
 

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)

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Vaszary János Általános Iskola (2890 Tata, Országgyűlés tér 4.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

004 - Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye (2890 Tata, Jázmin utca 23)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

 

006 - Vaszary János Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Szlovák Nemzetiségi Tagintézménye (2834

Tardos, Rákóczi Ferenc út 7)

031834
Vaszary János Általános Iskola
2890 Tata, Országgyűlés tér 4.

OM azonosító: 031834
Intézmény neve: Vaszary János Általános Iskola
Székhely címe: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.
Székhelyének megyéje: Komárom-Esztergom
Intézményvezető neve: Varga Edit
Telefonszáma: 34/588022
E-mail címe: edit.rozman@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. 05. 25.

Fenntartó: Tatabányai Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 2800 Tatabánya, Győri út 29.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Vereckei Judit
Telefonszáma: +36 (34) 795-227
E-mail címe: judit.vereckei@kk.gov.hu
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Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2021-es statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében

pedagógus, oktató
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 integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban,
szakkép
zésben

felnőttké
pzési

jogviszo
nyban

résztvev
ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 3 1092 524 45 0 97 84 0 0 69 47,00 12 12

Szakképző iskola
(kifutó
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Technikum,
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)

3 1092 524 45 0 97 84 0 0 69 47,00 12 12

Alapfokú
művészetoktatás

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

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
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Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

 

Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

Kiegészítő
nemzetiségi óvodai
nevelés

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,
technikum 9-13. évfolyamán,

szakképző iskola 9-11.
évfolyamán

Technikum,
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

és
kiegés

zítő
nemze
tiségi

óvodai
nevelé

s
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból
vagy óraadóból,

megbízási
szerződésesből a teljes

munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

elméle
ti

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
kifutó
szakkö
zépisk

ola/
techni
kum
két

éves
érettsé

gire
felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

0 55 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0

ebből nő 0 52 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0

Részmunkaid
ős

0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

ebből nő 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

0 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0

ebből nő 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 62 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 58 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0

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

Oktat
ó

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 Középiskolai
tanár

0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Általános
iskolai tanár

1 2 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Tanító 0 0 1 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 32
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Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=031834

 

ké
pe

sí
té

s

Tanító,
speciális
képesítéssel

0 1 0 0 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Gyógypedag
ógus

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 3 2 0 0 24 62 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 97

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen
(o01+o03)

ebből nő
(o02+o04)

Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 10 10 0 0 10 10 0 0

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

5 5 0 0 5 5 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 4 4 0 0 4 4 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens 1 1 0 0 1 1 0 0

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Vaszary János Általános Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031834&th=001
 

004 - Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031834&th=004
 

006 - Vaszary János Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Szlovák Nemzetiségi Tagintézménye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031834&th=006

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A felvételi eljárás szabályait, a felvételi lehetőségeket az iskola Házirendje tartalmazza.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Kormányrendelet szabályozza
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

 

Engedélyezett osztályok száma.  Vaszary János Általános Iskola: 31, Jázmin Utcai Tagintézmény: 8, Fekete Lajos Tardosi

Szlovák Nemzetiségi Tagintézmény: 8
 

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:

Nincs
 

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

Nincs
 

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:

Naponta: 6:30-17.00
 

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

Intézményi szinten részletezve a programok
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

A tagintézményekben volt tanfelügyeleti ellenőrzés. Vaszary János Általános Iskola tanfelügyeleti megállapításait az iskola

közzétételi listája tartalmazza.

 

Utolsó frissítés: 2021. 11. 19.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=031834
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A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Az intézmények közzétételi listája tartalmazza.
 

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=031834
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Az intézmények közzétételi listája tartalmazza.
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Az intézmények közzétételi listája tartalmazza.
 

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

Az intézményi házirend tartalmazza.
 

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

Az intézmények közzétételi listája tartalmazza.

 

Utolsó frissítés: 2018. 10. 24.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

Feladatellátási hely szintű adatok
 

001 - Vaszary János Általános Iskola (2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A felvételi eljárás szabályait, a felvételi lehetőségeket az iskola Házirendje tartalmazza.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Kormányrendelet szabályozza.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Engedélyezett osztályok száma. 31
 

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:

Nincs
 

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

Nincs

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-031834-0

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-031834-
0

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-031834-0
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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:

Tanítási napokon 6.30-tól 17.00-ig.
 

