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Különös közzétételi dokumentum 2022-2023. tanév

1. Intézményünkbe való felvételi eljárás menete
A Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság szakértői véleménye

alapján a gyermekek intézményünkbe való bekerülése az egész tanév alatt folyamatos.

Bekerülés feltétele:

- Zalaegerszeg és vonzáskörzetébe tartozó sajátos nevelési igényű (2011. évi CXC.

törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (25) bekezdése alapján sajátos nevelési igényű)

gyermekek vehetők fel, akik tanulásban akadályozottság vagy értelmileg

akadályozottság (BNO: F70; F71) diagnózissal rendelkeznek. Ezen diagnózisok mellé

társuló minden más egyéb fogyatékossággal rendelkező (6-16 éves korig) gyermeket

fel tudunk venni intézményünkbe.

- Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat keretében a sajátos nevelési igényű

tanulók együttnevelését segítjük.

Beiratkozáshoz kérjük a szülőket hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi

kivonatát, személyi igazolványát, lakcím- és TAJ kártyáját esetleg adószámát és a gyermek

szakvéleményét.

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett

osztályok, csoportok száma
A Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság szakértői véleménye

alapján a gyermekek intézményünkbe való bekerülése az egész tanév alatt folyamatos.

A fenntartó által engedélyezett, újonnan indítható osztályok száma erre a tanévre:

- egy első osztályt

- egy 9/E szakiskolai előkészítő osztályt

3. A térítési díj jogcíme és mértéke, a fenntartó által adható

kedvezmények, jogosultsági és igénylési feltételek

50 %-os támogatás
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- Az a tartós beteg tanuló, aki betegségéről szakorvos által kiállított igazolással

rendelkezik és még megemelt családi pótlékot is kap. (Intézményünk minden

tanulójára vonatkozik)

100%-os támogatás

- Az a család, aki a lakóhelye szerinti illetékes Önkormányzattól „Rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményről” szóló határozattal rendelkezik.

- Az a család, aki nevelőszülőként nevel intézményünkbe járó gyermeket.

Intézményünkben lehetőség van egyszeri, kétszeri és háromszori étkezésre. Az egyszeri

étkező ebédet kap, melynek térítési díja 142 Ft/nap. A kétszeri étkező tízórait és ebédet kap,

ára 230 Ft/nap. A napközit igénybe vevők háromszor étkeznek, a térítés 457 Ft/nap.

Lehetőség van diétás étkezés igénybevételére, melynek térítési díja egyszeri étkező esetén …..

Ft/nap, kétszeri étkező esetén …… Ft/map, háromszori étkezés esetén …… Ft/nap.

Az árak az 50%-os támogatásban részesülőkre vonatkoznak.

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő
értékelésének nyilvános megállapításai és ideje a köznevelési
alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó –
vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék
ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések,
vizsgálatok nyilvános megállapításai.

Az utóbbi öt évben nem volt ilyen vizsgálat.

5. Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje éves munkaterv

alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,

események időpontjai.

Az intézmény szorgalmi idő alatt hétfőtől péntekig 7 órától 17 óráig van nyitva (reggel

7-7.45-ig délután 16-17-ig ügyeletet tartunk).

A hivatalos ügyintézés 7.45-10 óráig 14-16 óráig tart.
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Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap nyitva tartás csak a tankerület és az

intézményvezető által engedélyezett, egyeztetett programokhoz kapcsolódhat.

Az intézmény a tanítási szünetek alatt, ha szükséges ügyeleti rend szerint tart nyitva.

A módszertani feladatok ellátása során figyelembe vesszük az ellátandó helyek nyitvatartási

és működési rendjét és velük egyeztetve szervezzük a foglalkozásokat.

