Közzétételi lista
2014/2015-ös tanév
Intézmény neve:
Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Intézmény telefonszáma:06-22-372-981
Intézmény email címe: tinodi@tinodi.hu
Intézményvezető neve: Szabó Szilárd
Intézményvezető mobil száma: 06-30-4735-757
Intézményvezető email címe: tinodi@tinodi.hu
Fenntartó neve: Enyingi Református Egyházközség
Fenntartó telefonszáma: 06-22-372-981
Fenntartó email címe: ref.enying@gmail.com
Fenntartó képviselőjének neve: Iván Géza
Fenntartó képviselőjének mobil száma: 06-30-5423-027
1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
Az általános iskolai felvételi eljárás [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§] az itt
említett jogszabály alapján kerül lebonyolításra.
A fenntartó Egyházközség meghatározta beiskolázási szempontrendszerét.
Enyingi Református Egyházközség Presbitériumának 29/2008 (december 11.) számú
határozata:

a

Tinódi

Lantos

Sebestyén

Református

Iskola

beiskolázási

szempontrendszere az alábbiak szerinti kerül megállapításra:
-

fenntartói járulékot fizető református család megkeresztelt gyermeke

-

intézményhez, egyházközséghez való kötődés

-

szándéknyilatkozat beérkezési sorrendje

-

igazgatói hatáskörben két fő

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok,
csoportok száma
Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a kormányhivatal által
meghatározott időszakban kell beíratni. (beiratkozás: 2011. évi CXC. törvény 50 § (7))
A fenntartó a 2014/2015-ös tanévre 9 tanulói csoport indítását engedélyezte.

3. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján
a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események
időpontjai
Szorgalmi időszakban, hétköznap: 0700 - 1800
Jelentősebb rendezvények, események a 2014/2015-ös tanévben

2014


Augusztus 31-én 17 órakor tanévnyitó istentisztelet



Szeptember 1. (hétfő) első tanítási nap



Szeptember 12-13-án

(péntek-szombat) Enyingi Török Bálint Napok -

iskolai rendezvény (péntek 1400 koncert)  „A reneszánsz kor” → felelős: Nagy
Imola, Demény István); (szombat  térzene → Demény István, futóverseny →
Kovács Gergő, tallérgyűjtő játékok → játékokat szervező pedagógusok,
bográcsfőzés → iskolavezetés; (vasárnap → úrvacsorás ünnepi istentisztelet
1030);


Október 1-jén (szerda) házi koncert a Zene Világnapján → Bálint Győző



Október 6-én (hétfő) az aradi vértanuk emléknapja - megemlékezés iskolai
szinten → Szabó Szilárd



Október 22. (szerda) ”Szüreti Mulatság” - a néptánc tanszak bemutatója → Kiss
Gábor



Október 23. (csütörtök) → városi ünnepség → Selmeci Márta vagy Szabó
Szilárd



Október 22. (szerda) az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap



Október 31. (péntek) reformáció emléknapja



November 3. (hétfő) az őszi szünet utáni első tanítási nap



December 5. (péntek) mikulás ünnepség



December 5. (péntek) mikulás koncert



December 9. (kedd) tanulók jelentkezése a központi felvételi vizsgára



December 8-12 között - karácsonyi rendezvények (osztályszinten)



December 10. (szerda) - adventi vásár



December 19. (péntek) a téli szünet előtti utolsó tanítási nap



December 24. karácsonyi ünnepi gyermekműsor a templomokban

2015


Január 5. (hétfő) a téli szünet utáni első tanítási nap



Január 5. és május 27. között → a tanulók fizikai állapotának és edzettségének
vizsgálata → Kovács Gergő



December 15 – január 16-ig a művészeti oktatásban félévi beszámolók



Január 16. (péntek) a tanítás első félévének vége



Január 17. (szombat) központi írásbeli felvételi vizsgák



Január 19-én (hétfő) félévi osztályozó értekezlet



Január 23. (péntek) a félévi tanulmányi eredményekről szóló értesítések
határideje



Február 13. (péntek) az iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat →
Selmeci Márta



Február 25. a kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja →
Szabó Szilárd



Február 17. farsangi időszak vége



Március 15-én vasárnap - népdaléneklő verseny → Bálint Győző, Kelemen
Zoltánné, Nagy Imola, Szabó Szilárd



Április 15-én és 16-án iskolai szavalóverseny → Selmeci Márta



Április 16. → a Holokauszt áldozatainak emléknapja → Szabó Szilárd



Április 3. (péntek) a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap, nagypénteki
ökumenikus áhítat → Iván Géza



Április 13. (hétfő) a tavaszi szünet utáni első tanítási nap;



Április 24-én (péntek) tanulmányi és művészeti verseny + szintetizátor verseny?



