
 

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)

-alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4177 Földes, Karácsony

Sándor tér 6.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

039603
Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6.

OM azonosító: 039603
Intézmény neve: Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely címe: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6.
Székhelyének megyéje: Hajdú-Bihar
Intézményvezető neve: Balázsi Erzsébet
Telefonszáma: 54/531008
E-mail címe: muvhfold@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. 10. 20.

Fenntartó: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Majosi Pálma
Telefonszáma: +36 (54) 795-261
E-mail címe: palma.majosi@kk.gov.hu
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- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

 

004 - Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Telephelye (4177 Földes,

Rákóczi utca 1.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

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 2 238 120 12 0 28 21 0 0 16 14,00 15 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)

2 238 120 12 0 28 21 0 0 16 14,00 15 12

Alapfokú
művészetoktatás

2 144 80 0 0 3 1 0 0 3 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
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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

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

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 13 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 29 0 0 0

ebből nő 0 12 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 0

Részmunkaid
ős

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

ebből nő 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

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

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 13 15 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 32 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 12 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 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
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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 

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

Általános
iskolai tanár

0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Tanító 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Tanító,
speciális
képesítéssel

0 1 0 1 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

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

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 1 0 1 0 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

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) 2 2 2 1 4 3 0 0

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

1 1 0 0 1 1 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 1 1 1 1 2 2 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda 0 0 1 0 1 0 0 0

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=039603

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039603&th=001
 

004 - Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039603&th=004

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Az iskola  beiskolázási körzete Földes nagyközség, ahonnan minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. Nem

településünkön lakó tanulót, abban az esetben vesz fel intézményünk, ha az intézmény szakmai alapdokumentuma  szerint

megengedett létszám lehetővé teszi.

Március első hetében tart tájékoztatót az intézmény a leendő elsős szülők számára.

Májusban van az óvodások látogatása az első osztályokban.

Augusztus  utolsó hetében kerül megrendezésre  a Fecskenap, ahol leendő elsősök és szüleik az Alsós Munkaközösség tagjaival

és az iskola rendszerével  ismerkednek meg.

Tanév közben a tanulói felvétele, tanuló átvétele másik intézményből a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint

történik.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

 

A 2023-2024-es tanévre történő beiratkozás időpontja a leendő elsősök számára  -  a tanévrendje rendeletnek megfelelően - Az

Nkt. 50.  § (7)  bekezdése alapján az  iskola első  évfolyamára a  tanköteles tanulókat 2023. április 20–21-én kell beíratni.

Az Alapfokú Művészeti Iskola tagozataira 2023. április 24.-28.

A művészeti iskola tagozataira pótjelentkezésre 2023.szeptember 1.-8. közötti időben van lehetőség. 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A fenntartó minden évben meghatározza az indítható osztályok és csoportok számát.

A 2022-2023-as  tanévben az általános iskolai egységben 14 osztály,  ( 136 csoport )  az engedélyezett. Az Iskolai Sportkörben

4 csoport , 2 szakköri csoport,  egy  5.-8. évfolyamon összevont  tanulószoba, 30  tehetséggondozó  és 8 felzárkóztató  és 7

fejlesztő csoport működik.

Az alapfokú művészeti iskolában a zene tagozaton 4 csoport, a tánc tagozaton 2 csoport, a festő tagozaton 3 csoport és a dráma

tagozaton 1 csoport működik. 
 

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:

A térítési és tandíjak megállapítása  -  a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 1/2018. (V.22) szabályzata, -  a Berettyóújfalui

Tankerületi Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Térítési díj és tandíj szabályzata 2020. szeptember 22-től

hatályos változatában foglaltak szerint történik.

 

 

A szabályzat  alapján számított térítési és tandíjak az intézmény honlapján elérhetők:

http://ksiskolafoldes.hu/wp-content/uploads/2021 Dokumentumok/1-2021.pdf

 
 

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

Ellenőrzés a végzettség és munkaköri leírásainak megfeleltetése, a tantárgyfelosztásban foglaltaknak ellenőrzése 2017. 06.21.

Az összegzés alapján (2017.06.26.):

5 /  12 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=039603
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039603&th=001
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039603&th=004


A pedagógusok a végzettségnek megfelelő tantárgyat tanítanak a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 3. számú mellékletének

megfelelően. A jogszabályban az intézmény két intézményvezető- helyettes kinevezését teszi lehetővé, az adott időszakban 1 fő

intézményvezető- helyettes dolgozott. 
 

