Pentelei Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (203116)
Lev.cím.: 2400 Dunaújváros Magyar út 49 Tel: 25/744-520, 20/9680819
E-mail: penteleiwaldorf@gmail.com web: www.dunaujvarosiwaldorf.hu

Különös közzétételi lista
2017-2018-as tanév
(2017. október 1-jei adatok alapján)
A különös közzétételi lista iskolánk eredményességéről, felkészültségéről, személyi
feltételeiről a 229/2012. Kormányrendelet 23-24. § értelmében az alábbi adatszolgáltatást
teszi közzé a szülők tájékoztatása céljából.
Az intézmény neve: Pentelei Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhelye: 2400 Dunaújváros, Magyar út 49.
OM: 203116
Az intézményt képviseli: Hamvas Emőke
Az intézmény telefonszáma: 25/ 744-520, 20/986-0819
1. Felvételi lehetőség:
Iskolánk 8 évfolyamos egységes iskola, elsősorban 1. osztályba várjuk a jelentkezőket,
de folyamatosan- létszám függvényében- lehet jelentkezni a magasabb
osztályfokokra is.
2. Beiratkozás:
1. osztályban a Kormányhivatal által meghatározott időpontban (2018. április), de
tanév közben folyamatosan is lehet.
Osztályok száma: évfolyamonként egy osztály a 2017/2018. nevelési évben 1., 2. és 3.
osztály.
3. Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban:
Osztályfok

Létszám

1. osztály

7 fő

2. osztály

10 fő

3. osztály

11 fő
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4. Térítési díjak:
Házirend 9-10. oldal.
(Megtalálható a www.dunaujvarosiwaldorf.hu iskola dokumentumok oldalon.)
5. Külső hatósági ellenőrzések:
Magyar Államkincstár. Az ellenőrzés célja az volt, hogy a 2015. január 1 - 2015.
december 31. közötti időszakban folyósított támogatások elszámolása és
felhasználása a jogszabályoknak megfelelően történt-e.
6. Intézmény nyitva tartásának rendje; jelentősebb események a tanév során:
A nevelési év időtartama: 2017. szeptember 1- 2018. augusztus 31.
Az iskola épülete szorgalmi időben hétköznapokon reggel 7.30 órától délután 16.30-ig
tart nyitva.
A pedagógiai szünetek időpontjai:
Őszi szünet: 2017. október 30. – november 3.
Szünet utáni első nap: 2017. november 6., hétfő.
Téli szünet: 2017. december 22. – 2018. január 3.
Szünet utáni első nap: 2017. január 4., csütörtök.
Farsangi szünet: 2018. február 12. – 16.
Szünet utáni első nap: 2018. február 19., hétfő.
Tavaszi szünet: 2018. március 29. – április 6.
Szünet utáni első nap: 2018. április 9., hétfő
Nyári szünet: 2017. június 16 – augusztus 31-ig.
7. SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program
(Megtalálható a www.dunaujvarosiwaldorf.hu iskola dokumentumok oldalon)
Pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai
Ilyen jellegű ellenőrzés nem volt még intézményünkben.
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8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és
szakképzettsége.
Iskolai végzettség
WaldorfTovábbi
Tanított
(állami)
végzettség
szakképesítés
tantárgyak
Általános iskolai
Waldorf tanártanító Osztálytanító
osztálytanító
szociálpedagógus
Általános iskolai
tanító,
Osztálytanító
Gyógypedagógiai
asszisztens.
Általános iskolai
tanár, Magyar nyelv
Waldorf tanár
Osztálytanító
és irodalom szakos
alapképzés
tanár
Általános iskolai
tanár, Magyar nyelv
Waldorf tanár
Napközis tanító
és irodalom szakos
alapképzés
tanár
Történelem szakos
középiskolai tanár,
Waldorf tanárFrancia nyelvtanár
Francia szakos
nyelvtanár
nyelvtanár
Általános iskolai
Waldorf tanárAngol nyelvtanár
tanár
nyelvtanár
Waldorf - általános
iskolai
Euritmia
szakpedagógus
Euritmia tanár
Fagott-tanár és
kamaraművész,
Művészetterapeuta,
Zenetanár
zeneterápiás
specializáció
Kommunikáció,
Bothmer képzés
Bothmer
technikai
(folyamatban)
gimnasztika
üzemmérnök
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9. A nem pedagógus alkalmazottak iskolai végzettsége, szakképzettsége, feladatköre
iskolai végzettség

szakképzettség

feladatkör

Középiskola

Irodavezető

Iskolatitkár, rendszergazda

Főiskola

Üzemgazdász

Gazdasági munkatárs,
Jelmeztáros

Főiskola

Könyvtár

Könyvtáros

10. Országos kompetenciamérés, nyelvi mérés, NETFIT mérés:
Iskolánkban 1., 2. és 3. osztály működik, nem volt még sem kompetenciamérés, sem
nyelvi mérés, sem NETFIT mérés.
11. Továbbtanulási mutatók 2016/2017-os nevelési év
A 2016/2017-os nevelési évben nem volt továbbtanuló gyermek, mivel nem volt 8.
osztály az intézményben.
12. A tanulók le és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
A 2016/2017-es tanévben az intézményből kimaradt tanulónk nem volt.
Osztályismétlő tanulónk nincs.
13. A tanítványok nyolcadik évfolyamon elért eredményei:
Nem volt és jelenleg sincs az iskolában 8. évfolyam.
14. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások:
Nincs ilyen foglalkozás iskolánkban.
15. Hétvégi házi feladatok, dolgozatok:
Az iskola első évfolyamán beszámoltatások és számonkérések írásbeli formában
nincsenek, az értékelés alapját az elkészített füzetmunkák, kézimunka órákon
készített tárgyak és eszközök, az órai munkák adják. A 2. és a 3. osztályban már
írásbeli vagy szóbeli feladatot is kaphatnak a tanulók.
16. Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei,
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Részletes információk az iskola Pedagógiai Programjában találhatók.

a