Április 30-án (csütörtök) az iskola születésnapja (délelőtt sportnap, délután
műsor)



Május 6-án (szerda) koncert a művészeti szándéknyilatkozatok kiosztása előtt
→ Demény István



Május - madarak-fák napja → iskolai szintű megemlékezés → Okosné Kovács
Andrea



Május 25 – június 12-ig - művészeti oktatás év végi vizsgái



Május 27. (szerda) országos kompetenciamérés



Június 4. (csütörtök) Nemzeti Összetartozás Napja – iskolai szintű
megemlékezés → Szabó Szilárd



Június 11-én (csütörtök) 14 óra tanévzáró értekezlet (ebéd után a gyerekek
hazamennek)



Június 11. → írásbeli idegen nyelvi (szövegértési készséget vizsgáló) mérés



Június 12-én (péntek) utolsó tanítási nap



Június 13-án 10 óra ballagás



Június 17-én 17 óra tanévzáró istentisztelet



Június 18 – 26-ig → nyári napközi

Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai


Enyingi Török Bálint Napok (szeptember)



Zene Világnapi koncert (október)



Szüreti mulatság (október)



Adventi vásár (november-december)



Mikulás koncert (december)



Farsangi koncert (február)



Március 15-i népdaléneklő verseny



Tanulmányi és művészeti verseny (április)



Iskolánk születésnapja (április 30.)



Nyáresti orgonamuzsika (2-3 alkalom nyaranta)

4. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és
szakképzettsége
fő

feladatkör

iskolai
végzettség

szakképzettsége

8

tanító
fejlesztő
pedagógus

főiskola

szaktanár

egyetem,
főiskola

tanító
fejlesztő pedagógus,
tanító
magyar nyelv és
irodalom
angol
testnevelés
földrajz – történelem informatika
biológia-kémia
matematika-fizika
matematika – kémia informatika
zongoratanár
ének-zene tanár,
szintetizátor tanár

2

7

főiskola

rézfúvós zenetanár
7

művészeti
tanár

egyetem,
főiskola

rajz és magyar tanár,
kerámiaművész
rajz és biológia tanár
magyar nyelv és
irodalom

5

óraadó

egyetem,
főiskola

fuvola tanár
néptánc tanár
zongoratanár
hitoktató
lelkész-hitoktató
gyógypedagógus

tárgy

zongora
szintetizátor,
szolfézs
furulya, trombita,
kürt, tuba, harsona
kerámia
rajz-festészet
színjáték, dráma
fuvola
néptánc

5. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők, és egyéb
alkalmazottak száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége (adminisztratív,
technikai és pedagógust segítő dolgozóink)

fő

Munkakör

1

gazdasági vezető

1

1

Végzettség
felsőfokú mérlegképes
könyvelő

iskolatitkár -

gimnáziumi érettségi,

oktatásszervező

OKJ felsőfokú

rendszergazda
oktatás-technikus

érettségi, technikum

2

takarító

8. általános

1

karbantartó

szakiskola

1

hangszerkarbantartó

érettségi, technikum

6. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
A 2013-2014-es tanévben évfolyamismétlő tanuló nem volt.

7. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei,
szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli
egyéb foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és
helyettese rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A
foglalkozásokról naplót kell vezetni. Az intézményben a tanulók számára az alábbi –
az iskola által szervezett – egyéb, rendszeres foglalkozások működnek:



napközi,



tanulószoba,



szakkörök,



énekkar,



diáksportköri foglalkozások,



sportfoglalkozások,



felzárkóztató foglalkozások,



eredményes felkészítés, - a hátrányos helyzetű tanulókkal történő
foglalkozás



tehetségfejlesztő-, gondozó foglalkozások,



továbbtanulásra előkészítő foglalkozások,



alapfokú művészeti oktatás,



öko-tevékenység,



diákönkormányzati foglalkozás,



könyvtár,



hitoktatás

8. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályzatai
A házi feladat segítséget nyújt a tanórán elsajátított tananyag elmélyítéséhez, a
megértés ellenőrzéséhez. Mennyisége és minősége igazodik a tanulók előzetes
ismereteihez és életkori képességeihez. A házi feladat lehet: írásbeli feladatmegoldás,
szóbeli feladatmegoldás, memoriter, egyéni gyűjtőmunka, projektmunka.
9. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályait a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 6475.§, továbbá a 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet tartalmazza.


Javítóvizsga rendelet

- 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64.§ (7) bek.



Osztályozóvizsga

- 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64.§ (2) bek.



Különbözeti vizsga

- 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64.§ (5) bek.

Vizsgaidőszakok
A javító vizsga a tanév rendje szerint augusztus 15 – 31-e közötti időszakban
kerül lebonyolításra, az iskola igazgatója által meghatározott időpontban. Osztályozó
vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a
vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
Vizsgára való jelentkezés
A javítóvizsgára írásbeli jelentkezés nem szükséges. Az osztályozó és
különbözeti vizsga letételének engedélyezését a tanuló az igazgatónak címzett
kérvényben kérheti.
A kérvény beadásának határideje: augusztus 15., illetve december 15.
Az igazgató az engedélyezés után továbbítja a kérvényt az igazgatóhelyettes részére,
aki gondoskodik a vizsga megszervezéséről.
10. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb
fizetési kötelezettség jogcíme és mértéke
A 2014-2015-ös tanévre vonatkozó térítési- és tandíjak
A 2014-2015-ös tanévre megállapított térítési díjak mértéke a következő:
Zeneművészeti ág térítési díja: 10 600.- Ft
Csoportos művészeti oktatás térítési díja: 8 500.- Ft
tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál
Zeneművészeti ág térítési díja: 21 200.- Ft
Csoportos művészeti oktatás térítési díja: 17 000.- Ft
A 2014-2015-ös tanévre megállapított tandíjak mértéke a következő:
Két tanszakos tanuló tandíja: 85 000.- Ft
Nem tanköteles tanuló tandíja:

Zeneművészeti ágban: 106 000.- Ft
Csoportos művészeti oktatásban: 85 000.- Ft

11. A művészeti áganként a csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma
tanszak

fő

dráma

19

fafúvós

21

kamara

4

rézfúvós

15

szintetizátor

9

zongora

23

kerámia

34

rajz-festészet

34

néptánc

47

összesen:

206

12. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma
tanulók

ssz.

osztály

1.

1.o

28

2.

2.o

17

3.

3.o

23

4.

4.o

22

5.

5.o

14

6.

6.o

22

7.

7.a

20

8.

7.z

19

9.

8.o

22

száma

187

13. Általános iskolában a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért
eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók
(2013/2014-es tanév)
Gimnázium:

9 fő

Szakközépiskola:

41%
8 fő

Szakmunkásképző:

5 fő

36%

23%

45%

40%
35%
30%
25%

20%
15%
10%
5%

0%
9 fő

8 fő

5 fő

14. Szakkörök igénybevételének lehetősége
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 figyelembe
vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését –
az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az
iskola dolgozója.
15. Mindennapos testedzés lehetőségei
Lehetőséget biztosítunk tanulóink számára a mindennapos testedzésre az
iskola sportpályáján, tornaszobájában, valamint intézményünk néptánc-termében.

16. Az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma

előképző
évfolyam

alapfokú
évfolyam

továbbképző
évfolyam

Alapítás évében (1996.)

1

3

0

2009/2010-es tanévben

1

6

2

2010/2011-es tanévben

1

6

0

2011/2012-es tanévben

1

6

0

2012/2013-as tanévben

2

6

2

2013/2014-es tanévben

2

6

2

17. Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje, Pedagógiai Programja
megtalálható az intézmény honlapján (www.tinodi.hu).

18. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
Tanulóink rendszeresen részt vesznek a helyi és kistérségi egyházi, kulturális,
önkormányzati rendezvényeken, ünnepségeken, versenyeken.

