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1. A 2013-2014-es év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai, létszámellátottság:
1.1. A HTP létszámellátottsága:
2013 évben:
A Szolnok HTP rendszeresített létszáma 113 fő, ebből vonulós tűzoltó 107 fő.
2013. január 01-én a Szolnok HTP létszáma 106 fő volt, ebből vonulós 101 fő.
2013. december 31-én a Szolnok HTP létszáma 102 fő volt, ebből vonulós 96 fő.
2014. évben:
A Szolnok HTP rendszeresített létszáma 113 fő, ebből vonulós tűzoltó 107 fő.
2014. január 01-én a Szolnok HTP létszáma 102 fő volt, ebből vonulós 96 fő.
2014. június 30-án a Szolnok HTP létszáma 103 fő volt, ebből vonulós 97 fő.
1.2. Célkitűzések:
2013 évben:













A 2012 év tapasztalatai alapján a 2013 évre költséghatékony működést tűztünk ki célnak,
amely mellett a tűzoltóságunk hatékonyságát is növelni szándékoztunk, fokozva a működési
területünkön a megelőző és a mentő tűzvédelmet.
A lakosság tűzvédelemmel kapcsolatos jogkövető magatartására felhívni a figyelmet.
A meglévő tűzoltó egyesületek műszaki fejlesztését elősegíteni, hogy a tűzoltáshoz, műszaki
mentéshez megfelelő eszközökkel rendelkezzenek
Azokon a településeken, ahol megszűntek a tűzoltó egyesületek, a helyi kezdeményezéseket
felkarolva újjá kell szervezni a település mentő tűzvédelmének segítséget adó egyesületeket.
A megyében bekövetkező speciális káresetek felszámolására szakosodott mentőtevékenységet
végző karitatív szervezetek megalakításhoz illetve munkájuk segítéséhez szükséges feltételek
megteremtése.
A működési területünkön található tűzvédelmileg kevésbé ellátott területeken az önkéntes
köztestületi tűzoltóságok létrehozásához szükséges feltételek biztosításához segítségnyújtás.
Önvédelmi készség és hajlandóság tudati formálásának elősegítése a települések szintjén.
Az ÖTE-k kárfelszámolásokban közreműködő állománya és a létesítményi tűzoltóságok tagjai
kiképzésének, valamint továbbképzésének felügyelete a biztonságos, szakszerű munkavégzés
érdekében.
A szakmai, társadalmi szervezetek, valamint az önkormányzatok közötti kapcsolattartás,
folyamatos párbeszéd kialakítása a társadalmi igényeknek való minél nagyobb megfelelés
érdekében.

2014 évben:







A 2013 év tapasztalatai alapján a 2014 évre további költséghatékony működést tűztünk ki
célnak, amely mellett a tűzoltóságunk hatékonyságát továbbra is növelni szándékoztunk,
fokozva a működési területünkön a megelőző és a mentő tűzvédelmet.
A lakosság tűzvédelemmel kapcsolatos jogkövető magatartására felhívni a figyelmet,
különösen a szabadtéri tüzek keletkezésével kapcsolatban.
A meglévő tűzoltó egyesületek műszaki fejlesztését elősegíteni, hogy a tűzoltáshoz, műszaki
mentéshez megfelelő eszközökkel rendelkezzenek
A működési területünkön található tűzvédelmileg kevésbé ellátott területeken az önkéntes
köztestületi tűzoltóságok létrehozásához szükséges feltételek biztosításához segítségnyújtás.
Önvédelmi készség és hajlandóság tudati formálásának elősegítése a települések szintjén.
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Az ÖTE-k kárfelszámolásokban közreműködő állománya és a létesítményi tűzoltóságok tagjai
kiképzésének, valamint továbbképzésének felügyelete a biztonságos, szakszerű munkavégzés
érdekében.
A szakmai, társadalmi szervezetek, valamint az önkormányzatok közötti kapcsolattartás,
folyamatos párbeszéd kialakítása a társadalmi igényeknek való minél nagyobb megfelelés
érdekében.

2. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések:
2.1. Tűzoltósági szakterület fő feladatai:
2013 évben:




















Főigazgatói feladatszabás értelmében megtörtént a 2012. év tavaszi időszakában jelentkező
nagyszámú szabadterületi tűzeset 2013. évi megelőzése érdekében az érintett szervezetek,
települések tájékoztatása,
a Tűzoltási és Műszaki-mentési Tervek (TMMT) átdolgozása folyamatosan történik. Megtörtént a
Főigazgatói intézkedésben meghatározott TMMT készítésére kötelezett létesítmények felmérése,
és az új TMMT kidolgozása,
a rendkívüli téli időjárással kapcsolatos feladatok végrehajtása és a felkészülés folyamatosan
zajlott,
ár- és belvízzel kapcsolatos feladatok végrehajtása és a felkészülés folyamatosan zajlott,
elkészült az őrsprogrammal kapcsolatos jelentés, mely felterjesztésre került a JNSZ MKI-ra,
Szolnok HTP és Törökszentmiklós ÖTP részt vett a JNSZ MKI által szervezett megyei szakmai
verseny előkészítésében és lebonyolításában,
Szolnok HTP és Szolnok KVK állománya részt vett a 2013. évi Dunai árvízi védekezés
munkálataiban,
gépjárművek menetokmányainak ellenőrzésére került sor Szolnok HTP és Törökszentmiklós ÖTP
tekintetében,
éves túlmunka kimutatás készült a kirendeltség és a HTP teljes személyi állományára
vonatkozóan,
létszám problémák és a túlmunka keletkezésének megakadályozása érdekében folyamatos
egyeztetés történt a JNSZ MKI-val (párhuzamosítás, átvezénylés, állománytábla módosítás
témakörében),
végrehajtásra került a gépjármű-, laktanya-, illetve ruházati szemle,
települések szétválásával kapcsolatban végrehajtásra kerültek az MT, TMMT módosítások,
járási mentőcsoportok rendszerbeállító gyakorlatának előkészítése, illetve végrehajtása,
a veszélyhelyzeti prognózis illetve aktuális feladatszabás alapján a HTP és az LTP állományának,
illetve technikai eszközeinek téli felkészítése végrehajtásra került,
a HTP állománya részt vett a Külső Védelmi Terv gyakorlatokon,
a HTP állománya tevékenyen részt vesz a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági
feladataiban, ennek keretében megtörtént a HTP állományának felkészítése a tűzcsap ellenőrzések
végrehajtására. Az ellenőrzések jelenleg is folyamatosan zajlanak.

2014 évben:





Főigazgatói feladatszabás értelmében megtörtént a 2014. év tavaszi időszakában jelentkező
nagyszámú szabadterületi tűzeset megelőzésével kapcsolatos lakossági tájékoztatás,
a Tűzoltási és Műszaki-mentési Tervek (TMMT) átdolgozása folyamatosan történik. Megtörtént a
Főigazgatói intézkedésben meghatározott TMMT készítésére kötelezett létesítmények ismételt
felmérése, és az új TMMT kidolgozása,
a rendkívüli téli időjárással kapcsolatos feladatok végrehajtása és a felkészülés folyamatosan
zajlott,
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ár- és belvízzel kapcsolatos feladatok végrehajtása és a felkészülés folyamatosan zajlott,
Szolnok HTP és Törökszentmiklós ÖTP részt vett a JNSZ MKI által szervezett megyei szakmai
verseny előkészítésében és lebonyolításában,
gépjárművek menetokmányainak ellenőrzésére került sor Szolnok HTP és Törökszentmiklós ÖTP
tekintetében,
létszám problémák és a túlmunka keletkezésének megakadályozása érdekében folyamatos
egyeztetés történt a JNSZ MKI-val (párhuzamosítás, átvezénylés, állománytábla módosítás
témakörében),
végrehajtásra került a gépjármű-, laktanya-, illetve ruházati szemle,
települések szétválásával kapcsolatban végrehajtásra kerültek az MT, TMMT módosítások,
a veszélyhelyzeti prognózis illetve aktuális feladatszabás alapján a HTP és az LTP állományának,
illetve technikai eszközeinek téli felkészítése végrehajtásra került,
a HTP állománya részt vett a Külső Védelmi Terv gyakorlatokon,
a HTP állománya tevékenyen részt vesz a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági
feladataiban, ennek keretében megtörtént a HTP állományának felkészítése a tűzcsap ellenőrzések
végrehajtására. Az ellenőrzések jelenleg is folyamatosan zajlanak.

