportban heti 45 percben

fejlesztjük.

A tantárgyi felzárkóztató foglalkozáson, korrepetáláson a tanuló a szaktanár javaslatára köteles megjelenni.

Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet a gimnázium bármely tanulója. A sportkörök heti 4 alkalommal legalább 45

perces délutáni foglalkozások, melyeket az intézmény a nem kötelező tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló időkeret

terhére szervez.
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Helyszínük a gimnázium tornaterme és a városi sportcsarnok, de használhatják a konditermet és a sportpályát is.

Foglalkozások:

fizikai számítások 11-12. o

kémia tehetségfejlesztés11.,12. o.

biológia tehetségfejlesztés11.,12. o.

történelem tehetségfejlesztés 11.o.

angol tehetségfejlesztés

érettségi felkészítések

ECDL

rajz és fotószakkör

musical szakkör

 

tömegsport

 
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

I. Általános iskolákra vonatkozó szabályok:

 

- A házi feladat adásának elvei

Bármely tantárgyból az otthoni, másnapra történő felkészülés az önálló munkavégzés erősítését, a gyakorlást, a tananyag

megerősítését szolgálja. Az alsó tagozat iskolaotthonos osztályaiban az „önálló tanulás” veszi át a házi feladat szerepét, melyet a

pedagógusok felügyeletével és segítségével oldanak meg a tanulók. Differenciált formában, otthoni gyakorlásra is biztosítunk

feladatokat szükség esetén. A házi feladatok legfontosabb funkciója

a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. Az

első-második évfolyamon a tanulók hétvégére, valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak szóbeli házi feladatot, csak

írásbeli gyakorlást. A 3-8.

évfolyamon a tanulók hétvégére valamint a tanítási szünetek idejére - a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon

túl - nem kapnak írásbeli házi feladatot. Nyári szünetben a következő évfolyamra előírt kötelező olvasmány elolvastatható.

 

- Az iskolai dolgozatok szabályai

Témazáró dolgozatot előzetes bejelentés után íratunk. Tantárgyanként legalább egy érdemjegyet adunk havonta. A heti 1 órás

tantárgyakból félévente legalább 3 jegyet adunk.

- Az 1-4. évfolyamokon egy, az 5-8. évfolyamokon két témazáró dolgozatnál többet nem íratunk egy nap

Az osztályozás során a következő - %-ban kifejezett teljesítményeket tekintjük az

érdemjegyre váltás alapjául:

- Alapkészség-felmérő, minimum követelményeket mérő dolgozat esetén:

0-50% elégtelen (1)

51-60% elégséges (2)

61-79% közepes (3)

80-90% jó (4)

91-100% jeles (5)

- Témazáró és egyéb felmérések esetén:

0 – 30% = 1 (elégtelen)

31 – 50% = 2 (elégséges)

51 – 75% = 3 (közepes)

76 – 90% = 4 (jó)

91 – 100% = 5 (jeles)

- A fogyatékkal élő (pl: súlyosan gyengénlátó), a tanulásban akadályozott és a részképesség zavaros (diszlexiás, diszgráfiás,

diszkalkuliás) tanulók esetében differenciált számonkérést alkalmazunk. Például lehetőséget biztosítunk a szóbeli

számonkérésre, több időt adunk a

dolgozat megírására, segítünk a szöveg értelmezésében, stb. A témazárók értékelése legkésőbb két héttel a megíratásuk után

történik, amit a szaktanár pontosan megnevezve ír a naplóba, a tanuló pedig az ellenőrzőjébe. Az átlag számításánál a

matematikai kerekítés szabályai szerint járunk el, amely során a témazáró dolgozat jegyét két jegyként számoljuk. (A naplóban

piros színnel jelöljük.) Külön ügyelünk, hogy a bukásra álló illetve sokat rontott tanulónak az adott félév utolsó két hónapjában
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több lehetősége legyen a javításra, erről a szülőt írásban tájékoztatjuk, ami

elsősorban a szaktanár feladata, illetve az osztályfőnök ezt ellenőrzi, esetleg pótolja

 

II. Magyar László Gimnázium

- Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai

  Írásbeli feladatok

Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok célja egyrészt az új tananyag ismereteinek begyakoroltatása;ez kell, hogy

meghatározza a feladatválasztást. A szaktanárnak figyelembe kell vennie azt, hogy adiáknak a következő órára kell elkészíteni a

feladatokat; ezért rövidebb gyakorlatokat kell adnia.Egy témakör összefoglalásakor az írásbeli feladatok célja a már megismert

tananyag elmélyítése,rendszerzés, ismétlése; ilyenkor ezen szempontokat tartjuk szem előtt a feladatválasztáskor.Hosszabb

terjedelmű, egy probléma önálló feldolgozását, kifejtését igényelő feladat esetén minimumegy hét időtartamot kell biztosítani a

tanuló számára a feladat megoldásához.

