201286
Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
7300 Komló, Alkotmány utca 2/B

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
OM azonosító:
Intézmény neve:
Székhely címe:
Székhelyének megyéje:
Intézményvezető neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

201286
Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
7300 Komló, Alkotmány utca 2/B
Baranya
Vámos Ágnes
72/482-367
kokonyosi.gimn.komlo@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. 03. 17.

Ellátott feladatok:
-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
-4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
-8 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
-alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
-alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
-alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

2. Fenntartó adatai
Fenntartó:
Fenntartó címe:
Fenntartó típusa:
Képviselő neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

Pécsi Tankerületi Központ
7621 Pécs, Színház tér 2.
tankerületi központ
Páva Péter
+36 (72) 795-209
peter.pava@kk.gov.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
001 - Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (7300 Komló, Alkotmány utca
2/B)
Ellátott feladatok:
- 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
- 8 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
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A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Feladatellátási helyenként megadva.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Feladatellátási helyenként megadva.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Feladatellátási helyenként megadva.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Feladatellátási helyenként megadva.

Utolsó frissítés: 2021. 11. 30.

7. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
Feladatellátási helyenként megadva.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Feladatellátási helyenként megadva.
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Feladatellátási helyenként megadva.
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Feladatellátási helyenként megadva.
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Feladatellátási helyenként megadva.

Utolsó frissítés: 2021. 11. 30.

8. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201286-0
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2012860
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201286-0

Feladatellátási hely szintű adatok
001 - Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (7300 Komló,
Alkotmány utca 2/B)

1. Általános adatok
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A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
OM azonosító: 201286
Telephely kód: 001
Igazgató: Vámos Ágnes
Pályaválasztási felelős: Varga Margit
Telefon: 72/482-367
E-mail: nagylaszlogimnazium.komlo@gmail.com
Honlap: www.nagylgimn.hu
2022-2023. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

1. Tagozatkód: 0012
Képzés neve: nyelvi előkészítő osztály – angol nyelv (5 éves képzés)
Felvehető létszám: 24 fő
Információk az adott képzésről:
A képzésen emelt szintű az oktatás angol nyelvből, második idegen nyelvből és emelt óraszámú az oktatás informatika
tantárgyból .
Célunk az angol nyelv sikeres elsajátítása, a közép vagy felsőfokú nyelvvizsga megszerzése. Ennek érdekében a tanulók az első
évben heti 15 órában, felsőbb (9-12.) évfolyamokon heti 4 órában tanulják az angol nyelvet. A második idegen nyelvet és az
informatikát is emelt óraszámban tanítjuk. Tanulmányaik során minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy ECDL
bizonyítványt, iskolánkban tanított tantárgyakból emelt szintű érettségit és nyelvvizsgát szerezzenek.
•Felvételi vizsga nincs.
Felvétel általános iskolai osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és
természettudományos tantárgyak) alapján.
•A képzés időtartama: 1+4 év
•Idegen nyelvek:
első idegen nyelv: angol nyelv
második idegen nyelv: német nyelv, vagy francia nyelv

2.Tagozatkód: 0013
Képzés neve: nyelvi előkészítő osztály – német nyelv (5 éves képzés)
Felvehető létszám: 12 fő
Információk az adott képzésről:
A képzésen emelt szintű az oktatás német nyelvből, második idegen nyelvből és emelt óraszámú az oktatás informatika
tantárgyból.
Célunk a német nyelv sikeres elsajátítása, a közép vagy felsőfokú nyelvvizsga megszerzése. Ennek érdekében a tanulók az első
évben heti 15 órában, felsőbb (9-12.) évfolyamokon heti 4 órában tanulják a német nyelvet. A második idegen nyelvet és az
informatikát is emelt óraszámban tanítjuk. Tanulmányaik során minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy ECDL
bizonyítványt, iskolánkban tanított tantárgyakból emelt szintű érettségit és nyelvvizsgát szerezzenek.
•Felvételi vizsga nincs.
Felvétel általános iskolai osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és
természettudományos tantárgyak) alapján.
•A képzés időtartama: 1+4 év
•Idegen nyelvek:
első idegen nyelv: német nyelv
második idegen nyelv: angol nyelv, vagy francia nyelv