A TANÉV RENDJE – KULCSESEMÉNYEI, TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK

2022/2023-as tanév rendje tanítási napok száma 183 a szakiskolában 180 nap

Szorgalmi idő, tanítási szünetek  22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a tanév rendjéről

Tanítás nélküli munkanapok száma az általános iskolában és az utazó gyógypedagógiai

hálózatban 4 a szakiskolában, készségfejlesztő iskolában 7 munkanap

A tanév rendje kulcseseményei a szünetek időtartama

2022. szeptember 1. Szerda Első tanítási nap, tanévnyitó ünnepély 8 órakor
 Őszi szünet 2022. október 31-től november 1-ig
Szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. péntek
Szünet utáni első tanítási nap 2022. november 2. szerda

 Téli szünet 2022. december 22-től január 8-ig.
Téli szünet előtti utolsó tanítási
nap 2022. december 21. szerda

Téli szünet utáni első tanítási
nap 2023. január 9. hétfő

A szorgalmi idő első féléve 2023. január 20. péntekig tart.

2023. január 27. péntek A tanulókat, illetve szüleiket értesítjük az első félévben elért
tanulmányi eredményekről.

 Tavaszi szünet  2023. április 6-től április 11-ig.
Tavaszi szünet előtti utolsó
tanítási nap 2023. április 5. szerda

Tavaszi szünet utáni első
tanítási nap 2023. április 12. szerda
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2023. április 21-22. Általános iskolai beíratás
2023. május 31. szerda Szakiskola utolsó tanítási nap 2/10. osztálynak
2023. június 10. péntek Írásbeli vizsga
2023. június 25-ig További vizsgarészek megszervezése
2023. június 15. szerda Általános iskola utolsó tanítási nap

2023. február 16. (csütörtök) Szalagavató

2023. február 17. (péntek) Farsang

 NETFIT mérés   2023. január 09.- május 12.
Feltöltés a rendszerbe 2023. június 15-ig

2023. március.6-10.  között, „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói tudatosság témahete
2023. április. 24-28. között Fenntarthatósági Témahét ált. isk.
2022. szeptember 30. Magyar Diáksport Napja
2023. május 27. (péntek) Ballagás 2/10 P-T

2022/2023. évi munkaidő változás

október 15. szombat munkanap,

október 31. hétfő szabadnap

Ádvent  vasárnapjai Farsangi időszak

2021. november 27.- december 04.-11.-18. 2022. január 6.- február
22.

Ádventi gyertyagyújtás hétfő reggelente. Negyedik az ünnepélyen.

Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja és felhasználása

Tanítás nélküli munkanapok általános iskolában, 4 nap készségfejlesztő iskolában és a

szakiskolában 7 nap

1. 2022. 09.23. (péntek) Szakiskolai szakmai nap kirándulás

2. 2022. 09.30. (péntek) Magyar Diáksport Napja,  rövidített órákkal

3. 2022. 11. 16. (szerda) Pályaorientációs nap, Őszi nevelési értekezlet
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4. 2023. 02. 06. (hétfő) Félévzáró nevelési értekezlet, szakmai nap

5. 2023. 04. 05. (szerda) Tantestületi szakmai nap

5. 2023. 04. 24 (hétfő) Üzemlátogatás, ökokirándulás, szakiskola

6. 2023. 05. 19. (péntek) Tantestületi szakmai tapasztalatcsere

7. 2023. 06.14.   (szerda) DÖK nap

Ünnepnapok Ünnepély napja

2022. október 23. vasárnap
péntek okt. 21. 56’-os forradalom évfordulója

2022. november 1. kedd Mindenszentek

2022. december 24-25-26.
szombat- vasárnap- hétfő

Karácsony - iskolai dec. 20-21. kedd-szerda

2023. március15. szerda Nemzeti Ünnep -iskolai márc. 14. kedd

2023. április 09-10. hétfő Húsvét

2023 május 1. hétfő Munka ünnepe

2023. június 4. vasárnap Nemzeti Összetartozás Napja, 06.02. iskolai ünnepély

2023. május 28-29.  hétfő Pünkösd

Ünnepélyek felelősökkel:

Sz. Esemény téma Felelős Időpont

1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) Varga Annamária október 6. csütörtök

2. Az 1956-os forradalom (október 23.) Gyöngy Tibor

szakiskola

október 21. péntek

3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai
emléknapja (február 25.)