2.1.1. A tűzoltói beavatkozások alakulása:
2013. évben a Szolnoki HTP szerei összesen 1126 db vonulást hajtottak végre, ebből 653 db
tűzesethez, 473 db műszaki mentéshez történt.
A Törökszentmiklósi ÖTP 125 db vonulást hajtott végre, ebből 66 db tűzesethez, 59 db műszaki
mentéshez történt.
A működési terület, illetve elsődleges műveleti körzet tekintetében a káresemények eloszlása a
beavatkozás jellege szerint:
Káreset

Káreset jellege

Tűzeset

Beavatkozást igénylő
esemény
Kiérkezés előtt felszámolt
Szándékosan megtévesztő
jelzés
Téves jelzés
Utólagos jelzés
Beavatkozást igénylő
esemény
Kiérkezés előtt felszámolt

Műszaki
mentés

Szándékosan megtévesztő
jelzés
Téves jelzés
Összesen

Szolnoki HTP
működési
területén

Törökszentmiklósi ÖTP
Összesen
elsődleges
műveleti
körzetén

285

38

323

34

2

36

6

6

12

82
18

7
1

89
19

279

52

331

11

0

11

1

0

1

28

2

30

744

108

852
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2.1.1.1. A 2012 és 2013 év vonulási statisztikáinak összehasonlítása:
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2.1.1.2.A káresemények eloszlása a minősített riasztási fokozat szerint:
A Szolnoki HTP esetében a tűzesetek közül 48 db I-es Kiemelt, 5 db II-es, 4 db II-es Kiemelt
minősített riasztási fokozatú volt. A többi tűzeset I-es minősített riasztási fokozatú volt.
A műszaki mentések közül 56 db I-es Kiemelt minősített riasztási fokozatú volt. A többi műszaki
mentés I-es minősített riasztási fokozatú volt.
A Törökszentmiklósi ÖTP esetében a tűzesetek közül 5 db I-es Kiemelt, 1 db II-es, 1 db II-es
Kiemelt minősített riasztási fokozatú volt. A többi tűzeset I-es minősített riasztási fokozatú volt.
A műszaki mentések közül 6 db I-es Kiemelt minősített riasztási fokozatú volt. A többi műszaki
mentés I-es minősített riasztási fokozatú volt.
2014 I. félév:
Szolnoki HTP
működési
körzet

Törökszentmiklósi
ÖTP működési körzet

129

30

24

20

2

SZMJ

5

3

2

Téves jelzés

38

34

4

Utólagos jelzés

10

1

1

162

111

33

8

7

1

SZMJ

2

2

0

Téves jelzés

16

12

1

456

319

74

Szolnoki KVK
működési körzet
Beavatkozást
igénylő esemény
Kiérkezés előtt
felszámolt

Tűz

Műszaki
mentés

Beavatkozást
igénylő esemény
Kiérkezés előtt
felszámolt

Összes vonulás

191
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A tűzoltóság működési körzetében a 2014. I. félévi műszaki mentések száma és megoszlása
következő módon alakult:

A Tűzoltóság működési körzetében a 2014. I. félévi tűzesetek száma és megoszlása következő
módon alakult:
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A Tűzoltóság működési körzetében a 2014. I. félévi káresetek száma, valamint szervezeti
egységenkénti megoszlása a JNSZ MKI káreseti statisztikájához viszonyítva következő módon
alakult:
2014. I. félévi vonulási statisztika
Káresetek bontása
Beav.igénylő
esemény
Kiérk. előtt
felszámolt
Tűz

Műszaki
mentés

J-N-SZ
MKI
műk.
körzet

Szolnok JNSZ Szolnok JNSZ Miklós
KVK
MKI
HTP
MKI
ÖTP
műk.
bázison műk. bázison műk.
körzet
%
körzet
%
körzet