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

augusztus:	

gólyanap 1. és 5. évfolyam részére

 

szeptember:

tanévnyitó

szülői értekezletek

gólyaavató 5. évfolyam

számháború-tagintézményeink bevonásával

 

október:

papírgyűjtés

megemlékezés az aradi vértanúkról

megemlékezés az 1956-os forradalomról

szavalóverseny

őszi dekorációs verseny

 

november:

fogadóóra

Márton napi felvonulás

 

december:

alsósok Mikulás napja

Mikulás kidobó és karácsonyi vásár

ádventi gyertyagyújtás és táncház

terítési verseny

 

január:

félévi osztályozó értekezlet

Vaszary-bál (tervezet)

félévi tanulmányi értesítők kiosztása, szülői értekezletek

 

február-április	

iskolacsipegető programsorozat

 

február:

farsang-alsó tagozat

farsang-felső tagozat

nyílt órák

sítábor (tervezet)

 

március:

fogadóóra

pénzügyi témahét

megemlékezés az 1848-as szabadságharcról

Royal Family (az idegen nyelvi munkaközösség programja)

tavaszi ablakdíszítési verseny (alsó tagozat)
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április:

húsvéti tojáskereső a Cseke-tó partján

a költészet napja

 

május:

szülői értekezletek

erdei iskola 6. évfolyam

tanulmányi kirándulás a Mobilis Interaktív Központba (Győr)

közlekedési nap

idegen nyelvi kompetenciamérés

kompetenciamérés (matematika, magyar, természettudományos)

gyermeknapi buborékfújás és fagyinap

 

június:

osztálykirándulások

osztályozó értekezletek

Vaszary-hét

bankett

ballagás

tanévzáró ünnepély

 
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

1. Pedagógiai folyamatok

Kiemelkedő területek:

Az intézmény dokumentumai rendkívül részletesen, precízen kidolgozottak, az éves munkatervben megfogalmazott célok

koherens egységet képeznek a stratégiai dokumentumokkal. Folyamatosan nyomon követik a közoktatásban zajló folyamatokat,

a szülői igényeket, ezekhez igazodó programot / emelt szintű órák: matematika és idegen nyelv, csoportalakítás felső tagozaton/

dolgoznak ki . A munkaközösségek munkatervei összhangban állnak az éves munkatervvel. Az intézmény kimagasló

pedagógiai munkát végez, melynek alapja a pedagógusok elkötelezettsége, módszertani felkészültsége és szakmai tudása.

Kiemelkedő eredményeket érnek el a matematika, természettudományok, a sport és művészetek területén, mely az intézmény

kiemelkedő tehetséggondozási tevékenységét igazolja. Az intézményi önértékelés dokumentumai magas színvonalúak,

összhangban állnak az intézmény ellenőrzési terveivel és gyakorlatával. Az intézmény elsősorban a tanulás támogatása és a

hagyományápolás által valósítja meg jelmondatát: „A tradíció érték, a tudás nemes cél.”

 

Fejleszthető területek:

Intézkedés célja, feladata:

Az évente megtörténő mérések eredményeit, illetve ezek elemzését dokumentálni és hatékonyabban kell felhasználni a

különböző osztályok tanulóinak fejlesztése érdekében.

A munkatervekben és a beszámolókban az éves feladatok, eredmények, az adott évre kitűzött oktatási-nevelési célok

hangsúlyozottan kell, hogy szerepeljenek a konkrét tanévre lebontva.

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Kiemelkedő területek:

A pedagógusok kihasználják a nevelési szituációkat egy-egy konfliktus kapcsán. A pedagógusok megismertetik az értékelési

szempontokat és folyamatos a visszajelzés a tanulók előrehaladásáról a szülők számára. Minden tanulóra odafigyelnek a

pedagógusok: órai differenciálással, tehetséggondozással, korrepetálással, versenyfelkészítéssel segítik a tanulók képességeinek

a kibontakoztatását. A tanulók értékelése és motivációja nem csak érdemjegyekben, hanem szóbeli dicséretben is megnyilvánul.

