Közzétételi lista

Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola

2022/2023.

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 az alábbiakban megjelenő
közzétételi adatokkal rendelkezik.

Intézmény adatai:
Az iskola neve:

Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola

Az iskola címe:

9970 Szentgotthárd, Arany János utca 2.

Az iskola elérhetősége:

Telefonszám: 06 30/311-5790, 06 30/311-4780
E-mail cím: titkarsag@sztg-arany.edu.hu

Az iskola OM azonosítója: 203525

Fenntartó adatai:
Fenntartó:

Szombathelyi Tankerületi Központ

Fenntartó címe:

9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 8.

Az iskola nyitva tartási rendje
Az intézmény a tanítási napokon, hétfőtől péntekig, reggel 7 órától délután 17 óráig tart
nyitva. Az intézmény az iskolai szünetekben, előre megadott napokon van nyitva hivatalos
ügyintézés céljára, amelyről folyamatos tájékoztatást adunk honlapunkon.

Térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség, a fenntartó által adható kedvezmények:

A tanulók közétkeztetését Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja.

2022. szeptember 1-től érvényes étkezési térítési díjak (Ft/nap)

Általános iskola
100%

50%

905 Ft
947 Ft

453 Ft
474 Ft

1 285 Ft
1 336 Ft

643 Ft
668 Ft

1-4 osztály
5-8 osztály

568 Ft
610 Ft

284 Ft
305 Ft

Diétás ebéd 1-4.
Diétás ebéd 5-8.
Gluténm. Ebéd 1-4.
Gluténm. Ebéd 5-8.

662 Ft
712 Ft
908 Ft
975 Ft

331 Ft
356 Ft
454 Ft
488 Ft

Napközi / 3x-i étkezés /
1-4 osztály
5-8 osztály
Diétás 1-4. osztály
Diétás 5-8. osztály
Menza /csak ebéd /

Napközis tanuló: 219 fő
Összes étkező: 264 fő

A beiskolázási körzethez tartozó településekről és a városrészekből bejáró gyermekek
számára a tanulói bérletet a Fenntartó finanszírozza. A beiskolázási körzeten kívüli diákok
számára az iskolába utazás költségeinek a fedezése a szülő feladata (kivétel a nemzetiségi
nyelvet tanuló gyermekek).
A tanév szorgalmi időszaka

Első nap: 2022.szeptember 1.
Utolsó nap: A Kormány 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete a 2022/2023. tanév rendjére
alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról értelmében 2023. június 16.
A szorgalmi időszak első féléve 2022.szeptember 1-étől 2023. január 20-éig tart. Az első
féléves tanulmányi előrehaladásáról a tanulót, illetve gondviselőjét 2023. január 27-án
tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

A szünetek időtartama
Az őszi szünet :
A Kormány 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó
veszélyhelyzeti szabályokról értelmében az őszi szünet nem adható ki.
A téli szünet :
A Kormány 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó
veszélyhelyzeti szabályokról értelmében a szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21.
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).
A tavaszi szünet:
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
2023. április 12. (szerda).

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső
időszakában:
2023.március 15. 1848/49-es forradalom és szabadságharc
2023.május 1. munka ünnepe
2023.május 29. Pünkösd hétfő

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:
2022. október 15. szombat, ledolgozás, áthelyezett munkanap – október 31. hétfő pihenőnap

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét,
példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola
hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések
időpontja:

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

október 6.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc ünnepe (október 23.)

október 21.

A kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatai emléknapja

február 24.

Az 1848-as forradalom és
szabadságharc ünnepe (március 15.)

március 14.

A holokauszt áldozatai emléknapja

április 13.

A Nemzeti Összetartozás Napja

június 2.

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése
Tanévnyitó

2022.09.01.

Első osztályosok avatása

2022.09.22.

5. osztályosok avatása

2022.10.07.

Karácsonyi ünnepély

2022.12.21.

Farsang

2023.02.10.

Megemlékezés Arany Jánosról

2023.03.02.

Tanévzáró ünnepély

2023.06.22.