JNSZ
MKI
bázison
%

565

191

33,81

129

22,83

30

5,31

53

24

45,28

20

37,74

2

3,77

SZMJ

10

5

50,00

3

30,00

2

20,00

Téves jelzés

109

38

34,86

34

31,19

4

3,67

Utólagos jelzés

35

10

28,57

1

2,86

1

2,86

405

162

40,00

111

27,41

33

8,15

17

8

47,06

7

41,18

1

5,88

SZMJ

2

2

100,00

2

100,00

0

0,00

Téves jelzés

29

16

55,17

12

41,38

1

3,45

1225

456

37,22

319

26,04

74

6,04

Beavatkozást
igénylő
esemény
Kiérk. előtt
felszámolt

Összes vonulás

Az adatokat megvizsgálva látható, hogy a megyében bekövetkezett káresetek 37 %-a a kirendeltség
működési körzetében következik be. A Szolnoki HTP pedig a teljes megyei kárfelszámolások mintegy
1/4 részét végezte el. Ez a két adat az előző évi 40 %, illetve 31,4 %-hoz viszonyítva csökkenő tendenciát
mutat.
2013. év I. félévéhez viszonyítva a tűzesetek számában 28 %-os emelkedés figyelhető meg, amely
elsősorban a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak köszönhető. Ez az érték azonban közel azonos a 2012. I.
félévi tűzesetek számával.
A műszaki mentések száma 26%-os csökkenést mutat. Ebben az esetben is megfigyelhető az időjárási
viszonyok befolyásoló hatása, mert a 2013. I. félévi és 2014. I. félévi műszaki mentések időbeli eloszlását
megvizsgálva látható az, hogy a műszaki mentések magas száma 2013-ban rendkívüli tavaszi időjárás
miatt mutatott az átlagtól eltérő adatokat.

9

A 2013. I. félévi és 2014. I. félévi tűzesetek és a műszaki mentések számának alakulását - beavatkozás
módja szerinti bontásban - az alábbi diagramok szemléltetik:

A diagrammokat megvizsgálva jól látható, hogy lényegi eltérés – mind a tűzesetek, mind a műszaki
mentések esetében egyaránt – a beavatkozást igénylő események számában tapasztalható.
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2.1.2. Képzés, továbbképzés:
2013 év:


Az elkészült és jóváhagyott kiképzési terveknek megfelelően zajlott az állomány napi
kiképzése. A májusi dunai árvízi védekezés miatt 24-24 készenléti szolgálat lett elrendelve,
amely miatt sok képzés át lett ütemezve, valamint a tartalék napokon került megtartásra.



A JNSZ MKI Ellenőrzési Szolgálata a kiképzés végrehajtására, dokumentálására is kiterjedő
ellenőrzést hajtott végre, melyen hiányosságot nem tapasztalt.



2013. januártól-májusig külső cég által tartott belterületi fakitermelői tanfolyamon vett részt
25 fő.



Februárban tömeges jelzéssel kapcsolatos képzésen vettek részt a híradó ügyeletet ellátó
személyek.



Márciusban a Szolnok HTP 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot tartott a Törökszentmiklósi ÖTP
és a Claas Hungária dolgozói részére. A Szolnok HTP-n szivattyúkezelői, hordozó-jármű és
kötöző tanfolyamot tartott.



Áprilisban egy fő gépjármű vezető oktató képzésen vett részt. Áprilisban a Szolnok HTP-n az
Igazgatóság dolgozóinak és az LTP-k dolgozóinak 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot tartottunk.



Májusban 5 fő tűzoltótechnika-kezelő alaptanfolyamon vett részt a BM KOK-on.



Május hónapban a parancsnok rendészeti vezetőképzőn vett részt.



Június hónapban a szolgálatparancsnokok Budapesten hibrid-autóval kapcsolatos képzésen
vettek részt.



Július hónapban 2 fő elvégezte a KOK szerparancsnok képző tanfolyamát.



