Különös közzétételi lista
2017/2018-as tanév
(a 2017. október 1-jei adatok alapján)
Iskolánk eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeiről a 229/2012.
Kormányrendelet 23-24.§ értelmében az alábbi adatszolgáltatást teszi közzé a szülők
tájékoztatása céljából:
1. Felvételi lehetőség
Iskolánk 8 évfolyamos egységes iskola, elsősorban 1. osztályba várjuk a
jelentkezőket, de folyamatosan – létszám függvényében - lehet jelentkezni a többi
osztályfokra is.
2. A beiratkozásra meghatározott idő
1. osztályban a jogszabályok által meghatározott időpontban (2018. április), de a
tanév közben folyamatosan is
3. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
Évfolyamonként egy osztály, 2017/2018. nevelési évben egy 1. és egy összevont
(2-3.) osztály.
4. Fizetendő díjak
Étkezési térítési díj; az étkezések teljes ára: 379 ft/ebéd
Művészeti térítési díj: 10.000 ft/gyermek/nevelési év; fizetendő 2017. szeptember
5-ig
5. Ellenőrzések
Ellenőrzést végző

Ellenőrzés ideje

Az ellenőrzés
megállapításai

-

-

-

6. Intézmény nyitva tartásának rendje; jelentősebb események a tanév során
Az iskola épülete szorgalmi időben hétköznapokon reggel 7.30 órától délután
16.30-ig tart nyitva.
Pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai
Ilyen jellegű ellenőrzés nem volt még intézményünkben.
7. SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program
(Megtalálható a www.waldorfpaks.hu oldalon)
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8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és
szakképzettsége
iskolai végzettség
(állami)

Waldorf-végzettség

további
szakképesítés

tanított tantárgyak

általános iskolai
tanító

Bothmer tanár,
Waldorf
osztálytanító
(folyamatban)

--

osztálytanító

általános iskolai
tanító

Waldorf
osztálytanító
(folyamatban)

--

osztálytanító

középiskolai német
nyelvtanár

Waldorf nyelvtanár -(folyamatban)

német nyelvtanár

általános iskolai
angol nyelv tanító

--

--

angol nyelvtanár

középiskolai rajz és
vizuális kultúra tanár

--

--

napközis tanító

9.

A nem pedagógus alkalmazottak iskolai végzettsége, szakképzettsége,
feladatköre

iskolai végzettség

szakképzettség

egyetem
technikum

feladatkör
gazdasági felelős

idegen nyelvi titkár

iskolatitkár

10. Országos kompetenciamérés, nyelvi mérés, NETFIT mérés:
Iskolánkban 1. és 2-3. osztály működik, nem volt még sem kompetenciamérés,
sem nyelvi mérés, sem NETFIT mérés.
11. Továbbtanulási mutatók 2016/2017-es nevelési év
A 2016/2017-es nevelési évben nem volt továbbtanuló gyermek, mivel nem volt 8.
osztály az intézményben.
12. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
Iskolánkban a 2016/2017-es nevelési évben nem maradt ki tanuló és nem volt
évfolyamismétlés.
13. A tanítványok nyolcadik évfolyamon elért eredményei
Nem volt és jelenleg sincs az iskolánkban 8. évfolyam.
14. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
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Nincs ilyen foglalkozás iskolánkban.
15. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
A tanulók esetenként kapnak házi feladatot, dolgozatot nem íratnak a
pedagógusok.
16. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
Részletes információk az iskola Pedagógiai Programjában találhatóak.
17. Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban
Osztályfok
1. osztály
Összevont (2-3.)
osztály

Létszám
9 fő
11 fő
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