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 nyitvatartása:

A fő épület a Karácsony Sándor tér 6. szám alatt  hétköznap reggel 7.00 órától az intézményt használó csoport utolsó

foglalkozásának befejezéséig, de legkésőbb 20.00 óráig tart nyitva. A fenti időponttól való eltérést az intézményvezető

engedélyezheti eseti kérelmek alapján.

A Rákóczi u. 1. szám alatti  telephely hétfőtől-péntekig 7.300-17.00 óráig tart nyitva. A nyitva tartástól eltérő időben a fő épület

biztosítja a gyermekfelügyeletet, a programok helyszíneit.
 

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

2022. augusztus

23.	      „Fecskenap” leendő elsősöknek és szüleiknek az Alsós Munkaközösség tagjaival

29.	      Tanévet nyitó értekezlet tartása, az éves munkaterv elfogadása, előző évi mérések értékelése

 

2022. szeptember  

1.            Ünnepélyes tanévnyitó, első tanítási nap

3.            Matálent mérés 5. évfolyamon.

5.-16.      Úszásoktatás 5. évfolyam

6.            Ismerkedés  Hajdú-Bihar megyével  - 4. évfolyam kirándulása Hortobágy-Debrecen útvonalon

12.	       Pályaorientációs Nap -  tanítás nélküli munkanap külön program szerint

27.          Pályaorientációs mérés 8. évfolyamon

30.          Magyar Diáksport napja- csatlakozás az MDSZ programjaihoz

 

2022. október

3.             Magyar Népmese Napja Benedek Elek - Mesemondó verseny

3.             A Püspökladányi Rendőrkapitányság előadása a jogkövető magatartásról

5.	        Őszi -papírgyűjtés

6.	        Október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról, iskolagyűlés

11.-13.     Bemeneti mérések 8. évfolyamon

12.	        Pályaválasztási fórum tartása – meghívott középiskolák képviselőivel 7-8. évfolyam számára

21.	        Október 23-i Megemlékezés iskolai és községi ünnepély

24.-27.     Bemeneti mérések 6. évfolyamon

28.           Őszi pedagógiai nap-tanítás nélküli munkanap

 

2022. november

2.-11.	Karácsony Sándor Kupa I. fordulói

7.-11..	Nyílt napok az alsó tagozaton

12.           Drogprvenciós előadás - a hetedik évfolyamos tanulók számára

21.-25.     Bemeneti mérés 4. és 5. évfolyamon.

24.           Őszi koncert az alsó tagozatos tanulók számára – az AMI zenetanárai közreműködésével

               Zrínyi Ilona matematikaverseny házi forduló

14.-18.	Nyílt napok a felső tagozaton

25.	       „Ne vásárolj semmit „ Nap  - az alsó tagozatos osztályok rendezvényei

25.          Első adventi gyertyagyújtás

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal

2017. 10. 31. 2017. 12. 04. Hatósági ellenőrzés
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2022. december

2.	       Második  adventi gyertyagyújtás iskolagyűlés

2.            A  nyolcadikos tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára

6.	       Mikulás napi ünnepség – osztályközösségek szervezésében és az alsó tagozaton

16.	       Karácsonyi Forgatag

12.	       Karácsonyi ünnepi kiállítás  kezdete

	       Karácsonyi ünnepség a 2. évfolyam szervezésében.

20.	       Karácsonyi hangverseny- Tanulmányokért díj átadása

21.	       Közös karácsonyvárás

 

2023. január

10.	       Intézményünk névadójának születésnapja – iskolagyűlés

	       Alapműveleti matematika verseny – felső tagozat

	       Tanszaki bemutatók, vizsgák a művészeti iskolában

9.-13.      Karácsony Sándor labdarúgó és kézilabda kupa II. fordulói

20.	       A Magyar Kultúra Napja- osztályközösségek bemutatkoznak

21.          Központi írásbeli felvételi a középfokú intézményekben

26.	       Tanszaki hangverseny az AMI zenetagozatának részvételével

27.          Félévi bizonyítványok osztása

 

2023. február

3.            Félévet záró nevelőtestületi értekezlet

10.	        Alsó tagozatos farsang

13.-24.	Nyílt napok az AMI tagozatain

22.           Felvételi lapok továbbítása a középfokú intézményekbe

27.	        Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napja – megemlékezés oszt.f. órák keretében

 

2023. március

Rendhagyó osztályfőnöki órák:

       -	5. évf.: Egészséges életmód

       -	6. évf.: Média és az internet veszélyei

       -	7. évf.: Káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, kábítószer…)

