Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola
6323 Dunaegyháza Iskola u. 1.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
A NEVELÉSI-OKTATÁSI
INTÉZMÉNYEK
RÉSZÉRE

A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján

1.

Felvételi lehetőségek

Iskolánk a KLIK Kiskőrösi Tankerülete által fenntartott szlovák nemzetiségi nyelvoktató
nyolc osztályos általános iskola. Felvételi körzete elsősorban Dunaegyháza, de férőhelyek függvényében a környező települések iskoláskorú gyermekeinek is felvételt biztosít.
A beiratkozás időpontjáról áprilisban az intézményvezető hirdetésben értesíti az érintetteket.
Az intézmény délutáni felügyeletet is biztosít a jelentkező tanulóknak. Az iskolai étkeztetést térítési díj befizetésével bárki igénybe veheti.
50%-os térítési díj ellenében kaphatnak ebédet a nagycsaládos szülők gyermekei, a sajátos nevelési igényű, valamint a tartósan beteg gyermekek. Amennyiben kérik, úgy ingyenes ebédet kapnak a gyermekvédelmi támogatásban részesülők.

2.

Az intézmény nyitvatartási rendje

Az iskola a tanév folyamán naponta 7 órától 17 óráig tart nyitva. Tanulók az intézményben 7:15-től 16:30-ig felügyelet mellett tartózkodhatnak.
Az iskolai könyvtár szerdán a 4. szünetben áll a tanulók rendelkezésére.

3.

Tervezett jelentősebb események
Szeptember

Október

November

December

Január
Február

Tanévnyitó ünnepség
Tanévindító játékház
Határtalanul – Erdély
Erdei iskola - Szlovákia
A Magyar Diáksport Napja – futás az iskoláért
Zenei világnap
Az aradi vértanúkra emlékezünk (167. évforduló)
Baráti találkozó a szarvasi iskola tanulóival
A Magyar Köztársaság kikiáltása (26. évforduló)
Megemlékezés 1956 mártírjairól - iskolai ünnep
Őszi szünet
Szlovák nyelv hete: nyelvi vetélkedő, szlovák szavalóverseny
Magyar nyelv napja
Mesemondó verseny
Adventi készülődés (Adventtől Vízkeresztig programsorozat)
Jön a Mikulás
Nemzetiségek napja
Karácsonyi ünnepség
Rendhagyó irodalom óra a magyar kultúra napja alkalmából
Újévi játékház
Farsangi bál
Műveltségi vetélkedő

Március

Április

Május

Június

4.

Téltemető: tavaszköszöntő játékok
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete
Megemlékezünk az 1848-49-es szabadságharcról
Helyesírási verseny
Nyílt napok
Szlovák nyelvi vetélkedő
HAPPY-hét
Szavalóverseny, Kazinczy verseny
Holocaust áldozatainak napja
Fenntarthatóság – környezettudatosság témahete
Osztálykirándulások
Testvériskolai találkozó – Szlovákia
Országos mérések
Egészségnevelési nap
Anyák napja osztálykeretben
Gyermeknap
Sportnap
Nemzeti Összetartozás Napja
Ballagás, tanévzáró ünnepség
Nyári tábor

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a
helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Ssz.
1.

tanár

2.

tanár

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

tanító
tanító
tanító
tanító
tanító
tanító
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár

Végzettség
történelem-földrajz
könyvtáros asszisztens
közoktatási vezető
magyar-orosz
német középiskolai tanár
közoktatási vezető
ének-zene műveltségterület
testnevelés szakkollégium
vizuális nevelés műveltségterület
ének-zene műveltségterület, német szakos tanár
testnevelés szakkollégium
szlovák szakkollégium
szlovák, földrajz
matematika-testnevelés
magyar-orosz
történelem-orosz, fejlesztőpedagógia
biológia-technika
szlovák-történelem

5.

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége
és szakképzettsége

Ssz.
1.

Iskolai végzettség
érettségi, OKJ-s iskola-óvodatitkár

Munkakör
iskolatitkár

2.
3.

szakmunkás
8 általános

takarítónő
sportcsarnok gondnoka, takarító

4.
5.

szakmunkás
szakmunkás

takarítónő
karbantartó

6.

Az országos mérés-értékelés eredményei évenként feltüntetve
Mérési
terület

Évfolyam

Matematika

6.
8.

2016
1415
1573

Szövegértés

6.
8.

1362
1597

7.

Átlageredmények
2015
2014
1454
1463
1717
1571

2013
1421
1604

1472
1621

1498
1509

1511
1558

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
A 2016/17-es tanév végén évismétlésre utasított 1 tanuló, tankötelezettsége megszűnt
1 tanulónak.

8.

Továbbtanulási mutatók:

8. osztályosok száma:

9.

10

-

ebből gimnáziumba nyert felvételt

6

-

ebből szakgimnáziumba nyert felvételt

2

-

ebből szakközépiskolába nyert felvételt

2

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

Iskolánkban szlovák, kreatív szakkör és két sportkör működik. A Bozsik program keretében futballozhatnak is az érdeklődő tanulóink. Ezen kívül tehetséggondozást biztosítunk
szlovák nyelvből, matematikából, felzárkóztatást matematikából, magyar nyelvből. A
mindennapos testedzés mind a nyolc évfolyamon megvalósul.
A Levendula Művészeti Iskola keretében lehetőség van néptánc tanulására, a kunszentmiklósi Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében
pedig billentyűs hangszeres zenetanulásra.

10. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
(Helyi tanterv 65. és 63. oldala)
11. Iskolai tanév helyi rendje
(14/2017(VI.14.) EMMI rendelete alapján)
A tanév első napja:
2017.09.01.
Az utolsó tanítási nap:
2018.06.15.
A tanév I. féléve:
2018.01.26.
Értesítés az I. félév munkájáról: 2018.02.02.
Őszi szünet:
2017.10.30-11.03.
Téli szünet:
2017.12.27-2018.01.02.
Tavaszi szünet:
2018.03.29-04.03.
Tanítási napok száma:
180 nap
Országos mérés:
Idegen nyelvi mérés:

2018. május 23.
2018. május 16.

12. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma
2017/18.
Osztályok
Létszám

1.
13

2
13

3.
17

4.
19

5.
10

6.
11

7.
9

8.
10

Dunaegyháza, 2017. szeptember 1.

Szűcsné Takács Zsuzsanna
intézményvezető

összesen
102