A szolgálati csoportok részére tömegrendezvényekkel kapcsolatos továbbképzést tartottunk.



Szeptember hónapban egy fő be lett iskolázva a KOK szerparancsnok-képző tanfolyamára.



A parancsnok és a parancsnok-helyettes Törökszentmiklóson TEVIR képzésen vett részt. A
szolgálatparancsnokok Pécelen alparancsnoki képzésen vettek részt. A Szolnok HTP a Claas
Hungária dolgozóinak 2x16 óra ismeret felfrissítő képzést tartott.



Végre lett hajtva a gépjárművezetők számára szervezett - Főigazgatói intézkedésben
meghatározott - vezetéstechnikai trénig.



December hónapban szivattyú-kezelői tanfolyamot tartottunk 20 fő részére, melyben a
Törökszentmiklósi ÖTP állománya is beletartozik.



December hónapban 2 fő emelőkosaras tanfolyamon vett részt Budapesten a KOK
szervezésében.



December 21-én a parancsnok és 1 fő szolgálatparancsnok a MKI által tartott tűzoltás
vezetésére jogosultaknak tartott továbbképzésen részt vett.



Az MKI a létesítményi tűzoltóparancsnokoknak továbbképzést tartott, melyen a Szolnok HTP
parancsnoka is részt vett.



A kiképzési tervben számonkéréseket megtartottuk, az egyéni értékeléseket elvégeztük.
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2014 év:


Az elkészült és jóváhagyott kiképzési terveknek megfelelően zajlik az állomány napi
kiképzése. A JNSZ MKI Ellenőrzési Szolgálata a kiképzés végrehajtására, dokumentálására is
kiterjedő ellenőrzést hajtott végre, melyen hiányosságot nem tapasztalt.



Elkészült és jóváhagyásra került a Szolnoki KVK, Szolnoki HTP, Törökszentmiklósi ÖTP és
az LTP-k 2014. évi kiképzési tervei. A tervezett gyakorlatok KAP rendszerre történő feltöltése
megtörtént.



Sor került HTP, ÖTP, és LTP-k tűzoltás vezetésre jogosult tagjainak 2014, évi
továbbképzésére.



A 2013-ban elkészült és felterjesztett képzési igények alapján folyamatos a Szolnoki HTP és a
Törökszentmiklósi ÖTP állományának képzése.



Lebonyolításra került Kőtelken a - Szolnoki HTP bevonásával végrehajtott - 40 órás tűzoltó
alaptanfolyam és az azt követő vizsgáztatás.



Szivattyúkezelői és műszaki szaktanfolyam és hozzá kapcsolódó vizsgáztatás zajlott Szolnok
HTP-n.

2.1.3. Gyakorlatok 2013 évben:



















Szolnok HTP a 2013. évi gyakorlatterve a BM OKF intézkedésnek megfelelően elkészült és
feltöltésre került a KAP rendszerre is. A gyakorlatok végrehajtása az éves gyakorlattervnek
megfelelően történt.
A tervezett ellenőrző gyakorlatok végrehajtásra kerültek. A gyakorlatok ellenőrzését Szolnok
HTP parancsnoka, a KMSZ, és Szolnok KVK tűzoltósági felügyelője ellenőrizte.
Június hónapban részt vettünk a MÁV veszélyelhárítási terv gyakorlatán, valamint a
Mentőkkel közös nyilvános műszaki mentési gyakorlatot hajtottunk végre a Baross Gábor
úton.
Július hónapban az MH 86 Helikopterbázis létesítményi Tűzoltóságával közös helikopter
baleset felszámolásos gyakorlatot hajtottunk végre.
Augusztusban részt vettünk a Bige Holding külső védelmi gyakorlatában.
Szeptember hónapban Törökszentmiklós ÖTE-vel együtt közös megyei ellenőrző gyakorlaton
vettünk részt. A MOL gyakorlópályáján vasúti tartálykocsi tűzoltási gyakorlatot tartottunk a
MOL LTP-vel közösen.
A Téglagyári úti TESCO parkolóban a Vöröskereszttel közös közlekedési baleset felszámolási
gyakorlatot tartottunk.
Daru emelési és roncsvágási gyakorlatot tartottunk a Panel út végében lévő autóbontó
telephelyen, mind a három szolgálati csoport részére.
Részt vettünk megfigyelőként a MOL kitörésvédelmi gyakorlatán, a Himba úton.
Decemberben a járási mentőcsoportok rendszerbe állító gyakorlatán tevékenyen részt vettünk,
Szolnokon a Tiszaligetben.
Decemberben soron kívüli helyismereti foglalkozást tartottunk Rákóczifalván, a Zöld Farm
létesítményében, az újonnan kijelölésre kerülő alsó küszöbértékű létesítmények megismerése
céljából.
A JNSZ MKI szervezésében végrehajtásra került a tömeges jelzések fogadását és kezelését
gyakoroltató és a begyakorlottságot ellenőrző gyakorlat, melyben a Szolnoki KVK és Szolnok
HTP állománya is érintett volt.
A Kirendeltség szervezésében ellenőrző gyakorlat került végrehajtásra a Stadler kft.
létesítményben, melyet a tűzoltósági felügyelő ellenőrzött.
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A kiképzési tervben előírt csoportokra és a parancsnokra vonatkozó minősítő gyakorlatokat
megtartottuk, az értékeléseket elvégeztük, valamint a parancsnok minősítését a tűzoltósági
felügyelő elvégezte.

