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Különös Közzétételi Lista
1. Felvételi lehetőségek, a beiratkozásra meghatározott idő és a fenntartó által
engedélyezett osztályok, csoportok száma
Az iskola felvételi körzetét a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi
Járási Hivatal határozza meg.
A leendő első osztályosok esetében a beiratkozás a Kormányhivatal által meghatározott
időben történik. Az indítható első osztályok számát a fenntartó határozza meg.
Minden más esetben a beiratkozás az intézményvezetővel egyeztetett időpontban történik.
A 2015/2016-os tanévben a fenntartó által engedélyezett álláshelyek száma: 22 fő.
A fenntartó által engedélyezett osztályok száma, létszámadatok (2015/2016-os tanév):
Osztály
megnevezése
1.a
1.b
2.a
2.b
3.o.
4.a
4.b
5.o.
6.o.
7.o.
8.o.

Létszám

Osztályfőnök
Siposné Lovászi Zita
Városi Bernadett
Szőke Anna
Mihók Ildikó
Baracsiné Schmidt Krisztina
Kalácska Adrienn
Szappanosné Kiss Zsuzsanna
Hunti Mihály István
Nagy Anita
dr. Mihókné Vass Ildikó
Kovács Csabáné

2. Térítési díjak, tandíj és egyéb díjak
Iskolánkban a nevelésért és oktatásért tandíjat nem kell fizetni.
Az iskolában biztosított étkezésért fizetendő díjat, valamint az alkalmazható
kedvezményeket – a jogszabályi előírásokat figyelembe véve – Tass Község
Önkormányzata határozza meg.
Iskolánk a kunszentmiklósi Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tagintézménye. A művészeti oktatás díját, az alkalmazható kedvezményeket az
oktatást szervező intézmény határozza meg.

E-mail: foldvaryg.titkarsag@gmail.com
Web: foldvarytass.hu

Egyéb szabadidős tevékenységet, tanulmányi kirándulást az iskola akkor szervez, illetve
akkor vehető igénybe, ha a szülők vállalják ennek költségeit.
3. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések, a
köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések, az Állami
Számvevőszék ellenőrzése, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Intézményünkben az utóbbi években nem voltak ilyen értékelések, vizsgálatok,
ellenőrzések.
4. Az intézmény nyitva tartása
Az intézmény a nyitva tartását az alábbi rend szerint határozza meg.
Dunai út 24. sz. alatti (nagy iskola) épület:
Hétfő

07.00 – 20.30

Kedd

07.00 – 18.00

Szerda

07.00 – 20.30

Csütörtök

07.00 – 18.00

Péntek

07.00 – 18.00

Dunai út 1. sz. alatti (kis iskola) épület:
Hétfő

07.00 – 16.00

Kedd

07.00 – 16.00

Szerda

07.00 – 16.00

Csütörtök

07.00 – 16.00

Péntek

07.00 – 16.00

Tornaterem (Dunai út 1.): a működtető önkormányzat nyitvatartási rendje szerint.
5. A tanév rendje és az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb
rendezvények, események
Szorgalmi idő:
a tanév első napja:
a tanév utolsó napja:

2015. szeptember 1. kedd
2016. június 15. szerda

Tanítási napok száma: 181 tanítási nap
A tanév első féléve

2016. január 22-ig (péntek), a szülők értesítése január 29ig (péntek)

Őszi szünet:

2015. október 26 - 30-ig
Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. csütörtök
Szünet utáni első tanítási nap: november 2. hétfő
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Téli szünet:
Tavaszi szünet:

Munkanap áthelyezések:

2015. december 21- 31-ig
Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. péntek
Szünet utáni első tanítási nap: 2016. január 4. hétfő
2016. március 24 – 29.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23. szerda
Szünet utáni első tanítási nap: március 30. szerda
2015. december 12. szombat (dec. 24. helyett) és
2016. március 5. szombat (márc. 14. helyett) munkanap

Tanítás nélküli munkanapok:
1. Diáknap
2. Félévi nevelési értekezlet
3. Farsangi bál
4. Madarak és fák napja
5. Osztályozó értekezlet

2015. december 18. (péntek) – diákönkormányzati nap
2016. január
2016. február 6. (szombat)
2016. május 13. (péntek)
2016. június 15. (szerda)

Nyílt hét:

2015. november 23-27. felső tagozat
2016.április 11-15. alsó tagozat

Projektnapok:
1. Jeles napjaink
2. Olimpiai játékok

2015. október 22.
2016. március 23.