3. Tagozatkód: 0014
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Képzés neve: Német nemzetiségi nyelvoktató program
Felvehető létszám: 12 fő
Információk az adott képzésről:
A német nemzetiségi nyelvoktató programon a német nyelvet emelt szinten oktatjuk, melynek heti óraszáma évfolyamonként 55-5-5 óra. A többi tantárgyból általános képzést folytatunk. Az általános jellegű képzés mellett 11. és 12. évfolyamon
széleskörű, választható órakerettel segítjük elő a közép- és emelt szintű érettségire történő felkészülést, ECDL bizonyítvány
megszerzését és a sikeres továbbtanulást.
•Felvételi vizsga nincs.
Felvétel általános iskolai osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és
természettudományos tantárgyak) alapján.
•A képzés időtartama: 4 év
•Idegen nyelvek:
első idegen nyelv: német nyelv
második idegen nyelv: angol nyelv

4. Tagozatkód: 0015
Képzés neve: Belügyi rendészeti képzés
Felvehető létszám: 12 fő
Információk az adott képzésről:
A képzés egyik kiemelkedő feladata a tanulók fizikai erőnléti állapotának fejlesztése. Ennek érdekében a képzésben részt vevő
tanulók speciális testnevelés órán, mint pl. önvédelmi oktatáson vesznek részt. Mindezek mellett az első idegen nyelvet és az
informatika tantárgyat is emelt óraszámban tanítjuk. A 11-12. évfolyamon belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat tanítunk,
amely választható érettségi tantárgy is lehet. Ez a fajta képzés a belügyi-, rendőri pályán való elhelyezkedést, illetve ilyen irányú
felsőfokú tanulmányokat segíti elő. Az általános jellegű képzés mellett 11. és 12. évfolyamon széleskörű, választható órakerettel
segítjük elő a közép- és emelt szintű érettségire történő felkészülést, ECDL bizonyítvány megszerzését és a sikeres
továbbtanulást.
•Felvételi vizsga nincs.
Felvétel általános iskolai osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és
természettudományos tantárgyak) alapján.
•A képzés időtartama: 4 év
•Idegen nyelvek:
első idegen nyelv: angol, vagy német nyelv
második idegen nyelv: angol nyelv, vagy német nyelv, vagy olasz nyelv

5. Tagozatkód: 0016
Képzés neve: Általános gimnáziumi képzés
Felvehető létszám: 12 fő
Információk az adott képzésről:
Az általános jellegű képzés esetén is az első idegen nyelvet és az informatikát emelt óraszámban tanítjuk. A 11. és 12.
évfolyamon pedig széleskörű, választható órakerettel segítjük elő a közép- és emelt szintű érettségire történő felkészülést,
ECDL bizonyítvány megszerzését és a sikeres továbbtanulást.
•Felvételi vizsga nincs.
Felvétel általános iskolai osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és
természettudományos tantárgyak) alapján.
.
•A képzés időtartama: 4 év
•Idegen nyelvek:
első idegen nyelv: angol, vagy német nyelv
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második idegen nyelv: angol nyelv, vagy német nyelv, vagy olasz nyelv