 Szóbeli feladatok

A szóbeli gyakorlatok célja az új, órán feldolgozott tananyag elsajátítása, begyakorlása; felkészülés aszóbeli feleletre. Ezért a

szaktanár feladata, hogy meghatározza, mi az, amiről a diáknak majd számot kell adnia.

 

- Az iskolai dolgozatok szabályai

A tanmenetekben a nevelők tantárgyanként meghatározzák a tanév közben írandó felmérések,

témazáró dolgozatok írásának időpontját, és azt egy héttel a dolgozatírás előtt közlik a tanulókkal.

Naponta legfeljebb egy témazárót írhatnak egy osztály tanulói. Az értékelt témazáró dolgozatokat

a tanulók 3 héten belül visszakapják, és a pedagógus osztályszinten is értékeli a megoldásokat.

- A gimnáziumban az értékelés havonta vezetve történik. A tanulók munkájának, előmenetelének

folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak

legalább három érdemjegyet kell szereznie. Minden tanuló munkáját havonta legalább egy

érdemjeggyel kell értékelni.

A félévi, év végi osztályzatot a feleletek, röpdolgozatok és témazáró dolgozatok érdemjegyei

határozzák meg. Ez utóbbit a tanár pirossal írja be a naplóba, a témakör értékelésekor kétszeresen

számít. A félévi és év végi osztályzatot a szerzett jegyek átlaga adja: 6 tizedtől felfelé kerekítünk,

5 és 6 tized között a pedagógus mérlegel a témazáró dolgozatok függvényében. Elégséges (2)

félévi, illetve év végi osztályzat akkor adható, ha a tanuló tantárgyi jegyeinek átlaga eléri az 1,75-

öt.

- A dolgozatok értékelése a gimnáziumban az alábbi pontszámítás szerint történik:

 0-39%= elégtelen (1)

 40-54%= elégséges (2)

 55-69%= közepes (3)

 70-84%= jó (4)

 85-100%= jeles (5)

(A megadott százalékos arányoktól a szaktanár 5%-ban eltérhet..)

 

 

 
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

I.  Beszédes József Általános Iskola:

 

a.	magántanulók vizsgái (írásbeli és szóbeli időpontok)

    IDŐPONT                                            VIZSGA

2019. 01.17- 01. 25                      MAGÁNTANULÓK OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁJA

2019. 06.06.-06.14.                       MAGÁNTANULÓK OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁJA

b.	javító, különbözeti, valamint osztályozóvizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok)

IDŐPONT                                                 VIZSGA

2019. 06. 14.                                OSZTÁLYOZÓ VIZSGA

2019. 08. 26.                                OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA
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II.  Magyar László Gimnázium:

 

Érettségi vizsgák

IDŐPONT	VIZSGA

őszi vizsgaidőszak	írásbelik: 2018. október 12-29., szóbelik: 2018. nov. 8-12. (emelt), 19-23.  (közép)

május- júniusi vizsgaidőszak írásbeli vizsgák

2019.	

máj. 6.	magyar

máj. 7.	matematika

máj. 8. 	történelem

máj. 9.	angol nyelv

máj. 10.	német nyelv

máj. 13.	informatika emelt

máj. 14.	biológia

máj. 16.	informatika közép, ének-zene

máj. 17.	kémia, földrajz

máj. 20.	fizika, vizuális kultúra

máj. 23.	orosz nyelv

jún. 5-13.	szóbeli vizsgák (emelt szint)

jún. 17-28.	szóbeli vizsgák (közép szint)

 

 

 

 

Egyéb vizsgák:

2019. jan.14-18.	osztályozó és különbözeti vizsga (magántanuló, hiányzás miatt nem osztályozható)

2019. ápr. 24-30.	osztályozó vizsga (előrehozott érettségizők)

2019 jún. 3-7.	osztályozó és különbözeti vizsga (magántanuló, hiányzás miatt nem osztályozható)

2019. aug. 21-23.	osztályozó, különbözeti és javító vizsga

 

III. Alapfokú Művészeti Iskola

 

Félévi vizsgák:

Főtárgyból: 2018. december 17-21-ig.                              	Szolfézsból: 2018. január 14-24-ig.