Gyöngy Tibor

szakiskola

február 24. péntek

4. Az 1848-as szabadságharc (március 15.) felsős
munkaközösség

március 14. kedd

5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) felsős
osztályfőnökök

április 14. péntek

6. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)
vasárnap

Herczeg Ottó, június 2.  péntek



●

Hajas Anikó,
Bágyi Gabriella

Sz. Esemény téma Felelős Időpont

1. Magyar Kultúra Napja- január 22.
Szavalóverseny. A Himnusz születésének kétszáz
éves évfordulója méltó megünneplése.

Hajas Anikó január 20.
péntek

2. A költészet napja április 10. magyart tanítók április 10. hétfő

Sz. Esemény téma Felelős Időpont

1.
Városi ÖKO Nap osztályfőnökök, ÖKO

munkacsoport vezető Lekics
Tibor

2022. 09. .(4-5-6.
óra)

2. Márton napi libanap Cséber Dominika, Kámán Kinga 20202 november
11. péntek

3. Mikulás várás Alsós, felsős osztályfőnökök 2022. december 6.
kedd

4. Fogyatékkal élők
világnapja Kulturális
rendezvény Nagykanizsán

Bágyiné Bránáth Gabriella

Márkus Gyöngyi

2022.december 2.

Péntek

5. Ádventi gyertya gyújtás
hétfő reggelente
tagozatonként

munkaközösség
vezetők,osztályfőnökök

2022. november
28-tól hetente

6. Karácsonyi műsor munkaközösség vezetők kiemelt
szervező Kovács Ágnes és
munkaközössége

2022. dec.20-21.

kedd-szerda

7. Szalagavató szakiskola végzősök
osztályfőnöke

Lekics Tibor

2023. február 16.
csütörtök

8. Farsang osztályfőnökök- 2023. február 17.
péntek

10. Húsvéti játszóház alsós ostályfőnökök 2023. április 8.

11. Anyák napja alsós ostályfőnökök 2023. május 5.

12. Föld napja vetélkedő Lekics Tibor 2023. április 22.
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Sz. Esemény téma Felelős Időpont

13. Szakiskolai ballagás Lekics Tibor, Gyöngy Tibor 2023. május 27.

Péntek

14. Diáknap, gyermeknap Németh Natália, testnevelők 2023. június 14.

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett

időpontja

Időpont Esemény téma Felelős

2022.11.16. kedd (1-3

óra)

Nyílt nap szakmák

bemutatása szakiskola

Gyöngy Tibor,

szakiskolai

7-8 osztályfőnökök

2022. 11. 20-21-22 Pályaválasztási kiállítás Gyöngy Tibor
szakiskolai tanárok

2023.02.24. (1-3óra) Nyílt nap általános iskola Berta Tibor Lászlóné

Védiné Horváth Rita

Kovács Ágnes

Szülői értekezletek fogadóórák időpontjai

Esemény/téma Időpont Felelős

Szülői értekezlet/Szülők tájékoztatása az év

eleji teendőkről, szabályokról, feladatokról,

tervekről, programokról

2022. 09.15. csütörtök osztályfőnökök

Szülői értekezlet/ Félévi tanulmányi

eredmények és magatartási helyzet

értékelése

2023. 03.02. csütörtök osztályfőnökök

Fogadóóra 2022.11.10. csütörtök pedagógusok

Fogadóóra 2023. 04. 20. csütörtök pedagógusok
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6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
2018. február1-én volt intézményi tanfelügyeleti ellenőrzése.

2018. március  Oktatási Hivatal ellenőrzése

2018. április 19-20. a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala hatósági
ellenőrzése

7. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége,
szakképzettsége

Intézményünk engedélyezett alkalmazotti létszáma.
2022. szeptember 1-jén: 71 fő
Ebből a pedagógusok létszáma: 51 fő
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők:
Gyógypedagógiai asszisztensek száma 12 fő
Iskolatitkár:1 fő
Ügyviteli dolgozó:1 fő
Informatikus:1fő
Műszaki dolgozók száma: 6 fő

A pedagógusok megoszlása végzettség szerint

végzettség gyógypedagógus szaktanár tanító szakoktató összesen
fő 39 8 1 3 51

8. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők
számát, iskolai végzettségét és szakképzettsége

Nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítők

Végzettség, szakképzettség

Iskolatitkár 1 fő  főiskolai végzettség

Ügyviteli dolgozó 1 fő egyetemi végzettség

Gyógypedagógiai asszisztens 11 fő OKJ-s gyógypedagógiai asszisztens

1 fő főiskola, OKJ-s gyógypedagógiai
asszisztens

Rendszergazda 1 gimnáziumi érettségi

Technikai alkalmazottak Végzettség, szakképzettség
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Takarítók 2 fő szakmunkás

2 fő 8 általános

Karbantartó 1 szakmunkás

Portás 1 érettségi

9. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
Iskolánk nem érintett az Országos Mérésben (DIFER, Kompetencia), mert az intézményben a

mérések alól felmentett értelmi fogyatékos tanulók nem integrált oktatása folyik.

A fizikai fittségi mérés (NETFIT) mérés eredményei megtekinthetők a Magyar Diáksport

Szövetség www.netfit.eu honlapján, vagy az országos mérési eredményeket tartalmazó

oldalon keresztül.

10. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos
adatok

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Tanév Tanulói
létszám

Évfolyamismétlők száma

Tanulmányi
követelmények
nem teljesítése
miatt ismétel

Nem értékelt Összesen

2017/2018 162 7 4 11

2018/2019 161 11 11

2019/2020 165 7 7 14

2020/2021 155 2 2 4

2021/2022 152 3 3 6
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Tanév
Távozó 8.

oszt. tanulók
létszáma

Egyéb ok
miatt
távozó

Felvett

tanulók

2017/2018 6 7 23

2018/2019 1 6 20

2019/2020 6 18 16

2020/2021 8 20 14

2021/2022 13 11 26

11.A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei

szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Ezeket a tanulók, a szülői szervezet és a

szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik.

A szakköri foglalkozásokat és egyéb szabadidős tevékenységeket az intézmény szeptember

10-ig hirdeti meg és a tanulók érdeklődésüknek megfelelően szeptember 20-ig

választhatnak.

Jelentkezni a foglalkozásokra a szakkör vezetővel történt egyeztetés után az

intézményvezetőnél írásban lehet.

A jelentkezés önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel kötelező.

Hiányzás esetén a tanóráról való hiányzás szabályait kell alkalmazni.

Napközi, tanulószoba

Az iskola a szülői igényeknek megfelelően biztosítja a tanulók napközi otthoni és

tanulószobai ellátását. A jelentkezést 5-8. osztályban szülői aláírással írásban kell jelezni. A

csoportok kialakítása elsősorban osztályok szerint történik. Szükség esetén több osztályból

is szervezhető napközis csoport.

Szüneti napokon a csoportok összevonhatók.

Iskolai étkeztetésben minden tanuló igény szerint részesül.

A napközis és tanulószobai foglalkozásokról való eltávozás csak a szülő személyes vagy

írásbeli kérelme alapján történhet, amelyet a csoport vezetője engedélyezhet.
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A napközis foglalkozások az utolsó tanóra után kezdődnek és 16 óráig tartanak. 16 órától

17.00 óráig felügyeletet tartunk a szülői igények alapján.

Szakkörök

Szakköröket a tanulók érdeklődési körétől függően, megfelelő létszám esetén indítunk. A

szakkör vezetőjét az igazgató bízza meg.

– A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. Erről, valamint a

hiányzásokról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör működéséért a szakkör vezetője

a felelős.

– A tanévben működő szakköreink: báb, rajz, énekkar, furulya, foci, asztalitenisz,

kölyökatlétika, atlétika,  zsinórlabda,

– Művészeti oktatás: néptánc (alsó-felső, 2 csoport)

12. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Tanulóink sajátos nevelési igényűek. Ebből adódóan folyamatos megsegítésre van szükségük

a másnapra való felkészüléshez. Ezt délutáni foglalkozások keretében tudjuk biztosítani

számukra. Igény szerint, egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladatokkal látjuk el

őket, amelyeket otthon, önállóan végezhetnek el.

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai

- A délutáni felkészülési időkeret 1 – 1,5 órás, ezért a feladatokat a tanároknak úgy

kell kijelölni, hogy ebbe az időkeretbe beleférjenek.