Az iskola bemutatása
Az intézmény bemutatkozása
A gimnázium épülete Komló város központjához közel, jól megközelíthető, szép, zöldövezeti környezetben található.
Iskolánk több mint 65 éves múlttal rendelkezik, hagyományaink városszerte ismertek és népszerűek. A tantestület tagjainak
többsége is itt végzett, fontos számunkra a családias hangulat, a szeretetteljes közeg. Iskolánkban a tanulók az érettségi
megszerzéséig modern és a fiatalok számára is megnyerő környezetben folytathatják tanulmányaikat. A családias, meghitt
légkör biztosítja, hogy az ide jelentkezők gyorsan és könnyedén alkalmazkodjanak az iskola rendjéhez.
Minden tanuló számára biztosítjuk a lehetőséget, hogy emelt szintű oktatásban részesüljön az általa kiválasztott, a
gimnáziumban tanított tantárgyakból. Támogatjuk tanulóinkat az ECDL bizonyítvány és a nyelvvizsgák megszerzésében, amely
a felsőfokú intézménybe történő továbbtanuláshoz szükséges. Az oktatás magas színvonalát segítik az új oktatási módszerek –
modul, témahét, projekt módszer - alkalmazása, iskolánk technikai felszereltsége és könyvtára. Az intézményben a
tehetségfejlesztésre nagy hangsúlyt fektetünk, akár egyénre szabottan is történik felkészítés. Legkiválóbb tanulóink az OKTV
döntőig is eljutnak, tanulmányi versenyeken kiemelkedő helyezéseket érnek el.
Az uniós pályázatoknak, továbbképzéseknek köszönhetően tanáraink szakmai továbbfejlődése folyamatosan biztosított, így
tanulóink újfajta módszerekkel sajátíthatják el a középiskola követelményeit. Gimnáziumunk számos pályázat részese, vagy
együttműködő partnere.
A tanév alatt rendszeresen színvonalas, a tanulmányaikat segítő szabadidős tevékenységeket biztosítunk a diákok számára.
Ingyenes úszás lehetőség és konditerem használat áll rendelkezésükre. Évente 2-3 alkalommal szervezünk tanulmányi
kirándulásokat Magyarország különböző területeire, kenutúrákat, autóbuszos országjáró programokat. Ezek az alkalmak segítik
elmélyíteni és használhatóvá tenni a tanórákon megszerzett tudást.
Határon túli kapcsolataink: franciaországi Eragny, németországi Neckartenzlingen, erdélyi Barót város tanulóival kölcsönös
látogatások segítik az idegen nyelv gyakorlását és más népek életének megismerését.
Gimnáziumunkban végzett diákjaink nagy többsége felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait. Különösen nagy az
érdeklődés a műszaki, az orvosi, a katonai, rendőri pálya iránt illetve népszerűek még az egyetemek nyelvész képzései. Az a
tapasztalatunk, hogy a nálunk végzett tanulóinknak nincsenek elhelyezkedési gondjaik, képesek együttműködve, saját szakmai
tudásukat folyamatosan fejlesztve dolgozni. Öreg diákjaink az érettségi megszerzése után még hosszú ideig szívesen vesznek
részt a tradicionális, tanórán kívüli programjainkon.
A gimnázium épülete lifttel ellátott, így mozgásukban akadályozott tanulókat is tudunk fogadni.
Menzánkon étkezhetnek diákjaink.
Kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani a gimnáziumhoz közeli középiskolai kollégiumban a hozzánk felvételt nyert vidéki
tanulóknak.
Az iskola nevelő munkájáról, az iskolai diákéletről részletesen tájékozódhatnak a honlapunkon: www.nagylgimn.hu

A beiratkozásra meghatározott idő:
Beiratkozás időpontja: 2022. június 22-24. (2. melléklet a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez)
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
9 osztály
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 fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
-
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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:
A tagintézmény szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7:00 órától 18:00 óráig tart nyitva. Az ügyintézés munkanapokon reggel
7:30-tól délután 15:30-ig lehetséges a titkárságon.
Az iskola a tanítási szünetekben zárva van, kivéve az ügyeleti rend szerinti időt, az ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint
munkát végzők tartózkodhatnak az épületekben.
A tagintézmény nyitvatartási idején belül reggel 7:30 és du. 16:00 között az intézményvezető és a helyettesei közül valamelyik
vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia.
A 16:00 órakor távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelősséggel a szükséges intézkedések
megtételéért.
Tanuló az intézményben 16 óra után csak (igazgatói engedéllyel) szervezett tanulmányi, kulturális, sport ill. közösségi
rendezvényen tartózkodhat, ill. tanári órarendben is megjelenő egyéb, a digitális napló haladási naplójában rögzített
foglalkozáson.
Az iskolát heti pihenőnapon és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Rendezvények miatt ettől eltérő rendre az igazgató ad
engedélyt.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A tanév rendje a 2021/22-es tanévben
Tanítási napok száma: 181 nap
Első tanítási nap: 2021. szeptember 1.
Utolsó tanítási nap: 2022. június 15.
A 2021/2022- es tanév első féléve 2022. január 21-ig tart, az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a tanulókat és a szülőket az első
félévben elért tanulmányi eredményekről.
Őszi szünet: 2021. október 23-tól 2021. november 01-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 02. (kedd).
Téli szünet: 2021. december 22-től 2022. január 2-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 03. (hétfő).
Tavaszi szünet: 2022. április 14-től 2022. április 19-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