Gyakorlatok 2014 évben:


Szolnoki HTP és Törökszentmiklósi ÖTP 2014. évi gyakorlattervei a BM OKF intézkedésnek
megfelelően elkészültek és feltöltésre kerültek a KAP rendszerre is. A gyakorlatok
végrehajtása az éves gyakorlattervnek megfelelően történik.



A tervezett ellenőrző gyakorlatok végrehajtásra kerültek. A gyakorlatok ellenőrzését Szolnoki
HTP parancsnoka, a KMSZ és Szolnoki KVK tűzoltósági felügyelője ellenőrizte.



A JNSZ MKI tűzoltósági felügyelőjének utasítására a 2014. évi gyakorlattervek átdolgozása
megtörtént, minden helyismereti foglalkozást szituációs begyakorló gyakorlat követ HTP,
illetve ÖTP esetében is.



2014. március 13-án végrehajtásra került Szolnoki HTP gyakorlat ellenőrzése történt meg a
KVK részéről. A gyakorlat megfelelt minősítést kapott.



2014. III. negyedév elején megtartandó kirendeltségi ellenőrző gyakorlat előkészítése
megtörtént.



A Szolnoki BV intézettel közösen törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra.

2.1.4. Ellenőrzések:
2013 évben a Szolnok HTP-n 63 db ellenőrzést hajtottak végre a felügyeleti szervek.
 A BM OKF 1 db ellenőrzést hajtott végre.
 A JNSZ MKI 37 db ellenőrzést hajtott végre.
 A KVK 25 ellenőrzést hajtott végre.
2.2. Polgári védelmi szakterület fő feladatai:
2.2.1. Rendkívüli téli időjárás:
A 9/2013. számú Főigazgatói Intézkedésben foglaltaknak és az egyéb feladatszabásoknak
megfelelően végeztük feladatainkat. Ennek keretében felvettük és folyamatosan tartottuk a
kapcsolatot a települések polgármestereivel, jegyzőivel, közbiztonsági referenseivel,
társhatóságokkal.
Levélben hívtuk fel a HVB elnökök és polgármesterek figyelmét az ár-és belvízvédekezési
feladataikra, tájékoztató leveleket küldtünk a településeknek, folyamatosan frissítettük az
adattárunkat, eseti adatgyűjtést végeztünk (hulladékszállítási cégek, speciális gondoskodást
igénylők, melegedőhelyek stb.).
Részt vettünk a március 14-17-ei rendkívüli téli időjárás során szükségessé váló intézkedések
végrehajtásában (rendkívüli HVB ülés, ügyelet, lakosok mentése, bejelentések kivizsgálása), a
pályán rekedt vasúti szerelvények utasainak továbbszállításának, illetve ellátásának szervezésében.
2.2.2. Ár- és belvízvédekezési feladatok:
Tűzoltóságunk a vonatkozó igazgatói intézkedés alapján és a BM OKF központi feladatszabása
alapján felkészült az ár- és belvízi védekezés feladataira. Elkészültek az erőforrás igénybevételi és
lokalizációs tervek. Helyszíni ellenőrzések keretén belül szemlézésre kerültek a működési terület
ár- és belvízi kockázati helyszínei, továbbá az önkormányzati védvonalak (Tiszaliget). A KözépTisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) bevonásával felkészítésre kerültek a
közbiztonsági referensek.
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2013. április 1-jén Kossa György tű. dandártábornok Úr személyesen győződött meg a felkészülés