A pedagógusok együttműködnek és információkat cserélnek a fejlesztő pedagógussal a tanulás támogatása céljából. Az

intézmény kiemelt figyelmet fordít a személyiség- és közösségfejlesztésre, gazdag programkínálattal támogatja osztály és

iskolai szinten egyaránt.

 

Fejleszthető területek:
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Intézkedés célja, feladata:

 

Célunk az integrált oktatás keretében, az egyénre szabott tanulási módszerek eredményességének fokozása, a tanulók személyes

és szociális kompetenciáinak fejlesztése. Feladatunk, hogy lehetőség szerint több gyógypedagógust, iskolapszichológust

vonjunk be a feladat ellátásába. Folyamatosan kell ismertetnünk a szabályozó dokumentumokban (pl.: Házirend)

megfogalmazott közösségi normákat a tanulókkal, valamint törekednünk kell ezek következetes betartatására. Közösségépítő

érzékenyítésre kell törekednünk a kisebb korosztály védelmének érvényre juttatása érdekében. Feladatunknak tekintjük továbbra

is a konfliktuskezelési tréningeken, továbbképzéseken való részvételt, élménypedagógiai módszerek, drámapedagógiai

szituációk megismerését tudásmegosztás által.  Törekednünk kell a gyakorlatban való megfigyeléssel elsajátítani a tanulási

nehézséggel küzdő gyermekekkel való hatékony foglalkozás kooperatív technikáit.

3. Eredmények

Kiemelkedő területek:

Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak /matematika, idegen nyelv/ oktatása rendkívül

eredményes, amely megmutatkozik több módon: versenyeredmények, felvételi eredmények, táborok, kompetenciamérés

eredménye. A tanulók megismerését, az ismeretek átadását a tantestület minden tagja fontosnak érzi, ennek érdekében a

kollégák szorosan együttműködnek egymással. Kiemelt fontosságú mérések az országos kompetenciamérésen felül: DIFER

mérés a belépő első osztályok minden tanulója tekintetében, hangos olvasás mérése 2-4. évfolyamon, év végi szintmérés a 4.

osztályban, matematikából és magyar nyelvből, év eleji bemeneti mérés 5. osztályban. Az emelt szintű oktatásnak, a tervszerűen

előkészített méréseknek, a versenyfelkészítésnek, a felzárkóztatásnak köszönhetően kimagasló eredményeket érnek el városi,

megyei, országos szinten.

 

Fejleszthető területek:

Intézkedés célja, feladata:

 

Fejleszthető területet nem jelölünk meg.

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Kiemelkedő területek:

Az intézmény vezetése nagy gondot fordít az információáramlás hatékonyságára: több, mindenki számára elérhető módon

kommunikál. Tervszerűen működő, hatékony a kommunikációs rendszerük. Az információ áramlásának több színtere is van az

intézményben: a szóbeli közlés, értekezletek, az internetes levelező rendszerünk, hirdető táblák, iskolarádió, facebook oldal és

honlap. A hagyományos értekezleteken kívül az egész intézmény erősségeit és gyengeségeit közös swot analízissel feltárják, és

a felmerülő problémákra közösen adnak választ, alternatív megoldásokat keresnek. Hatékony a munkaközösségeken belüli és a

munkaközösségek közötti együttműködés.

 

Fejleszthető területek:

Intézkedés célja, feladata:

 

Nem jelölünk meg fejleszthető területet.

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

 

Kiemelkedő területek:

Az intézmény nagy szerepet vállal a közvetlen környezet, a szűkebb közösség támogatásában. Helyt adnak városi, megyei,

országos rendezvényeknek, versenyeknek, szervezésükben is közreműködnek. Saját kezdeményezésű területi versenyeket is

szerveznek matematika és természetismeret tantárgyakból. Az iskola szülői bált és bemutatkozó műsort tart évente, színjátszó

szakkörük rendszeres szereplője a városi ünnepségeknek is. Nagyon sok szabadidős rendezvényük nyitott az érdeklődők,

szülők, a város felé. Az intézmény hagyományápoló tevékenysége markánsan megnyilvánul abban is, hogy az elért

eredményeiket megtartják, a jól bevált közösségi programokat évente megszervezik, ezáltal az iskola jó hírét erősítik.