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

Utolsó frissítés: 2022. 03. 17.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201286&th=1
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
2020/2021-es tanév
A tanév végén osztályozott tanulók száma: 284 fő nappali tagozatos és 2 fő egyéni munkarend szerint
Tanév végén bukottak száma: 7 fő
Sikeres javítóvizsgát tett: 5 fő
Évfolyamismétlésre utasított: 2 tanuló
Az évfolyamismétlésre utasítottak közül az iskola alsóbb évfolyamán folytatja tanulmányait: 2 fő
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A tanév során érkezők száma: 3 fő
A tanév során távozók száma: 7 fő
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=201286
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A tanulónak joga van, hogy a tehetséggondozáshoz, felzárkóztatáshoz, érdeklődéséhez kapcsolódó szakkörökön,
foglalkozásokon részt vegyen.
A 2021/2022-es tanévben a következő tanórán kívüli foglalkozásokat indítjuk:
-Tehetséggondozó szakkör: énekkar, művészeti szakkör, fizika, kémia, informatika, földrajz, matematika, angol, német,
olasz, francia, könyvtárhasználati szakkör, honvédelmi versenyre felkészítés
-Diáksportkör: kosárlabda, foci, kézilabda, tánc
-Felzárkóztatás egyénenként és csoportosan minden tárgyból
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
A házi feladatok kitűzésének elvei és gyakorlata
A „házi feladat” céljai:
-újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat;
-készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat;
-önálló kutatómunkát végezni valamely témában;
-alkotómunkát végezni valamely témában.
Elvek:
-Házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok egyikét sem szolgálja).
-A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a tanulónak naponta 5-7 órája van, és
minden órán tűznek ki a számára kötelezően megoldandó feladatot.
- Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló képes. (Ha ez a csoport heterogén
tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére/elkészítésére/
megtanulására mindenki képes.)
-A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra vonatkozóan) ellenőrizni kell.
-Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a mulasztás okai szerint:
-nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy annak alapjául szolgáló anyag nem értéséből fakad;
-meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül (igazolt betegség) mulasztotta azt el;
- a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” elégtelennel. (Érdemjegyet csak tudásra adunk. Az el nem
készített feladattal tudásszint nem mérhető. A házi feladat elvégzésének hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai
eszközökkel és módszerekkel lehet és kell büntetni. Ez lehet feleltetés, a házi feladathoz hasonló feladat dolgozat formájában
történő megíratása, pótfeladat kitűzése, stb.)
-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.
- 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 kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.
A tanuló teljesítményének ellenőrzési fajtái:
-szóbeli feleltetés,
-házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése,
-írásbeli számonkérési formák:
- írásbeli felelet (egy anyagrészből),
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-beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése,
- röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból),
-dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből),
-témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással előkészített, teljes témakört felölelő).
-a tanuló produktumának (pl.: rajz, technika órán előállított tárgy, testneveléssel összefüggő mozgásforma előadása) ellenőrzése.
Az ellenőrzés funkciói:
-folyamatos munkára készteti a tanulókat,
- folyamatos visszajelzést ad a tanárnak az egyes tanulók, illetve az egész csoport (osztály) adott anyagrészből elért
tudásszintjéről,
-a tanulók reális önértékelésének, következésképpen a reális pályaválasztáshoz vezető út megtalálásának eszköze.
Az írásbeli beszámoltatás korlátai, a tanulók tudásának értékelésben betöltött szerepe, súlya:
A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a pedagógia örök dilemmája. A képesség és
készségfejlesztés követelménye a két forma egyenlő arányát kívánná. Ugyanakkor a hazai és külföldi felsőoktatási intézmények
