
Költségvetési szervek éves szakmai 5.sz. melléklet 
teljesítményének értékelése 

 
 

Költségvetési szerv megnevezése:  Kodály Zoltán Általános Iskola 

Éves alaptevékenység bemutatása és értékelése az alapító okirat szerinti szerkezetben: 

Tanulóink létszáma: 442 fı 

Iskolaotthonos tanítás két évfolyamon négy tanulócsoportban folyik: 102 fı 

6 napközis csoportunk van: 178 fı 

Szervezett sportköreink: tömegsport, kosárlabda, labdarúgás. 

A tanulócsoportok száma: 16 fı 

Szakos ellátottságunk 100%-os. 

Nevelıtestület létszáma: 38 fı 

Évfolyamonként 1-1 osztályban speciális emelt szintő ének-zenei oktatás folyik. 

Két kórusunk van: 60 fıs Kicsinyek Kórusa /3-4. osztály/ 
                              100 fıs Nagykórus /5-8. osztály/ 

Tanórai keretben néptáncoktatás folyik, néptáncegyüttes is mőködik. 

Tanórán kívüli tevékenységek, szakkörök: kézmőves, néptánc, színjátszó, matematika, idegen 
nyelv, számítástechnika, KRESZ. 

Kapcsolataink: Jók a kapcsolataink a mővészeti iskolákkal /Váczi Gyula Mővészeti 
Iskolával/, a megyei emelt szintő ének-zenei általános iskolával 
/Bátonyterenye, Balassagyarmat/. 

                          Külföldi iskolákkal: 6 éve a Comenius Program keretén belül Finnország-
Anglia-Svédország, több évtizedes testvérvárosi kapcsolatunk van Vantaa 
városával (Finnország). 

Külföldi fesztiválokon vettünk részt Finnországban és Csehországban, megyei 
kórustalálkozón Szécsényben, országos társaséneklési versenyen Budapesten és 
Székesfehérváron. 

Legeredményesebb tantárgyi versenyeink országos szinten: magyar, környezetismeret, kresz, 
megyei szinten: valamennyi tantárgyból volt eredményesen szereplı tanulónk. Ketten 
kiérdemelték a megyei „Jó tanuló, jó sportoló” címet.  

Iskolánk tanulmányi eredménye: 4,35 

Rendszeresen és eredményesen részt veszünk pályázatokon /Nógrád Megyei Közoktatási 
Közalapítvány, NCA-pályázaton/. 

Hagyományos, színvonalas iskolai rendezvényeink: színjátszókör bemutatója a József Attila 
Mővelıdési Központban, Táncgála a sportcsarnokban, Tanévzáró hangverseny az iskolában. 

Rendszeresen megrendezett nyári táborok: tánctábor Szlovákiában, kórustábor, nyári táborok 
/Ausztria, Anglia/, kézmőves tábor /Szatymaz/. 

Legnagyobb fejlesztés az informatikai normatíva felhasználásával történt. 11 új számítógépet 
kapott iskolánk. Egyéb taneszközfejlesztésre, különösen iskolabútor cseréjére is szükségünk 
lenne.  



Költségvetési szervek éves költséghatékonyság javítása 
érdekében tett intézkedései 

 
 

Költségvetési szerv: Kodály Zoltán Általános Iskola Salgótarján 

A költséghatékonyság érdekében a tárgyévben tett intézkedések felsorolása, rövid leírása, 
hatásuk rövid, számszerő elemzése 

1. Személyi juttatások: a kifizetések zökkenımentesen, idıben megtörténtek. Jutalom 

kifizetésére lehetıség nem volt. 

A bérhiány 2062 e Ft volt. 

2. Bevételeink teljesítése érdekében intézkedéseket tettünk, hogy a félévi és év végi 

beszámolóra kintlévıségünk ne legyen sem az étkezési térítési díjaknál, sem a bérleti 

díjaknál. 

3. Az energiával való gazdálkodás során figyelemmel kísérjük a hımérsékletet, a 

gázkazán beállítása ez alapján történik. Energiatakarékos égıket használunk és 

ugyanilyen elektromos gépek vásárlására pályáztunk.  

Pályázatból befolyt összeg: 120 e Ft. 

4. Anyaggazdálkodás: nagy segítségünkre van az iskolai alapítvány, ami anyagokat, 

eszközöket vásárol az oktatás segítése céljára a befolyt 1%-os támogatásokból és 

pályázati pénzekbıl: 1507 e Ft. 

 
       Az elızı állapot nem törölhetı 

 
 
Salgótarján, 2006. február 28. 
 
 

……………………………………… 
                                                                                             költségvetési szerv vezetıje 

 
 
Megjegyzés: 
- az adatszolgáltatás határideje a tárgyévet követı év január 15. nap  