Tanévnyitó ünnepség

2015. szeptember 1. kedd 8 óra nagyiskola

Magyar Diáksport Napja

2015. szeptember 25. péntek

25 éves a német egység – német
nyelvi vetélkedő

2015. október 5. hétfő

Gyalogló Világnap

2015. október (kiírás szerint)

Megemlékezés az aradi vértanúkról
(rendhagyó irodalom óra)

2015. október 6. kedd 8 óra

Papírgyűjtés

2015. október 7-8. szerda-csüt. délután

Ünnepség az 1956-os forradalom,
a köztársaság kikiáltásának
évfordulója tiszteletére

2015. október 22. csütörtök

Márton – napi felvonulás

2015. november 11. szerda

Versmondó verseny

2015. november (kiírás szerint)

Difer mérés (kiválasztott tanulóknak)

2015. december 4-ig

Mikulás ünnepség

2015. december 7. hétfő délután
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Diáknap

2015. december 18. péntek

Iskolai mesemondó verseny

2016. február (kiírás szerint)

Farsangi bál

2016. február 6. szombat

Kapkodd a lábad játékos sorés váltóverseny

2016. február

Megemlékezés az 1848-as
forradalomról és szabadságharcról

2016. március 11. péntek

Óvodai tájékoztató a két tanítási
nyelvű oktatásról és a beiratkozásról

2016. március

Víz napja

2016. március 22. kedd

Föld napja

2016. április 22. péntek

Papírgyűjtés

2016. április 27-28. szerda-csüt. délután

Anyák napja

2016. május első vasárnapja előtti hét

Földváry Napok
Megemlékezés, koszorúzás,
műveltségi vetélkedő

2016. május 12. 1-4. órában

Madarak és fák napja

2016. május 13. péntek

Nemzeti Összetartozás Napja
(rendhagyó történelem óra)

2016. június 3. péntek 8 óra

Sportnap

a 181. tanítási napon

Ballagás

2016. június 18. szombat 9 óra

Tanévzáró ünnepség

2016. június 22. délután

Mérések:
Fittségi vizsgálat: a tanulók fizikai
állapotának és edzettségének
vizsgálata 5-8. évfolyamon

2016. január 6. és június 1. között

Nyelvi szintfelmérő mérés 4.évf.
Nyelvi vizsga 7. évf.
8. évfolyam vizsga

2016. május
2016. május
2016. május 17-20.

Országos mérés
- anyanyelvi és matematikai
alapkészségek 6. és 8. évf.
- német célnyelvi mérés 6. 8. évf.

2016. május 25. szerda
2016. június 1. szerda
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6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai
Iskolánkban pedagógiai- szakmai ellenőrzésre még nem került sor.

7. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program
A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program az intézmény
honlapján található meg.
8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és
szakképzettsége

Sorsz
ám

Végzettsége

Szakképzettsége

Munkaköre

Egyéb feladat

1.

főiskola

német nemzetiségi tanító,
tanító - magyar nyelv és
irodalom műveltségi terület

tanító

munkaközösség
vezető

2.

főiskola

általános iskolai tanító rajz szakkollégium

tanító

osztályfőnök

német szakos nyelvtanár,
általános iskolai
idegennyelv (német)
oktatására képesített tanító

tanár

3.

főiskola

iskolai könyvtár
munkaközösség
vezető
osztályfőnök

4.

főiskola

gyógypedagógus,
tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár

gyógypedagógus

5.

főiskola

tanító - testnevelés,
képzőművészet
szakkollégium

tanár

6.

egyetem

történelem szakos bölcsész
és tanár

tanár

osztályfőnök

7.

főiskola

tanító - német
műveltségi terület

tanító

osztályfőnök

8.

egyetem

német nyelv és irodalom
szakos bölcsész és tanár,
német szakos nyelvtanár

tanár

intézményvezetőhelyettes

számítástechnika-technika
szakos tanár

tanár

9.