	          Helyi és megyei tanulmányi versenyek, vetélkedők

3.              Beiskolázás az 1. évfolyamon - szülők tájékoztatója a felvételi eljárásról

6.-10.        "Pénz7" - témahét programjai a felső tagozat részvételével

14.	          Megemlékezés 1848. március 15-ről –községi és iskolai ünnepély

21. 	          Víz világnapja – helyi  vetélkedő -    szabadidős tev. az alsó tagozaton

24.            Jótékonysági Művészeti Gála az AMI szervezésében

27.-31.       Digitális Témahét

27-             Karácsony Sándor kézilabda és labdarúgó kupa záró fordulóinak kezdete

 

2023. április

3.-7.   	 Karácsony Sándor kupa III.  záró fordulóinak befejezése

3-5-12-14 Földes témahét

17. 	        József Attila  szavalóverseny az alsó tagozatos  tanulók számára

213.           Tankerületi Szakmai Nap

20.-21.     Elsős beíratás

22.          Föld Napi programok

24.-28.    Fenntarthatósági témahét

24.-28.     Beíratkozás az AMI tagozatain a 2023-2024-es tanévre
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2023. május

	        Anyák napi műsorok a  3. osztályokban

        	Az osztálykirándulások hete 1-7. évfolyam

3.             Tavaszi koncert az AMI zenetagozatának nevelői előadásában

10. 	        Madarak-Fák Napja  - programok az alsó tagozat osztályaiban

               Kimeneti mérések 4, 5, 6, 7, 8.- évfolyamokon

26.	        DÖK Nap – tanítás nélküli nap a Diákönkormányzat szervezésében -  Gyermeknapi programok

	        Óvodások látogatása az első osztályokban

 

2023. június

5.	        Nemzeti Összetartozás Napja

4 .	        Pedagógus Napi megemlékezés Budapesten Karácsony Sándor sírjánál

6.	        Festő tagozat záró kiállítása

7.	        Zene tagozatos záró koncert

8.	        Egyéb tagozatok vizsgabemutatója

16.	        Utolsó tanítási nap  - Bolond ballagás

17.	        Ballagási ünnepség

21.	        Ünnepélyes tanévzáró

19.-től	Napközi Erzsébet- tábor indítása

26.           Évet értékelő tanévzáró értekezlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

-	2017.10.31. hatósági ellenőrzés az alkalmazási feltételekre vonatkozóan volt, jogsértést nem tárt fel.

Egyéb megjegyzés: a művészeti tanulólétszám alapján (126 fő), 0,5 fő jelmez- és viselettáros alkalmazása a központi

költségvetés terhére finanszírozott létszám.

-	Nevelőtestületünkben 5 pedagógus gyakornoki minősítésen ped.I. fokozatba lépett, 11 pedagógus vett rész ped.II. célzó

minősítésen sikeresen.

-	Intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés volt 2016.04.06.

-	Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés az Alapfokú Művészeti Iskola területén 2018. 04.05-én történt. Az értékelés alapján 2018.

április 17-én elkészült az intézkedési terv, amely megtekinthető a tanfelügyeleti látogatás OH felületén.

-       Intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés volt 2022.05.06.

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 20.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=039603
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A 2021-2022-es tanévet 238  tanuló zárta. A tanév  során  kimaradó tanuló nem volt.  Osztályismétlésre utasított tanulók száma

a javító vizsgát követően  felső tagozaton 1 fő.  Az alsó tagozaton  egy tanuló számára  szakértői javaslat alapján előkészítő
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jellegű volt az első évfolyam, így tanulmányait 2022. szeptemberében ismét első évfolyamon folytatja.
 

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=039603
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások:

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az

egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.

- Az 5.-8 évfolyamon a magyar és matematika tantárgyakhoz kapcsolódóan lehetőség szerint felzárkóztató foglalkozásokat

szervezünk heti 0,5 órában.

- A 8. évfolyamon az első félévben, a hetedik évfolyamon a második félévben a továbbtanulás, a középiskolai felvétel

elősegítésére  magyar nyelv és irodalomból, matematikából  és angol nyelvből felvételi előkészítő foglalkozásokat szervezünk.

 

Iskolai sportkör:

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók

mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

 

Szakkörök:

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve

lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A

szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek  figyelembevételével figyelembe vételével   - megfelelő

számú jelentkező esetén a nevelőtestület dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.