Év végi vizsgák:

Főtárgyból: 2018. május 27 - 31-ig.                                   	Szolfézsból: 2018. május 31-tól június 7-ig.

Művészeti vizsgák:

Gyakorlati (főtárgyi): 2019. június 3-án.                           	Elméleti: 2019. június 5-én.

Pótvizsgák:	2019. június 6-7-ig.

Évzáró koncert, bizonyítványosztás: 2019. június 17.

 

V. Az osztályozó vizsgák témakörei

Az iskolák osztályozó vizsgára vonatkozó témakörei megtalálhatóak az alábbi helyen:

http://www.dbmiskolak.hu/dbmmoni/osztalyozo-vizsgak-kovetelmenyei/

 

 

 
 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

I. Általános iskola

1. Beszédes József Általános Iskola

 

1.a  23  tanuló

1.b  23  tanuló
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1.c  20 tanuló

2.a  19  tanuló

2.b  21  tanuló

2.c  28  tanuló

3.a  23  tanuló

3.b  22  tanuló

3.c  20  tanuló

4.a  30  tanuló

4.b  29  tanuló

4.c  24  tanuló

5.a  25  tanuló

5.b  27  tanuló

5.c  18 tanuló

6.a  27 tanuló

6.b  25 tanuló

6.c  25 tanuló

6.d  18 tanuló

7.a  28 tanuló

7.b  16 tanuló

8.a  17 tanuló

8.b  19 tanuló

8.c  17 tanuló

 

II. Középiskola

Magyar László Gimnázium:

 

7.a   33  tanuló

8.a   33  tanuló

9.a   24  tanuló

9.b   25  tanuló

10.a  25  tanuló

10.b  31  tanuló

11.a  26  tanuló

11.b  19  tanuló

12.a  29  tanuló

12.b  14 tanuló

 

III. Alapfokú művészeti iskola

Tanszakok:

trombita:  3 tanuló

furulya:   24 tanuló

fuvola:      8 tanuló

hegedű:   33 tanuló

kürt:          - tanuló

népi ének: 1 tanuló

zongora:   26 tanuló

szintetizátor-keyboard: 14 tanuló
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Utolsó frissítés: 2019.01.07.

 

7. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:

Képzés struktúra: az első minősítés évéhez viszonyítva az évfolyamok száma 2+6+4:

előképző - 2 évfolyam, alapfok – 6 évfolyam, továbbképző – 4 évfolyam. 
 

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való

részvétel:

Alapfokú Művészeti Iskola:

 

Verseny megnevezése

„Ki mit tud?” Regionális Gyermek Fesztivál - Paks

Regionális Dalfesztivál - Pécs

Regionális Vonós Találkozó - Dunaújváros

Regionális Vonós Verseny - Kaposvár

„Cinegemadár Népdaléneklési Verseny” – területi válogató

Tolna Megyei Vonósverseny -  Bonyhád

Tolna Megyei Szolfézs Verseny

Népdaléneklési Verseny - Dunaföldvár
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

A 2017-2018. tanévben részvétel  az alábbi versenyeken:

- Tolna Megyei Zongoraverseny: 3 tanuló bronzminősítésben részesült

- Topolyai Zenei Napokon: 3 tanuló 1. helyezést kapott

- X. Tolna Megyei Vonós Kamarazenei Találkozó: 4  hegedűduó vett részt, arany, ezüst és kiemelt arany minősítést kaptak.

- Tolna Megyei Fuvola Találkozó: egy tanuló bronzminősítésben részesült.

- Nemzetközi dalverseny: egy tanuló bronz kupát kapott,

- Musical verseny: egy tanuló fődíjat kapott

- Ki mit tud:  egy tanuló arany oklevelet kapott

- Cinegemadár regionális népdalversenyen: egy tanuló kiemelt aranyat, egy fő aranyat és dicséretet, zeneirodalom csoport

aranyat és dicséretet, 2 fő kiemelt aranyat, Aranypáva díjat, egy csoport arany díjat kapott.

- Tolna Megyei Szolfézsverseny: 2. és 3. helyezés

 

 
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

 

Alapfokú Művészeti Iskola:

 

SZEPTEMBER	Feladatok

3.-6.	          Pótfelvételi, pótbeiratkozás:

helye és időpontja Templom u. 9.  15-17 óráig.

10-én	  Szülői értekezlet, elméleti tantárgyak órarend kihirdetése, egyéni órarend egyeztetése.

Helye és időpontja Templom u. 9.  16.00-kor.

1-7-ig 	  Munkaszervezési megbeszélések, órarend készítése.