főiskola
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osztályfőnök

10.

főiskola

általános iskolai tanító testnevelés szakkollégium

tanító

11.

főiskola

tanító - magyar nyelv és
irodalom
műveltségi területen

tanító

osztályfőnök

12.

egyetem

német nyelv és irodalom
szakos bölcsész és tanár,
magyar - német szakos
tanár

tanár

osztályfőnök

13.

főiskola

tanító

ifjúságvédelmi
felelős

14.

főiskola

általános iskolai
tanító - pedagógia és
technika szakkollégium
általános iskolai tanító rajz szakkollégium

tanító

osztályfőnök

15.

főiskola

általános iskolai tanító kisegítő iskolai
szakkollégium

tanító

osztályfőnök

16.

egyetem

biológia szakos tanár,
mérnöktanár,
közoktatásvezető
pedagógus szakvizsga

tanár

intézményvezető

17.

főiskola

tanító - német
műveltségi területen

tanító

osztályfőnök

12. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
A nevelő és oktató munkát segítők száma: 2 fő.
Sorszá
m

Munkaköre

Végzettsége

Szakképzettsége

1.

iskolatitkár

főiskola

gazdasági mérnök
iskolatitkár

2.

pedagógus asszisztens

gimnáziumi
érettségi

pedagógus
asszisztens
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18. Az országos mérés-értékelés eredményei
Tanév

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

6. évfolyam
szövegértés
matematika

8. évfolyam
szövegértés
matematika

országos
átlag

községi
átlag

iskolai
átlag

országos
átlag

községi
átlag

iskolai
átlag

országos
átlag

községi
átlag

iskolai
átlag

országos
átlag

községi
átlag

iskolai
átlag

513
1483
1465
1472
1497
1481

484
1422
1408
1412
1428
1430

421
1404
1411
1397
1397
1390

489
1498
1486
1489
1489
1491

465
1446
1437
1435
1436
1456

391
1342
1406
1334
1443
1430

502
1583
1577
1567
1555
1557

472
1524
1513
1494
1493
1497

450
1465
1398
1452
1466
1448

484
1622
1601
1612
1620
1617

460
1572
1550
1549
1558
1570

432
1471
1385
1468
1522
1550

19. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
Az elmúlt tanévekben kimaradó tanulónk nem volt.
Az intézmény lemaradási mutatói:
A 2011/2012-as tanévben 2 tanuló volt évfolyamismétlő.
A 2012/2013-as tanévben 2 tanuló volt évfolyamismétlő.
A 2013/2014-es tanévben 1 tanuló volt évfolyamismétlő.
A 2014/2015-ös tanévben 5 tanuló volt évfolyamismétlő.
20. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások
Dalos pacsirták – énekkar
Tass-ka Rádió – rádiós szakkör
Tehetséggondozás:
 német nyelv: 6. osztály
 magyar nyelv és irodalom: 2. évfolyam
 matematika: 3. osztály
Felzárkóztatás:
 német nyelv: 4. évfolyam, 5.-6. osztály
 magyar nyelv és irodalom: 1. évfolyam, 2. évfolyam, 4. évfolyam
 matematika: 1. évfolyam, 2. évfolyam, 4. évfolyam, 5.-6. osztály
Középiskolára felkészítés magyar nyelv és irodalomból: 8. osztály
21. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
Házi feladat szabályai
A tanulók köznevelési törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a
tanulás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás,
gyakorlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli
és írásbeli házi feladatot adhatnak.
A kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége
 elsőtől negyedik osztályig nem haladhatja meg a napközis tanulmányi
foglalkozás időtartamát,
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 ötödiktől nyolcadik osztályig a tantárgyankénti harminc percet.
Hétvégén sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján.
Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént.
Hosszabb iskolai szünetekre kötelező házi feladat nem adható.
A gyermekeket motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától
függően, tetszőlegesen adható.
22. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
Iskolai osztály

Az osztályban tanulók
száma

1.a

16

1.b

15

2.a

21

2.b

20

3.o.

26

4.a

18

4.b

19

5.o.

26

6.o.

19

7.o.

19

8.o.

27

Tass, 2015. október 1.

Intézményvezetés
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