vizsgarendszere az írásbeli számonkérési formákat részesíti előnyben: ezen belül is a tesztvizsgát, amely a magyar oktatási
rendszerben eddig nem volt szokásos. A tanulók kifejezőkészségbeli hiányosságai, a felgyorsult élettempó hatására kialakult
rövidített, szinte csak jelzésszerű – az egyedi, választékos stílust nélkülöző – beszédjük az iskola felelősségét növeli ezen a
téren. Ugyanakkor a magas osztálylétszámok, a mennyiségében és sokféleségében egyre bővülő közvetítendő ismeretanyag
elsajátításának pontos ellenőrzése az írásbeli számonkérést részesíti előnyben.
Elvek:
-Bejelentés nélküli témazáró dolgozatot nem íratunk.
-Egy napon lehetőleg nem íratunk két tantárgynál több tárgyból témazáró dolgozatot.
- A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született érdem jegyekből azokból a
tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére, amelyekből későbbi tanulmányaik során a tanulók
szóbeli vizsgát kötelesek tenni (illetve tehetnek).
- A bizonyítottan részképesség-hiányos (dyslexiás), illetve írásképtelenséget okozó fogyatékkal élő diákot az írásbeli
számonkérés minden formája alól fölmentjük.
- Az írásbeli munkák ellenőrzése és a tapasztalatok visszajelzése során különös figyelmet fordítunk arra, hogy a diákokat
megtanítsuk jegyzetelni.
-Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésébe beleértendő az is, hogy megtanítjuk a diákokat az információhordozók használatára.
(Pl. szövegszerkesztés, az Internet használata levelezésre, forrásgyűjtésre, prezentáció készítése demonstrációs eszközökkel,
stb.)
-A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját rövid időn belül értékelni, javítani kell: ellenkező esetben
annak – fontosabb – visszajelzés jellege háttérbe szorul „jegyszerző” funkciója mögött.
-Az értékelésre beadott tanulói munkák (házi dolgozatok, tanulói kutatómunkák anyaga) a tanulók „szellemi termékei”, azokat
vissza kell adni a készítőiknek, illetve csak a tanuló engedélyével őrizheti meg azokat a pedagógus.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Osztályozóvizsgák rendje
1. Vizsgák tervezett ideje, jelentkezés módja, határideje
a.) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzatok megállapításához, ha
•felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
•engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt
tegyen eleget,
•250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
•a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz eleget.
b.) Osztályozó vizsgát az a tanuló tehet, aki azt kérelmezte és engedélyt kapott. A kérelmet a félévi osztályozó vizsgához
december 15-ig, az év végi vizsgához március 15-ig illetve május 15-ig kell a gimnázium igazgatójához benyújtani.
c.) Osztályozó vizsga időpontok:
•félévkor: január első hete,
•év végén: április második hete vagy június első hete.
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Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
9. Ny osztály. 35 fő
9. A osztály: 34 fő
9. B osztály: 31 fő
10. A osztály: 29 fő
10. B osztály: 32 fő
11. A osztály: 33 fő
11. B osztály: 35 fő
12. A osztály: 27 fő
12. B osztály: 35 fő

Utolsó frissítés: 2022. 03. 17.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2012861201286001
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2012861201286001
http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2012861201286001

002 - Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája (7300 Komló, Bányász utca 1.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján az iskolába a
tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - a köznevelési
feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1)
bekezdése szerint az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal
közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően
legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá a tankerületi
központ részére.
Az Nkt. 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt
venni, tankötelezettségét teljesíteni.
Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni.

A beiratkozásra meghatározott idő:
Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Amennyiben a fenntartó a 2022/2023-as tanévben 3 osztály indítását engedélyezi, azok az alábbiak lesznek:
A osztály: emelt szintű testnevelési osztály, melyben a testnevelést heti 5 órában és 2 szakköri óra keretében tanulhatják a
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