Intézményi tájékoztatás a közzétételi adatokról a 2020/2021. tanévet érintően

1. Tájékoztató a felvételiről
Intézményünk minden olyan tanulót fogad Pannonhalmáról, akinek szülei elfogadják az
iskola felekezetileg elkötelezett értékrendjét, valamint a felveendő tanuló felvételét a
hatályos működési engedély lehetővé teszi.
Fogadjuk a környező településekről azon szülők gyermekeit is, akik a katolikus iskola
értékrendje szerinti nevelést szeretnék számukra választani.
A tanulók felvételének, átvételének feltétele az iskola Pedagógiai Programjának és
Házirendjének az elfogadása.
2. Beiratkozás
Az általános iskolába az első évfolyamra történő beiratkozás az állami intézményekben
elrendelt időpontban, azzal egyidőben történik.
Magasabb évfolyamokra az átvétel a tanév befejezését követően, júniusban vagy augusztus
második felében történik, lehetőség szerint igazodva a tankönyvrendeléshez is.
Tanév közben - pl. költözködés vagy egyéb családi esemény okán – az intézményi
alapdokumentumokban szabályozottak szerint kerül sor tanulók átvételére.
3. Csoportszámok, létszámok meghatározása (általános iskola, alapfokú művészeti iskola)
A fenntartó az indítható csoportok minimális létszámát 14 főben határozta meg, a maximális
létszámot a jogszabályok tartalmazzák.
A csoportok számát a fenntartó minden évben a beiratkozást követően, augusztusban
határozza meg.
A művészetoktatásra a beiratkozás május második felében történik meg, előzetes szándék
felmérést követően. Pótbeiratkozás augusztus végén.
Részletes tájékoztatást lásd külön dokumentumban.
4. Térítési és tandíjak
A térítési és tandíjak meghatározásának elvei és meghatározása tanévente történik. A
fenntartó a térítési és tandíjakat a jogszabályban meghatározott mérték alsó szintjéhez
igazítja, így valamennyi igénybe vevő kedvezményben részesül.
A 2019/2020. tanévben, valamint a 2020/2021. tanévben a térítési díj mértéke egy hangszer
választása esetén 10.000 forint/félév, két hangszer esetén 25.000 ft/félév. Képzőművészeti
ágon 10.000 forint/félév.

Az igazgatónál – szociális helyzetre figyelemmel – térítési díjkedvezmény kérvényezhető,
melynek mértéke 50%, egyes esetekben egyéni vezetői elbírálás alapján ennél magasabb is
lehet.
Két eltérő művészeti ág igénybe vétele esetén a második tanszakra tandíjat kell fizetni,
melynek mértéke 10.000 forint/félév.
5. Értékelések, ellenőrzések
4.1. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés az előző tanévben nem történt.
4.2. Fenntartói ellenőrzésre az előző évben sor került, mely a www.szbi.hu honlapon
megtalálható.
6. Pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítők (általános iskola, alapfokú művészeti
iskola) iskolai végzettsége, szakképzettsége
Lásd külön dokumnetumban.
7. Országos mérések eredményei
A 2019/2020. tanévben a vírushelyzet miatt az országos mérések elmaradtak.
8. Tanulók le- és kimaradása, évfolyamismétlés
Tanuló nem maradt ki az iskolából. Évfolyamismétlésre nem került sor. Egy elsős tanuló
megismétli az első évfolyamot.
9. Tanórán kívüli foglalkozások igénybevétele
Adott tanévet megelőzően júniusban felmérjük, augusztus végéig véglegesítjük a szakköri és
sportköri kínálatot, amelyen a tanulók – megfelelő létszámú jelentkező esetén – ingyenesen
vehetnek részt. Szintén ingyenesen vehetnek részt a tehetséggondozó foglalkozásokon 1-3
fős csoportokban, melyet a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjai tartanak az érettségi
előtti kötelező ”közmunka” keretében.
A cserkészek számára az iskola ingyenesen biztosítja a foglalkozásokhoz az infrastruktúrát.
A gitároktatást térítéses formában, egyesületi közreműködéssel szervezzük. Az iskola
ingyenesen biztosít hangszert és helyet, térítést az oktatásért kell fizetni.
10. Házi feladat, dolgozat, osztályozó vizsgák
A szabályozást a pedagógiai program tartalmazza.
11. Osztályok és képző évfolyamok száma, létszáma
Lásd külön dokumnetumban.
12. Alapfokú művészetoktatás
Az adatok többségét az általános iskolai résznél közzétettük.
A tanszakok hallgatói rendszeresen részt vesznek a település ünnepein, rendezvényein. A
félévi és év végi vizsgákhoz kapcsolódóan mind a székhelyen, mind a telephelyen
bemutatókat, hangversenyeket, kiállításokat szervezünk, melyek nyilvánosak.