Az intézményben folyó Komplex Alapprogram keretében  a délután a 2.-7. évfolyam tanulói érdeklődésüknek megfelelően

alprogrami foglalkozásokon vesznek részt: Digitális, Logika alapú, Művészetalapú, Életgyakorlatalapú, és Testmozgásalapú

foglalkozásokon.
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

A házi feladat adásának iskolai elvei:

-	az alsó tagozaton működő egész napos nevelés-oktatás időkeretében lehetőséget biztosít az önálló tanulásra, a másnapra történő

felkészülésre. A tanulók  a szülőkkel egyeztetett tanszereket viszik a nap végén haza. Hétvégére, szünidőre a tanulók szorgalmi

feladatokat kaphatnak. A szorgalmi feladatok teljesítése  önként vállalt.

-	a felső tagozatos tanulók számára adott házi feladat  a másnapra történő felkészülés  során  az írásbeli és szóbeli feladatok

elkészítése maximum 20-30 percet vehet igénybe tantárgyanként. 

-	A tehetséges tanulóinkat egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segítjük.

A házi feladat adásánál minden esetben élni kell a differenciált feladatadás lehetőségével, különösen a tanulási nehézséggel

küzdő tanulók esetében.

A témazáró dolgozat megíratására egy teljes tanórát biztosítunk. A tanulók egyenletesebb terhelése érdekében a felső tagozaton

a témazáró dolgozatok időpontját a tanári szobában kifüggesztett táblázat segítségével egyeztetjük.

A kis dolgozatok, szódolgozatok nem vesznek igénybe egy teljes tanórát, általában 10–20 percesek, bármelyik tanítási órán

írathatók.
 

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

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) követelményeit, részeit, az

értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei

megegyeznek a kerettantervek alapján készült, a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra

vonatkozó követelményeivel. Az intézmény három időszakot biztosít a tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítására: augusztus,

január és  június folyamán . A vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott – közzétételre kerül az

intézmény honlapján. Az érintett tanulók és szüleik minden esetben írásbeli tájékoztatást kapnak a vizsgák lebonyolításával

kapcsolatosan. A vizsgákra történő felkészülést a szaktanárok segítik.
 

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

A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az általános iskolai egységben  a 2022-2023-as

tanévben  14 osztályban tanulnak a diákok .Az osztályokban integráltan oktatott BTM-s és SNI-s tanulók is vannak.
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1 a:   18 tanuló

1.b    18 tanuló

2.a:   17 tanuló

2.b:   16 tanuló

3.a:   14 tanuló

3.b:   17 tanuló

4.a :  22  tanuló

 

5.a :  27 tanuló

6.a :  19 tanuló

6.b :  18 tanuló

7.a :  16 tanuló

7.b :  16 tanuló

8.a :  16 tanuló

8.b:   15 tanuló

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 20.

 

7. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:

előképző 1-2, alapfok 1-6, továbbképző 1-4 osztály
 

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való

részvétel:

A 2021-2022-es tanév eredményei:

 

Képzőművészet eredményei:

•	Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által kiírt alkotói pályázat megyei fordulóján,2021-es év őszén Szűcs Dóra megyei 2.

intézményünk korábbi tanulói közül Szabó Natália Ramóna megyei 3. míg Magyar József megyei 1. helyezést ért el alkotásával

így továbbjutott az országos fordulóra. A fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság Magyar József alkotását országos 3. díjjal

jutalmazta. A 2022-es pályázat megyei 1. helyezettje Kiss Anikó, aki rajzával megyénket képviselheti az országos

megmérettetésen.

•	Toldi  témában rajzpályázatot hirdetett az MTVA: Jankovics Marcellre emlékezett a közmédia. A pályázaton kiemelkedő

alkotásáért elismerő oklevélben részesült Kiss Dorián.

•	A 2021-es Toyamai Nemzetközi Gyermekrajzpályázaton intézményünk két tanulója is bronz minősítésben részesült: Balogh

Réka és Tóth Lilla.

•	A Karácsony Sándor Társaság rajzpályázatot írt ki, Karácsony Sándor: Leckék a leckékről című művét kellett a gyerekeknek

illusztrálni. Pércsi Lara 1. helyezett, Patai Petra 2. helyezett, Nagy  Zsanett 3. helyezett lett. Különdíjban részesült: Kiss Dorián

és Szép Noémi.

•	Hullámhegyek-hullámvölgyek címmel írt ki pályázatot a Napfogyatkozás Egyesület. Tárgyjutalomban részesültek az alábbi

tanulók: Makula Kiara, Szép Noémi Bernadett, Bíró Csenge és Vincze Hajnalka.

•	Húsvéti témakörhöz kapcsolódó  országos rajzpályázaton Ispán Laura Letti 2. helyezett lett.

•	Vass Albert nevéhez kapcsolódó országos rajzpályázaton díjazásban részesült Ispán Laura Letti és Patai Petra.

