Bugyi Községi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2347 Bugyi, Teleki utca 2.
OM: 032476
Telefon, fax: 06 29 347 059
E-mail: suli@kazinczy-bugyi.sulinet.hu

Tájékoztató a 2013-2014. tanév kezdéséről
„Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti vágyunkat,
hogy megtanítson bennünket
a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt,
amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)

Az új tanévet megelőző nyári szünetben csendes volt iskolánk épülete, mivel ebben az
évben a szülők nem igényelték a nyári napközis foglalkozást, a gyermekek felügyeletét.
Tanítványaink közül sokan részt vettek a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár
által szervezett Fűzfánfütyülő táborban. Hátrányos helyzetű tanítványaink egy része részese
volt a helyi Katolikus Egyház és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett színes, nyári tábori
programoknak. Júliusban Szalánczi Milán és Timotity Emília pedagógusok vezetésével
Révfülöpön táborozott 25 tanítványunk. Minden táborba jelentkező tanuló a részvételi díjhoz
anyagi támogatást kapott önkormányzatunktól.
A technikai dolgozók július elejére elvégezték a tisztasági meszelést. Az emeleten két
tanteremben a TEFÜSZ munkatársai rakták le a megvásárolt laminált parkettát.
Augusztus végére, nagy örömünkre felújították a tornacsarnokot. A felújításhoz
önkormányzatunk közel 50 millió, az állam 20 millió forinttal járult hozzá. Ezzel egy időben
az udvar rendezésére is sor került, megoldódott a csapadék víz elvezetése is.
A tornaeszközöket tanítványaink és kollégáim újjávarázsolták. A TEFÜSZ dolgozói
folyamatosan szállították és szerelték fel az eszközöket.
Tanévnyitó ünnepélyünkön gondozott környezettel, tiszta, szépen dekorált, barátságos
tantermekben fogadtuk tanítványainkat.
Személyi feltételek:
Az új tanévet 27 pedagógus és 1 fő nevelő-oktatást segítő iskolatitkárral kezdtük el. Évrőlévre változik tantestületünk összetétele. Jelenleg gyesen van Gyurászikné Auer Noémi és
T.ÁGY-as Törteiné Némedi Tóth Noémi.
Timotity Emília megüresedett státuszára a tankerület vezetője 2013. augusztus 30-ától
határozatlan időre kinevezte Szaláncziné Vezendi Réka földrajz szakos, testnevelő tanárt.
Óraadó tanárként, megbízási szerződéssel
7-8. évfolyamon a kémia tantárgyat Teszárik Irén,
7-8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyat és előkészítőt Timotity Emília,
6. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyat Balog Mária,

4-5. évfolyamon a német idegen nyelvet, és a német szakkört Pamuk Katalin tanítja,
illetve vezeti.
Az év folyamán több alkalommal is kérvényeztük Bak Károlyné nyugdíjas pedagógus
alkalmazását, de mindig elutasították. Mivel nem „jelentkezett” olyan rajz szakos nevelő, aki
a tűzzománc tanszakot vezette volna, ezt a tanszakot nem tudtuk elindítani ebben a tanévben.
A TEFÜSZ alkalmazásában lévő technikai dolgozók közül Gémesiné Muharos Erika gyesen
van. Feladatát határozott idejű kinevezéssel Mezei Nóra Éva látja el.
Munkánkat 1 fő nagyon lelkiismeretes, „ezermester” karbantartó segíti.
Tanévnyitó ünnepségünkön köszöntöttük
közalkalmazottainkat:
Jakusné Tóth Zsuzsanna
Marosi Elek Zoltánné személyében
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éve
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Nevelő-oktató munka:
Augusztus 29-én tartottuk meg a javítóvizsgát matematika tantárgyból. Az előtte lévő
napokban felkészítő korrepetálást tartott kollégám a vizsgára utalt 2 fő 5. évfolyamos
tanítványunk részére.
Sikeres javítóvizsgát tettek, és a hatodik évfolyamon folytathatják tanulmányaikat.
A nyári szünetben új diákokat írattak be iskolánkba:
1 gyermek
1 gyermek
1 gyermek
3 gyermek
1 gyermek

1. évfolyamos
4. évfolyamos
5. évfolyamos
6. évfolyamos
7. évfolyamos

Elköltözött: 1 fő 7. évfolyamos tanítványunk.
A HÍD2 program keretében 2 fő 7. évfolyamot elvégzett diákunk a dabasi Kossuth Zsuzsanna középiskolában
folytatja tanulmányait.