- Házi feladatként - akár szóban, akár írásban - csak olyan feladat adható, amelyet a

délelőtti órákon a tanuló már megismert. Új anyag elsajátítása nem adható házi

feladatként.

- Szorgalmi feladat és egyéni fejlesztő feladat a házi feladaton túl csak a tanuló

egyetértésével adható.

- Hétvégére írásbeli házi feladat nem, csak szóbeli feladat adható.

- Az ismeretbővítést szolgáló gyűjtőmunka nem minősül házi feladatnak.
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- Nem adható írásbeli házi feladat annak a tanulónak, akit a szakértői bizottság az

írásbeliség alól felmentett.

Dolgozatok íratásának szabályai:

Az írásbeli beszámoltatás formái
- írásbeli felelet

- témazáró dolgozat

- év végi felmérő

- javító dolgozat

- osztályozó vizsga írásbeli része

- javítóvizsga írásbeli része

- pótlóvizsga írásbeli része

- szakmai vizsga írásbeli része

Az írásbeli beszámoltatás rendje
- Év eleji írásbeli beszámoltatás

- Tanév közbeni írásbeli beszámoltatás

- Félévi írásbeli beszámoltatás

- Év végi írásbeli beszámoltatás

-

Fentiek közül az év végi felmérések a készségtárgyak kivételével kötelezőek. Az

eredményeket osztályzatban és százalékosan is értékelni kell. A mért eredményeket a tanárok

regisztrálják, ezekről az osztályfőnököket tájékoztatják.

A többi időszakban az írásbeli beszámoltatás alkalmazása a tanárok döntési kompetenciája.

A tanulók tudásának felmérése épüljön a helyi tantervi követelményekre, és alkalmazkodjon a

gyermekek eltérő képességeihez.

Az írásbeli beszámoltatás korlátai

- A tanár - írásbeli feleletet kivéve – az írásbeli beszámoltatás időpontját, a témakört

köteles a tanulóval közölni legalább a megírást megelőző órán.
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- Egy tanítási napon kettőnél több dolgozat nem íratható. Erről a tanár köteles a

megíratás előtt meggyőződni, illetve a többi pedagógussal egyeztetni.

- Az írásos tanulói munkákat a tanár a témazáró dolgozat esetében 10 napon belül más

esetekben 1 héten belül köteles javítani, értékelni.

- Az írásos tanulói teljesítmények érdemjegyét kötelező a tanulóval ismertetni.

- A szülő – igény szerint – az írásbeli munkákba a fogadóórán vagy a szülői

értekezleten betekintést nyerhet.

- Az előre bejelentett írásbeli témazáró dolgozatot minden tanulónak meg kell írnia.

Hiányzás esetén a dolgozat pótlásának idejéről, módjáról a tanár dönt.

- A javítódolgozat javítási lehetőség. Az itt szerzett érdemjegy csak javító lehet.

- Az elkészített írásbeli beszámolókat egy tanéven keresztül meg kell őrizni.

A témazáró, összefoglaló jellegű teljesítmények érdemjegyei a félévi/év végi osztályzatok

alakításában nagyobb súllyal esnek latba. Ezeket az értékelő naplóban meg kell különböztetni

más érdemjegyektől (pl. piros színnel).

13. Az osztályozó vizsga követelményeire vonatkozó tájékoztatás,
vizsgák tervezett ideje

A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott

tantárgyból félévi vagy év végi osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozó vizsgát kell

tennie, ha

- a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján

osztályozóvizsgát tehet; (összesen 250 órát meghaladó hiányzás; vagy az adott tantárgyból, a

hiányzás meghaladja az éves óraszám 30%-át)

- külföldi tartózkodás, magántanulói státusz illetve egyéb ok miatt az igazgató engedélyezte

számára az osztályozóvizsga letételét;

- felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozóvizsga letételére

kötelezték.

Az osztályozó vizsgák időpontjáról előzetesen értesíteni kell az érintett tanulókat félévkor és
év végén legalább a vizsgák időpontja előtt 10 nappal.
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A javító vizsgák időpontja augusztus 25-31. közötti időszak. Indokolt esetben a javítóvizsga

október 31-ig szervezhető.