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
2022.09.12.

szülői értekezlet 1-3. osztály

2022.09.13.

szülői értekezlet 4-7. osztály

2022.10.24.

fogadóóra 1-3. osztály

2022.10.26.

fogadóóra 4-7. osztály

2022.12.12.

irányított fogadóóra 1-3. osztály

2022.12.13.

irányított fogadóóra 4-7. osztály

2023.02.13.

szülői értekezlet 1-3. osztály

2023.02.14.

szülői értekezlet 4-7. osztály

2023.03.23.

szülői értekezlet a leendő 1. osztályosoknak

2023.05.08.

irányított fogadóóra 1-3. osztály

2023.05.09.

irányított fogadóóra 4-7. osztály

2023.05.24.

szülői értekezlet a leendő első osztályosok szüleinek

.

Ebben a tanévben is biztosítjuk, hogy a szülők a pedagógusokat a hét egy adott napján előre
egyeztetett időpontban felkereshetik.

Iskolai nyílt napok időpontjai:
Második, harmadik osztályos tanulóink szüleinek: 2022.október 11.
Negyedi osztályos tanulóink szüleinek: 2022.október 12.
Első osztályosok szüleinek: 2023. március 22.

Versenyek
Az iskolában a munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek:


nemzetiségi szavalóverseny (november 9.)



mesemondó verseny 2. évfolyam (november 23.)



levelező verseny angol nyelvből ( kiírás szerint)



országos német nyelvi verseny 7. 8. osztályosoknak (december 1.)



nemzetiségi szavalóverseny ( február 8. )



Zrínyi matematika verseny (február 11. )



Kenguru matematika verseny (március 17.)



„Arany” szavalóverseny (április 04.)

Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása
Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó
döntéseinek és iránymutatásai szerint az illetékes kormányhivatal által meghatározott
időpontban történik.

feladat / esemény

határidő

Kukucskáló:


kötetlen beszélgetés a szülőkkel

2022.október 12.

játékos foglalkozás a nagycsoportos
óvodásokkal
Táncház

2022.november 89.

Kukucskáló:


kötetlen beszélgetés a szülőkkel



játékos foglalkozás a nagycsoportos
óvodásokkal
Beiratkozás
Szülői értekezlet

2023.március17.

2023.április 21.22.
2023.máj.24.

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás

A továbbtanulásért felelős kolléga rendszeresen ellenőrzi a határidők pontos betartását. A
tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segíti a továbbtanulás ügyintézését,
annak adminisztrációs feladatait.

Az

otthoni (napközis)
meghatározásának

felkészüléshez

előírt

írásbeli

és

szóbeli

feladatok

elvei és korlátai:


A házi feladatot mindig (minden diákra, illetve feladatra vonatkozóan) ellenőrizni kell.
Ez történhet a napközi, illetve a következő tanóra alatt is.



Házi feladatot öncélúan nem adunk.



A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni a
tanulók aznapi tanóráinak számát és azok nehézségi fokát.



Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi
tanuló képes. Ellenkező esetben a differenciálás elvét alkalmazni kell.



Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok
elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.



Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik
óráról a másikra szokásos, ezen felül csak szorgalmi feladat adható.



Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell
tenni a mulasztás okai szerint. Meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának
lehetőségét, ha azt önhibáján kívül (pl. igazolt betegség) mulasztotta el.



A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy
internetes kutatómunka, modellkészítés, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz
készítése, forráselemzés) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb
kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.



A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó
feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet adni, aki a versenyzést,
illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.

Iskolai dolgozatok szabályai


Bejelentés nélküli témazáró dolgozat nem íratható.



Egy napon lehetőleg nem íratunk két tantárgynál több tárgyból témazáró dolgozatot.



Szakértői bizottság szakvéleményével rendelkező tanulók esetében a szakvélemény
javaslatainak maximális figyelembevételével kell eljárni.

Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett ideje
Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi
ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját:
 javítóvizsga (augusztus utolsó hete)
 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó értekezlet előtti héten)
 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció
alapján)
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói a 2021/22-es tanévben
Évismétlő 1 fő.
2022/23-as tanévre a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok
Osztályok száma: 16
Napközis csoportok száma: 12
Tanulócsoport
megnevezése
1.

1.a osztály

2.

1.b osztály

3.

2. a osztály

Képzési típus - tanult idegen
nyelv

normál tagozat - nemzetiségi
német
normál tagozat – (német ,
angol nyelv), nemzetiségi
szlovén
normál tagozat - nemzetiségi
német

Tanulói
létszám
23
25
26

normál tagozat – (német,
angol nyelv)

4.

2. b osztály

5.

2. c osztály

6.

3. a osztály

7.

3. b osztály

8.

4. a osztály

9.