Tanulócsoportjaink létszáma:
Osztály:
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
Összesen:
5. a
5. b
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
Összesen:

Létszám:
20 fő
21 fő
22 fő
18
19
18
17
17
152 tanuló
21
22
20
22
20
20
27
152 tanuló

SNI

11

Összesen:

11 tanuló

Összesen:
I. napközis cs.
Összesen:
Menza:

315 tanuló

32 tanuló
32 tanuló
72 tanuló

Osztályfőnök:
Jakusné Tóth Zsuzsanna, Izsákné Tokics Magdolna
Csernusné Viola Hajnalka, Kovács Judit
Nagy Rozália
Kaszásné Márkus Magdolna, Lengyel Piroska Noémi
Jelenikné Szabó Judit
Bálint Vajda Márta, Parlagi Renáta
Szatmáriné Drahos Edit
Módráné Csizmadi Marina
Pavella Krisztina
Bukovszkiné Sallai Edit
Marosi Elek Zoltánné
Szalánczi Milán Alex
Huber Erika
Balassáné Havady Katalin
Purczel Rita

Fejes Lászlóné

Kedvezményes étkezésre jogosult tanítványaink száma:
Csoport :
1. a (iskolaotthonos)
1. b (iskolaotthonos)
2. b (iskolaotthonos)
3. b (iskolaotthonos)
Napközis csoport
Menza

GYVK:
100 %-os
kedvezmény
3
8
9
11
16
49

Nagycsaládos; SNI:
50 %-os kedvezmény

Tartósan beteg:
50 %-os kedvezmény

1
4
2
3
5
11

0
0
2
0
0
0

Teljes összeg
térítési díjat
fizet:
16
9
5
4
11
12

Hátrányos helyzetű tanulóink száma: 116 fő
(Azok a gyermekek, aki gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.)
Közülük halmozottan hátrányos helyzetű: 39 fő
Ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók:







első osztályos
tartósan beteg
testi, érzékszervi fogyatékos
pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
három, vagy többgyermekes családban él
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanítványaink száma: (tanítványink közel 63%-a)
Alsó tagozaton:
Felső tagozaton:
SNI:
Összesen:

103
79
11
193 tanuló

Tanulószobát biztosítunk:
az autóbusz indulásáig a Felsőványról és Ürbőről bejáró tanítványaink,
felső tagozatos tanítványaink részére.
Az új tanévben az alábbi szakköröket, előkészítőket indítottuk a jelentkezések alapján:
Magyar előkészítő
Német idegen nyelv
Matematika előkészítő
Matematika előkészítő
Zrínyi matematika 5-6.
évfolyam
Zrínyi matematika 7-8.
évfolyam
Színjátszó
Kézműves
Újságíró
Kézilabda – alsó tagozat
Kézilabda – felső tagozat
Atlétika – alsó tagozat
Atlétika – felső tagozat
Labdarúgás

Vezetője:
Timotity Emília,
Pamuk Katalin
Maszlikné Sz. Zsuzsanna
Balassáné Havady Katalin
Maszlikné Szatmári
Zsuzsanna

Balassáné Havady
Katalin
Jelenikné Szabó Judit
Jelenikné Szabó Judit
Purczel Rita
Szaláncziné Vezendi
Réka
Szaláncziné Vezendi
Réka
Szaláncziné Vezendi
Réka
Szaláncziné Vezendi
Réka
Szalánczi Milán

Tanulók száma:
22
10
12
12
16

Heti óraszám:
2
1
1
1
1

17

1

18
14
15
15

2
1
2
1

24

2

15

1

15

1

20

1

Az alapfokú művészetoktatás területén az alábbi tanszakokra jelentkeztek tanulóink:
Tanszak
Vizuális ismeretek:
Festészet
Kerámia
Kerámia
Citera (A)
Citera (E)
Citera (E)
Furulya

Vezetője:
Mészáros Gyöngyvirág
Huber Erika
Huber Erika
Huber Erika
Pavella Krisztina
Parlagi Renáta
Parlagi Renáta
Parlagi Renáta

Tanulók száma:
23
25
17
17
8
14
10
6

Heti óraszám:
4
4
4
4
4
2
2
3

Együttműködési megállapodás keretében a Kiskunlacháza székhelyű Volly István Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tanszakaira is jelentkeztek tanítványaink:
néptánc: 5 csoport
zongora: 12 tanuló
fúvós hangszer: 6 tanuló
gitár: 5 tanuló

A 2013/2014. tanév rendje a 47/2013 (VII. 4.) EMMI rendelet alapján:
A 2013/2014. tanév első napja: 2013. szeptember 2. (hétfő)
Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. (péntek)
A tanítási napok száma: 180 nap
A szorgalmi idő első féléve 2014. január 17-ig tart. 2014. január 24-ig értesítjük a tanulók
szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Az Oktatási Hivatal 2014. május 28-án szervezi meg szakértők bevonásával az olvasásiszövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatát a hatodik, és a
nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.
Tanítási szünetek:




Őszi szünet: 2013. október 28-tól október 31-ig tart.
Téli szünet: 2013. december 23 - 2014. január 3-ig tart.
Tavaszi szünet: 2014. április 17-től április 22-ig tart.