A vizsgák lebonyolítása háromtagú bizottság előtt történik. Szülői kérésre független szakértő

is részt vehet a vizsgán.

Ha a tanuló bármilyen okból az osztályból kimarad, az osztályfőnök köteles a változást a

naplóba és a törzslapba bejegyezni és feltüntetni a tanulmányok folytatásának helyét

(amennyiben van ilyen).

Szakmai vizsgák a Szakképzési Törvényben meghatározott feltételek alapján szervezhetők.

A tanulók teljesítményét az osztályozó-, különbözeti- és javítóvizsgán elért eredménye

alapján kell megítélni. Osztályozó- és évnyerő vizsga az év során bármikor szervezhető.

A rendes vizsgaidőszakok a következők:

Félévi: A tanév I. félévét záró, az éves munkaterv által meghatározott félévi osztályozó

értekezlet előtti 10 tanítási nap.

Év végi: A tanév végén, az éves munkaterv által meghatározott év végi osztályozó értekezlet

előtti 10 tanítási nap.

Nyári: A nevelési év vége, augusztus hónap utolsó 10 munkanapja.

Vizsgaforma, vizsgarészek

-szóbeli vizsga

-írásbeli vizsga

A vizsgák követelménye, részei, az értékelés rendje

A vizsgák követelménye a kerettantervben, helyi tantervben szereplő, az adott tanévre

vonatkozó tananyag.

A szakmai munkaközösségek vagy a szaktanárok készítik el az iskolai

vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyak írásbeli feladatlapjait, továbbá a feladatok

megoldásához szükséges segédanyagokat és a javítási, értékelési útmutatókat, valamint a

szóbeli vizsga kérdéssorait.

Osztályozó vizsgán a tanuló a készségtárgyak kivételével minden tantárgyból beszámol

tudásáról.

Vizsgatárgyak tanulásban akadályozott tanulók számára

1-4. évfolyamon:

- magyar nyelv és irodalom

- matematika

- környezetismeret
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 informatika (4. osztálytól)

5-8. évfolyamon:

- magyar nyelv és irodalom

- történelem és állampolgári ismeretek

- természetismeret

- matematika

- földrajz

- idegen nyelv (7. osztálytól)

9E. évfolyamon:

- magyar nyelv és irodalom

- állampolgári ismeretek

- matematika

- informatika

- idegen nyelv

- természetismeret

- műszaki rajz, vizuális nevelés

- szakmai alapozó ismeretek

9-10. évfolyamon:

 magyar nyelv és irodalom

 matematika

 társadalmi ismeretek

 a szakiránynak megfelelő szakmai, elméleti ismeretek

Vizsgatárgyak értelmileg akadályozott tanulók számára

- kommunikáció (1-12.)

- olvasás-írás (1-8.)

- társadalmi ismeretek (5-10.)

- számolás-mérés (1-12.)

- környezetismeret (5-8.)

- szakmai előkészítő ismeretek (9-10.
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14. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Osztály/

csoport

Oszt

létszám

SNI

tanulók

(TANAK)

SNI

tanulók

(ÉRTAK)

Magán

tanuló
HH HHH

Egész napos

nevelés-oktatásban

létszám

Általános iskola
1. 5 5 5

2. 8 8 8

3. 7 7 2 7

4. 12 9 2 9

1-3/C 5 5 2 5
4-5/C 5 5 5
5. 12 12 2 12
6. 8 8 1 8
7/A 8 8 1 1 1 8
7/B 8 8 1 1 8
8. 10 10 6 10
6-8.cs. 5 5 1 1 5

91 76 15 4 2 16 91
Szakiskola
9/E/1 9 9 1 9
9/E/2 10 10 1 10
1/9/P-T 10 10 1 2 10
2/10/P 9 9 1 9
3/11 Dsz 7 7 7

46 46 2 4 46
Készségfejlesztő iskola
9-10/C 7 7 2 7
11-12/C 6 6 1 6

13 13 3 13
Iskolai
össz 149 122 28 4 4 25 149

15. Szervezeti és működési szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai

program