31-ig	Év eleji dokumentáció kitöltése, leadása

 

OKTÓBER	Feladatok

1-én	   Zenei Világnap megemlékezése

         (házi rendezvény)
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6-án	   Közreműködés az Művélődési Központ által rendezet Aradi Vértanúk megemlékezésén

	   Idősek Napja a dunaföldvári Családsegítő által megrendezett ünnepségen

	    Részvétel Polgármesteri Hivatal által szervezett Nyugdíjas Köszöntőn

 

NOVEMBER	Feladatok

	Vegyes tanszaki hangverseny

	Tolna megyei Vonós Zenekar próbáinak szervezése

 

DECEMBER	Feladatok

5-6	Mikulás napi koncert szervezése az óvodában

	Városi Adventi műsorokon való részvétel

	Közreműködés a Cantemus énekkar által szervezett Karácsonyi Koncerten

17-21 Félévi főtárgyi vizsgák

20	  Karácsonyi koncert

 

JANUÁR	Feladatok

17-24	Félévi vizsgák

28-én	Osztályozó értekezlet

 

FEBRUÁR	Feladatok

07-én	Félévet értékelő értekezlet 10 órakor

febr.	       Részvétel a Tolna Megyei Szolfézsversenyen, Bonyhádon

	       Vegyes tanszaki koncert, házi rendezvény.

	       Tolna megyei Vonós Zenekar próbáinak szervezése

 

MÁRCIUS	Feladatok

Közreműködés a Polgármesteri Hivatal által Női nap alkalmából rendezett műsorban

Vegyes tanszaki koncert, házi rendezvény.

Részvétel a városi ünnepségen

Részvétel a Regionális Vonós Találkozón, Dunaújvárosban

 

ÁPRILIS	Feladatok

Részvétel a Megyei Négykezes Találkozón, Szekszárdon.

	Részvétel a Tolna Megyei Vonós Versenyen, Bonyhádon

	Tolna Megyei Ifjúsági Vonós Zenekar fellépés sorozat: Szekszárd, Bonyhád, Paks, Dunaföldvár.

	Népdaléneklési Verseny - mikrotérségi rendezvény

	Tavaszi növendék hangversenyek:

 1.Cseharovszky Tatjána

 2.Deák  Adrienn

 3. Gelencsér Irén

 4. Horváth Péter András

 5. Perémi Erzsébet/Halász  Andrea

 6. Telekiné R. Melinda

 7. Mészáros Gábor

 8. Talián Tamás

 

MÁJUS	Feladatok

27 - 31-ig.  Főtárgyi vizsgák.

	Tolna Megyei Ifjúsági Vonós Zenekar fellépés sorozat: Paks, Dunaföldvár, Szekszárd.

	Részvétel a Regionális Vonós Verseny , Kaposváron

	Nyílt napok megszervezése

pályaorientációs nap

közös órák megszervezése
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iskolánk bemutatása óvodások és alsó tagozatos tanulók számára

előadás a zenetanulás pozitív hatásairól

nyílt órák szülők valamint érdeklődök számára

	Hangszerbemutató koncertek

 

JÚNIUS 	Feladatok

05.31-06.08-ig	  Szolfézs vizsgák.

3-án	        Művészeti alapvizsga gyakorlati része (főtárgyból)

5-én	        Művészeti alapvizsga elméleti része (szolfézs: írásbeli/szóbeli, zeneirodalom: írásbeli)

6-7	        Pótvizsga/utóvizsga

11-án	Osztályozó értekezlet.

10-13-ig	Felvételi vizsga.

17-én	Évzáró koncert, bizonyítványosztás.

19-20	Beiratkozás.

22-án	Év végi értékelő értekezlet 10 órakor

 

 

 

 
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Alapfokú Művészeti Iskola:

 

- Közreműködés az Művélődési Központ által rendezett Aradi vértanúk megemlékezésén

- Idősek Napja a dunaföldvári Családsegítő Szolgálat által megrendezett ünnepségen

- Részvétel Polgármesteri Hivatal által szervezett nyugdíjasokat  köszöntő műsoron

- Városi Adventi műsorokon való részvétel

- Közreműködés a Cantemus énekkar által szervezett karácsonyi koncerten

- Közreműködés a Polgármesteri Hivatal által nőnap alkalmából rendezett műsorban

- Részvétel a városi ünnepségen március 15-én

 

Utolsó frissítés: 2019.01.07.

 

8. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2019. január 07.

Szervezeti és működési
szabályzat:

www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201167-0

Házirend: www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201167-0
Pedagógiai program: www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201167-0
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