Nevelő-oktató munkánk mottója:
„Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet…”
(Nagy László)
A 2013-2014-es tanévvel a változások, változtatások évei következnek:
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény legtöbb paragrafusa 2013. szeptember
1-től lépett hatályba.
Ennek értelmében:
Megváltozott iskolánk neve, és lett: Bugyi Községi Kazinczy Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Tankerületben „gondolkodunk”
Állami alkalmazottak vagyunk
Szeptember 1-től emelkedett az illetményünk

Kötelező óraszámunk:22-26 óra
32 órát tölt a pedagógus az iskolában
Bevezetésre került 1-2. és 5-6. évfolyamon a heti 5 testnevelés óra
Bevezetésre került az 1. és 5. évfolyamon az erkölcstan, illetve a hit- és erkölcstan óra
Bevezetésre került az első és 5. évfolyamon az új NAT
Bevezetésre került az egész napos iskola
A mindennapokban továbbra is kiemelt feladatunk:
az alapkészségek, képességek, az értelmes kritikai gondolkodás, kreativitás,
együttműködés, a kulcskompetenciák fejlesztése
a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre építetve, fejleszteni a felelősségtudatot, a
kitartás képességét, előmozdítani érzelemviláguk gazdagítását
megalapozni a tanulási szokásokat, támogatni az egyéni képességek kibontakoztatását
tudatosítani gyermekeinkben a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető
értékeket
fejleszteni a tanulók önismeretét, együttműködési készségeit, akaratát,
segítőkészségét, empátiakészségét.
felkészíteni a továbbtanulásra, és a majdani társadalmi beilleszkedésre.
Az iskolakezdés, a váltás a családias nevelést biztosító óvodából egy más, az iskola
világába sosem volt egyszerű feladat. Ezt a folyamatot könnyítjük meg a kisiskolások számára
az iskolaotthonos nevelő-oktató munkával. Segíti az átmenetet, a beilleszkedést és a helyes
tanulási szokások kialakítását. Egyenletesebb a tanulók terhelése, több lehetőség nyílik a
tanulókkal való beszélgetésre, az egyéni élmények meghallgatására, a játék közbeni
megfigyelésre, különböző nevelési helyzetek elemzésére. Ebben a tanévben már négy
tanulócsoportunk iskolaotthonos, illetve egész napos iskolaként működik.
Már első osztálytól igényelnék a szülők az idegen nyelv oktatását. Jelenleg csak
szakköri formában lehetséges. Tanítványaink angol és német nyelvet tanulnak heti 1, 2, és 3
órában. A nyolcadik évfolyamon a jó csoport heti 5 óra nyelvoktatásban részesül. 8. osztály
végén írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek.
Továbbra is nagy igény van az informatika tagozat iránt. Negyedik évfolyamtól heti 2
órában sajátítják el diákjaink az ismereteket, majd az utolsó években ECDL vizsgát tesznek.
Korrepetálást, és még a gyáli Nevelési Tanácsadó által kiadott szakvélemények
alapján fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokat biztosítunk az arra rászoruló
tanítványainknak.
Iskola-kóstolgató címmel játékos foglalkozásokra invitáljuk a leendő első osztályos
gyermekeket az őszi szünet után.
Tehetséggondozás:
Az alábbi tanulmányi versenyekre jelentkeztek tanítványaink:
Bolyai matematika verseny
Zrínyi matematika verseny
Mozaik Kiadó internetes tanulmányi verseny: matematika, olvasás, nyelvtan,
környezetismeret
Olvasni jó! Olvasás, szövegértés tanulmányi verseny
Szivárvány komplex tanulmányi verseny
Kvalitás nyelvtan, matematika verseny

TIT tanulmányi versenyek
Országos természettudományi komplex vetélkedő
ECDL vizsgák
A környezettudatos gondolkodás fejlesztése és az egészséges életmódra nevelés továbbra is
kiemelt feladatunk. Ennek keretében beneveztünk a
Kinder+Sport
„Pontvelem” veszélyes hulladékgyűjtő versenybe
Papírgyűjtésre ősszel és tavasszal
Egészséges életmódra nevelés:
Egészséghét rendezvényei
Iskolatej programban való részvétel
Részvétel az iskola gyümölcs programban
Mindennapos testnevelés biztosítása
Kirándulások, kerékpártúrák
Szűrővizsgálatok
A tanórán kívüli feladatainkat, programjainkat munkatervünk tartalmazza.