 

Fejleszthető területek:

Intézkedés célja, feladata:
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Panaszkezelési eljárás kidolgozása.

6. A pedagógiai munka feltételei

Kiemelkedő területek:

Az intézmény tárgyi eszközeinek fejlesztése tudatos és folyamatos, támogatja az intézmény szülői közössége is. Az

infrastrukturális környezet hiányosságait /udvar, mosdók, villanyvezetékek, tornaterem, ebédlő/ egy közeljövőben megvalósuló

pályázat várhatóan enyhíteni fogja. Ennek érdekében a tantestület vállalta, hogy módszertani képzéseken vesz részt. A vezetők

felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira, az intézményvezető és a pedagógusok szakmai

munkáját a szülők is kimagaslónak minősítik.

 

 

Fejleszthető területek:

Intézkedés célja, feladata:

 

Az IKT eszközök adta lehetőségek és a belső tudásmegosztás további széleskörű kihasználása.

Informatikai továbbképzések által a pedagógusok digitális kompetenciáinak a fejlesztése. A pedagógusok egyenlő terhelése.

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak

és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Kiemelkedő területek:

Az intézmény saját pedagógiai programjában kitűzött céljai a központi tartalmi szabályozókkal (jogszabályok, NAT)

összhangban fogalmazódnak meg. A változásokat nyomon követik, és dokumentálják. Az intézményi önértékelési rendszer

kidolgozása alapos, feltáró jellegű és előremutató.

 

Fejleszthető területek:

Intézkedés célja, feladata:

 

Nem jelölünk meg fejleszthető területet.

 

 

Utolsó frissítés: 2021. 11. 18.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031834&th=1
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

2021/2022. tanévben:

évismétlők száma összesen: 14 fő
 

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=031834
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Szakkörök:

Matematika

Rajz

Technika

Kémia

Biológia

Énekkar
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Színjátszó

Robotika

Báb

Mese

Közlekedésbiztonsági

Német

Angol

Korrepetálások:

matematika: hétfő, kedd, szerda 14.00 -14.45

magyar: hétfő, kedd, szerda, csütörtök 14.00 -14.45

történelem: hétfő, kedd 14.00-14.45

természetismeret: kedd 14.00 -14.45 
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

•	A számonkérés nem lehet a fegyelmezés eszköze.

•	Az óra alatti magatartás nem értékelhető tantárgyi osztályzattal.

•	Az előző óra anyaga bármikor bejelentés nélkül is számon kérhető írásban és szóban is.

•	Nagyobb tanegységek, témazárók íratását a tanulókkal előre közölni kell.

•	Egy napon 2 témazáró dolgozat íratható. Ebben a kérdésben a szaktanárok egyeztetnek.

•	A szaktanár a dolgozatokat 2 héten belül kijavítja, az eredményt a tanulókkal közli, a kapott érdemjegyet a E-naplóban rögzíti.

•	A szaktanár a különböző szintű érdemjegyeket különböző színnel jelöli az E-naplóban. (témazáró dolgozatot pirossal,

röpdolgozatot zölddel, feleleteket kékkel.)

•	A témazáró dolgozatokat egy évig őrzi meg az iskola. A szülő kérésére azokat a szaktanár köteles megmutatni.

•	Amennyiben a kijavított dolgozatokat a tanulók a fenti határidőn belül (2 hét) nem kapják meg, észrevételezhetik az

osztályfőnöknek, az iskola vezetésének.

 
 

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

A vizsgák követelményeit a Házirend tartalmazza.