4. b osztály

10.

4. c osztály

11.

5. a osztály

12.

5. b osztály

13.

6. a osztály

14.

7. a osztály
Eltérő tantervű
tagozat - alsó
Eltérő tantervű
tagozat - felső

15.
16.

normál tagozat – (német,
angol nyelv)
normál tagozat - nemzetiségi
német
normál tagozat (német,
szlovén nyelv)
normál tagozat (angol nyelv),
nemzetiségi német
normál tagozat (angol, angol
emelt), nemzetiségi német
normál tagozat (szlovén,
német, angol nyelv)-emelt
német
normál tagozat – (német),
nemzetiségi német
normál tagozat – emelt angol,
emelt német nyelv
normál tagozat – (német,
angol nyelv) nemzetiségi
német, emelt német
normál tagozat –(német
nyelv), nemzetiségi német,

14
10
19
19
24
25
26
20
15
18
10
6

német nyelv

Létszám összesen:

3
283

Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Pedagógusok száma
(fő)
Általános iskolai tanár
és tanító
Tanító
Általános iskolai tanár
Tanító vagy tanár, és
fejlesztő pedagógus
Könyvtáros
Gyógypedagógus

Pedagógusok száma iskolai végzettség
szerint
Főiskola (fő)
Egyetem (fő)

3

2

1

17
11

16
8

1

3

3

1
3

1
3

3

Nevelő-oktató munkát segítők

4 fő
Iskolatitkár
Pedagógiai asszisztens
Pedagógiai asszisztens
Pedagógiai asszisztens
Gyógypedagógiai asszisztens

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

Végzettség, szakképzetség
főiskola
középfokú végzettség
egyetem
főiskola
felsőfokú végzettség OKJ

Technikai alkalmazottak száma

4 fő

Takarító
Karbantartó

4 fő
1 fő

Végzettség, szakképzetség

Szakmunkás végzettség
Szakmunkás végzettség

Tanórán kívüli foglalkozások

Sportfoglalk
ozás
Atlétika
Gyermekjóga

Iskolán belüli sportfoglalkozás

Évfolyam
4-7.
1-3.
3-4-6.
1-2-4.

Időpont

Kedd: 15:10 – 15:55
Csütörtök: 13:30 –
14:15
Szerda: 13:30 –
14:15
Kedd: 13:30 – 14:15

Tanár
Szivós Máté
Szivós Máté
Dancsecs
Borbála
Dancsecs
Borbála

Kézilabda

1-3.
4-5.
1-3.

Foci

1-3.
1-7.

Kosárlabda

4-7.
3-5.

Röplabda

4-7.

Szakkör
Rajz

Évfolyam
1-2.

Énekkar
Angol

Informatika

Média
Olasz
Matematika
tehetséggond
ozás

Hétfő: 14:20 – 15: 05 Császár
Levente
Hétfő: 13:30 – 14:15 Császár
Levente
Csütörtök: 13:30 –
Császár
14:15
Levente
Kedd: 13:30 – 14:15 Szivós Máté
Csütörtök: 15:10 –
Szívós Máté
15:55
Kedd: 14:20 – 15:05 Szivós Máté
Szerda: 13:30 –
Császár
14:15
Levente
Csütörtök: 14:20 –
Szívós Máté
15:05

Iskolán belüli szakkör

Időpont
Hétfő: 12:35 – 13:20

Tanár
Jandrasitsné Kutasi
Alexandra
4.
Kedd: 13:30 – 14:15
Jandrasitsné Kutasi
Alexandra
2-3-5.
Szerda: 13:30 – 14:15 Jandrasitsné Kutasi
Alexandra
3-4. évfolyam
Horváthné Kovács
Adrienn
2-3.
Hétfő: 13:30 – 14:15
Csalló – Pungor
Anita
4-6.
Csütörtök: 13:30 –
Csalló – Pungor
14:15
Anita
1-2.
Szerda: 13:30 – 14:15 Csalló – Pungor
Anita
4.
Hétfő: 13:30 – 14:15
Tóthné Nagy
Emese
5-6.
Kedd: 13:30 – 14:15
Tóthné Nagy
Emese
Minden korosztály Szerda: 13:30 – 14:15 Tóth Andrea Klára
vegyesen
Minden korosztály Csütörtök: 13:30 –
Pintér Krisztina
vegyesen
14:15
5-6.
Péntek: 13:30 –
Tóthné Nagy
14:15
Emese