•	Az Európai Mobilitási Hét „ Vasút világa, sínes álmok” pályázatán különdíjat szereztek és tárgyjutalomban illetve 10000-

10000 Ft értékű könyvvásárlási utalványban részesültek az alábbi tanulók: Fekete Zselyke, Fekete Fruzsina, Pércsi Lara, Bilku

Luca, Szép Noémi Bernadett és Gyöngyösi Péter.

•	„Tégy jót, varázsolj mosolyt!” országos pályázaton, Budapesten tárgyjutalomban részesültek: Szabó Aliz, Nagy Rozi, Kiss

Dorián, Kordás Nóra, Bíró Tamara Sára, Tóth Cintia, Beck Noémi, Rafael Kiara Vanda.

•	Lovagok és várkiasszonyok pályázaton tárgyjutalomban részesült Szilágyi Hanga.
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A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Néptáncos eredmények:

A kiskökény néptánc csoport a Hajdúböszörményi Gyermek-és Ifjúsági Néptáncfesztiválon bronz minősítést ért el.

Képzőművészeti sikerek:

•	A Havita-Tész, Derecskei Gyümölcsös plakátkészítő pályázatán Kordás Nóra és Patai Petra is 1. helyezett lett. Decatlon

vásárlási utalványt nyertek 7500-7500 Ft értékben.

•	Vénkerti Általános Iskola „ Én a képben „ minősítő rajzpályázatán bronz minősítésben részesült Liszkai Zsófia, Fekete

Zselyke, Ádám Zsóka, Szilágyi Hanga, Vincze Hajnalka, arany minősítést ért el Pércsi Lara.

•	A Földesi Községi Könyvtár versillusztrációs rajzpályázatán az alábbi alapfokú művészeti iskolás tanulók részesültek

díjazásban: Balogh Réka 1. díjas, Vincze Hajnalka és Balogh Tamara Sára megosztott 2. díjas, Nagy Rozi és Patai Petra

megosztott 3.díjat szerzett.

•	Hajdú-Bihar Megyei Képzőművészeti Versenyen Jenei Andor és Rafael Kiara Vanda különdíjas lett.

•	A Karácsony Sándor Közösségi Ház „Játékra fel” című rajzpályázatán díjazásban részesültek az alábbi tanulók:1. helyezettek:

Beck Noémi, Rafael Kiara Vanda, Bilku Luca, Szabó Aliz, Szilágyi Hanga, felső tagozaton: Bíró Tamara Sára és Tóth Cintia.

Második helyezettek lettek: Ispán Laura Letti , Karacs Marcell, Fekete Zselyke, Kiss Dorián, 3. helyezést értek el: Bíró Nóra

Sára, Makula Zoé, Kiss Anikó, Jenei Andor.

•	Földes témahéthez kapcsolódó intézményi pályázaton Fekete Fruzsina 1. helyezett, Pércsi Lara, Kordás Nóra és Tóth Cintia

megosztott 2. helyezett
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Az 1996 óta működő művészeti iskola megalakulása óta kiépítette rendezvényei, hagyományai rendszerét. A 2021-2022-es

tanévre az alábbi programok tervezettek:

 

2022.10. 03. A dráma tagozatos tanulók fellépése az Idősek Világnapján

2022.11. 23. Őszi koncert a zene tanárok közreműködésével

2022. .12.13-2022.01.04 Ünnepi kiállítás a festő tagozat alkotásaiból

2022.12.20 Karácsonyi hangverseny

2022.12.21. Karácsonyvárás az iskolai tanulók részére a művészeti iskola tanulói közreműködésével

2023.01.26. Tanszaki hangverseny

2023.02.14-25-ig nyílt napok az AMI tagozatain

2023.03.25 Jótékonysági gála műsor a művészeti iskolában

2023.04.-05. hónap területi, megyei bemutatókon való részvétel , néptánc területén

2023.05. hónap záróvizsgák a művészeti iskolában

2023.06.06. Festő tagozat záró kiállítása

2023. 06.07. Zene tagozat záró koncert

2023.06.8. Dráma, néptánc vizsgabemutatók

2023.06.20-23. Néptánc tábor

 
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Községi életünkben sokszor adódnak olyan alkalmak,  ünnepi képviselő testületi ülések, ünnepélyek, falunap, civil szervezetek

rendezvényei, amikor a művészeti iskola tanulói adják a műsort, színesítik a rendezvényt.

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 20.

 

8. Működését meghatározó dokumentumok  

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039603-0

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039603-
0

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039603-0

11 /  12 



A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2022. október 28.
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