Vizsgák időpontjai: osztályozó vizsgák: január, június, javítóvizsga. augusztus
 

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

1.	a	28 fő

1.	b	27 fő

2.	a	17 fő

2.	b	29 fő

2.	c	24 fő

3.	a	26 fő

3.	b	30 fő

3.	c	30 fő

4.	a	18 fő

4.	b	21 fő

4.	c	28 fő

5.	a	27 fő

5.	b	22 fő

5.	c	19 fő

5.	d	20 fő

5.	e	24 fő

6.	a	24 fő

6.	b	25 fő

6.	c	22 fő

6.	d	20 fő

6.	e	29 fő

7.	a	28 fő
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7.	b	28 fő

7.	c	23 fő

7.	d	23 fő

7.	e	24 fő

8.	a	26 fő

8.	b	27 fő

8.	c	24 fő

8.	d	24 fő

8.	e	28 fő

 

Utolsó frissítés: 2022. 05. 25.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

004 - Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye (2890 Tata, Jázmin utca 23) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Házirend határozza meg.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Kormányrendelet szabályozza.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Évfolyamonként 2 osztály.
 

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:

nincs
 

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

nincs
 

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:

Az intézmény 1/2 7 és 17 óra között tart nyitva.
 

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

Megemlékezések:

Az aradi vértanúk emléknapja; 1956-os forradalom; Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja; 1848-as forradalom és

szabadságharc ünnepe; Holokausztáldozatai emléknapja; A nemzeti összetartozás napja

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-031834-
1031834001

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-031834-
1031834001

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-031834-
1031834001
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Hagyományok:

Fellépés az Adventi vásáron; Karácsonyi műsor; Tanévzáró

Programok melyeken részt veszünk:

Mesék hete; Erdők hete; Márton nap; Karácsonyi bazár; Farsang; Fenntarthatósági témahét; Költészet napja; Európa nap;

Madarak és fák napja; Családi nap; Sport délelőtt; Pályaorientációs nap; Jázmin bajnok kerestetik; Erdei iskola;

Osztálykirándulások

Szülőknek szervezett programok:

Családi nap; Suliváró;  Jázmin bál; Szülői értekezletek évente háromszor; Fogadó óra évente kétszer
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Az intézményben vezetői és intézményi tanfelügyelet is volt.

 

Utolsó frissítés: 2021. 11. 19.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031834&th=4
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Első és második évfolyamon 1-1 tanulónak kellett évet ismételnie.
 

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=031834
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Szakkörök:

Művészeti, informatika; német; rajz; origami; foci; Csodapercek 
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

 

Az előző óra anyaga bármikor bejelentés nélkül is számon kérhető írásban és szóban is.

Nagyobb tanegységek, témazárók íratását a tanulókkal előre közölni kell.

Egy napon 2 témazáró dolgozat íratható.

A tanító a dolgozatokat 2 héten belül kijavítja, az eredményt a tanulókkal közli, a kapott érdemjegyet a Kréta felületen rögzíti.

A témazáró dolgozatokat egy évig őrzi meg az iskola. A szülő kérésére azokat a tanító köteles megmutatni.

 

 
 

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

A vizsgák követelményeit a Házirend tartalmazza. 
 

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

1.a -27; 1.b - 29

2.a -27; 2.b - 27

3.a -25; 3.b - 25

4.a -29; 4.b - 26

 

Utolsó frissítés: 2021. 11. 19.
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3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

006 - Vaszary János Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Szlovák Nemzetiségi Tagintézménye

(2834 Tardos, Rákóczi Ferenc út 7) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A felvételi eljárás szabályait, a felvételi lehetőségeket az iskola Házirendje tartalmazza.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Kormányrendelet szabályozza.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Engedélyezett osztályok száma:8
 

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:

nincs
 

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

nincs
 

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:

Tanítási napokon 7.00-tól 17.00-ig.
 

