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ÉVES SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
2005. 

 
Ellátandó feladatainkat a Közoktatási Törvény elıírásainak és az intézmény alapító okiratában 
foglaltaknak megfelelıen végezzük. 
 
Az intézmény alaptevékenysége: az alapfokú oktatás, az általános középfokú oktatás, mely 
során a tanuló felkészül a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, a társadalomba 
való beilleszkedésre. 
 
Személyi, tárgyi feltételek: 
 
A pedagógus alkalmazotti létszám: 45 fı 
Egyéb közalkalmazotti létszám:   9 fı 
 
Az intézmény személyi, szakmai ellátottsága jó. 
A pedagógusok személyi jellegő kifizetései a jóváhagyott tantárgyfelosztás alapján történik. 
 
Alapfokú oktatás 
 
Tanulócsoportok száma: 9  
Tanulói létszám:             228 fı 
Oktató-nevelı munkánkat a 2004-ben létrehozott és a fenntartó által elfogadott új Pedagógiai 
Program alapján végezzük. 
 
Napközis csoportok száma:  9 
Napközis tanulók száma:  223 fı 
Lemorzsolódás szinte alig van: 7 fı távozott a napközibıl, ebbıl 4 tanuló elköltözött. 
 
Képesség kibontakoztató felkészítésben részt vesz:  38 fı 
Integrációs felkészítésben részt vesz az 1. évfolyamról:   9 fı 
Integráltan oktatott sajátos nevelési igényő tanulók száma: 10 fı 
E tanulókat iskolánk fejlesztıpedagógusa látja el az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusai irányításával. A 
fejlesztésben a fent említett intézmény gyógypedagógusai is részt vesznek. 
 
Általános középfokú oktatás 
 
Tanulócsoportok száma: 9 
Tanulói létszám:  142 fı 
 
Napközi otthon illetve tanulószoba nem mőködik a felsı tagozaton. Szülıi jelzések szerint ez 
utóbbira lenne igény. 
Képesség kibontakoztató felkészítésben részt vesz a felsı tagozaton: 16 fı 
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Integrációs felkészítésben részt vesz az 5. évfolyamról:  10 fı 
Integráltan oktatott sajátos nevelési igényő tanulók száma:  16 fı. 
 
Benyújtottuk a HEFOP 2.1.5. Halmozottan hátrányos helyzető tanulók integrált oktatása 
címő pályázatot, melyet eredményesnek ítéltek. A pályázati program végrehajtása még ebben 
a tanévben elkezdıdik. 
 
Ifjúsági tagozat 
 

1.  Nappali rendszerő képzést folytatunk a tanköteles tanulóknak és az ezt a képzési 
formát választóknak. 

2. Esti képzést biztosítunk a tanköteles koron túliaknak. 
 

Tanulócsoportok száma: 6 
Tanulói létszám:  92 fı 
 
Gimnáziumba 10 tanuló nyert felvételt 
Szakközépiskolába 31 tanuló nyert felvételt 
Szakiskolába 20 tanuló nyert felvételt. 
Az ifjúsági tagozat tanulói közül 7 tanuló tanul tovább szakiskolában. 
 
Felnıtt és egyéb oktatás 
 
A 2004-ben megszerzett akkreditáció alapján 16 fı iskolarendszeren kívüli felnıtt nem 
szakmai oktatását, vizsgáztatását kezdtük meg a miskolci ÉRÁK  szervezettel együttmőködve. 
 
Egyéb sporttevékenység 
 
A testnevelés órákon kívül délutáni sportkörökön és tömegsport foglalkozásokon 
sportolhatnak tanulóink. Testnevelés óra keretében úszás oktatás folytatunk. A város 
sportversenyein részt veszünk. Az október 23-i futóversenyen a nagy iskolák között 1. 
helyezést értünk el. 
Jó tanuló, jó sportoló diákunk: Tızsér Dóra 5. osztályos tanuló. 
 
Munkahelyi étkeztetés 
 
Minden napközis tanuló étkezik. (223 fı) 
Csak ebédet kér 69 tanuló. 
3-szor étkezik, de nem napközis 12 tanuló. 
Dolgozóink közül 23 fı étkezik. 
 
 
Salgótarján, 2006. március 3. 
 
 
         Nádasdi Csilla 
             igazgató 