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

-	Szeptember: Gólyatábor 5. osztály, MATATA-túra, Tardosi Szlovákok napja, Egy hetes erdei iskola Szlovákiában, Őszi mezei

futóverseny, Papírgyűjtés, Pákozdi emléknap

-	Október: Aradi Vértanúk emléknapja, Kódolás hete, Tisztelet és Törődés napja, Október 23-i ünnepély

-	November: Szövegszerkesztő és rajzoló verseny, Márton-napi délután, Nemzetiségi hét, Megyei szintű szlovák verseny,

Szövegszerkesztő és rajzoló verseny, Egészséges életmód napja, Marót Rezső matematika verseny iskolai forduló

-	December: Mikulásmesék, Mikulás-programok, Mikulás az óvodában, Mézeskalácssütés, Luca-napi vásár, Karácsonyi

bábelőadás, Falukarácsony-betlehemezés, Iskolai karácsonyi ünnepség, Adventi koszorúkészítés

-	Február: Farsangi bál, Egészséghét, Sítábor Szlovákiában, Iskolai szépolvasó verseny, Alsós helyesírási verseny, Internetes

kereső verseny, Szépolvasó verseny, „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

-	Március: Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe, Nyílt nap alsósoknak 1-2. óra, felsősöknek 1-4. óra, Pályaorintációs

nap, Nagycsoportos óvodások látogatása az 1. osztályban (interaktív, kézműves), Atlétikai mezei futóverseny, Alsós matematika

háziverseny, Fenntarthatósági Témahét

-	Április: Suliváró: Sportnap az óvodásokkal, Digitális témahét, Húsvéti bábelőadás, Húsvéti kézműves foglalkozás,

Nyuszifutás, Iskolai szavalóverseny, Alsós kistérségi Szövegértési Verseny

-	Május: Fekete Lajos-nap

-	Június: 3 ország találkozója, Osztálykirándulások

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-031834-
1031834004

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-031834-
1031834004

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-031834-
1031834004
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A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Nem volt még a tagintézményben intézményi tanfelügyelet.

 

Utolsó frissítés: 2021. 11. 18.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031834&th=6
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A 2020/21-es tanévben 1 évfolyam ismétlő tanulónk volt (1. osztályban, szülői kérelemmel).
 

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=031834
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Szakkörök:

-  szlovák 5-8.

- Robotika szakkör

 

Túraklub havonta kétszer

Néptánc, futball, asztalitenisz, sakk
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

•	A számonkérés nem lehet a fegyelmezés eszköze.

•	Az óra alatti magatartás nem értékelhető tantárgyi osztályzattal.

•	Az előző óra anyaga bármikor bejelentés nélkül is számon kérhető írásban és szóban is.

•	Nagyobb tanegységek, témazárók íratását a tanulókkal előre közölni kell.

•	Egy napon 2 témazáró dolgozat íratható. Ebben a kérdésben a szaktanárok egyeztetnek. (pl.: a naplókba ceruzával előre beírják

adott naphoz dolgozatíratási szándékukat).

•	A szaktanár a dolgozatokat 2 héten belül kijavítja, az eredményt a tanulókkal közli, a kapott érdemjegyet a Naplóban és a

Tájékoztató füzetben rögzíti (rögzítteti), s láttamozza.

•	Az érdemjegyet a Tájékoztató füzetben hibás bejegyzés esetén csak a szaktanár vagy az osztályfőnök javíthatja hivatalos

módon, áthúzással.

•	A szaktanár a különböző szintű érdemjegyeket különböző színnel jelöli. (témazáró dolgozatot pirossal, röpdolgozatot zölddel,

feleleteket kékkel.)

•	A témazáró dolgozatokat egy évig őrzi meg az iskola. A szülő kérésére azokat a szaktanár köteles megmutatni.

•	Amennyiben a kijavított dolgozatokat a tanulók a fenti határidőn belül (2 hét) nem kapják meg, észrevételezhetik az

osztályfőnöknek, az iskola vezetésének.

 

 
 

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

 

Vizsgák időpontjai:

osztályozó vizsgák: január, június

javítóvizsga: augusztus 
 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
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https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031834&th=6
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=031834
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=031834


1. osztály: 18 fő

2. osztály: 11 fő

3. osztály: 12 fő

4. osztály: 15 fő

5. osztály: 8 fő

6. osztály: 11 fő

7. osztály: 16 fő

8. osztály: 10 fő

 

Utolsó frissítés: 2021. 11. 19.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2022. május 25.

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-031834-
2000003650

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-031834-
2000003650

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-031834-
2000003650
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