helyzetéről, amely során helyszíni szemlét hajtott végre a Tiszaligeti körtöltés kritikusnak ítélt
pontjain. A szemlén részt vett Szolnok közbiztonsági referense, valamint a kirendeltség-vezető is.
Az árhullámok és a csapadékos időjárás következményeként megjelentek az árvízi kísérő
jelenségek a kirendeltség településein. 7 településen rendeltek el belvízvédelmi fokozatot. Ezeken
a településeken kisebb-nagyobb mértékben védekezést folytattak.
Tiszán levonuló árhullámok elsősorban Szolnok Tiszaligeti körtöltés (önkormányzati védvonal)
esetén jelentettek munkát. Április 4-én pontszerű harmadfokot, 10-én II. fokot és 13-án III. fokú
árvízvédelmi készültséget rendelt el Szolnok Város polgármestere. Április 10-étől 12 fő részére
ideiglenes
polgári védelmi szolgálatot rendeltek el. 700 m hosszan lefóliázásra került a védmű mentetlen
oldali rézsűje a hosszanti repedés miatt.
A Hortobágy-Berettyó tartósan magas vízállása miatt megnőtt a térségben található települések
belvízi veszélyeztetettsége. Az Országos Műszaki Irányító Törzs által megnevezett veszélyeztetett
településeken (kirendeltségem esetében: Kuncsorba) elvégeztük a települési veszély-elhárítási és a
vízkár-elhárítási terv felülvizsgálatát.
Felmértük a védekezésben érintett települések fertőtlenítőszer igényét, az igényelt mennyiségeket
a részükre átadtuk.
Az árhullám levonulása nem igényelte lakosságvédelmi intézkedések bevezetését.
Kirendeltségünk 55 fővel vett részt a Dunai árvíz védekezési munkálatokban.
2.2.3. Jászladányi lépfene megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok:
2013 szeptemberében igazgatói utasításra működési területünkön kívül részt vettünk a jászladányi
lépfene megbetegedéssel kapcsolatos kárelhárítási tevékenységben.
Az esemény kezelésének kezdetén a kirendeltség teljes hivatali munkarendben dolgozó
állományával, majd folyamatos 2 fős irányítói létszámmal vettünk részt a kárelhárítási
feladatokban.
Dolgozóink végezték az egyes hatósági részcselekményeket (kárterület bejárás, helyszíni szemlék,
meghallgatás lebonyolítása), a kárterületen dolgozók ellátásának logisztikai szervezését, a
valamint a kárhelyszíni irányítási tevékenységet.
A helyszíni kárelhárítást irányító szolnoki kirendeltség-vezető négyfőnyi hivatásos irányító
segítségével a Szolnoki Települési Mentőcsoport 14 főnyi önkéntesének és öt munkagépének az
irányítását végezte. A kirendeltség, a Tűzoltóság és a mentőcsoport állománya a fertőzött
kárterületen teljes légzés- és bőrvédelem mellett közel két héten át napi 10-12 órát dolgozva
végrehajtotta a fertőzött istállók kialmozását, a kihordott istállótrágya depóniába töltését, valamint
az azt takaró védművek megépítését.
A végrehajtott munkáért a helyszínen az országos iparbiztonsági főfelügyelő szóbeli dicséretben
részesítette a kárhelyszínen tevékenykedő állományt.
2.2.4.

Lakosságfelkészítési, - tájékoztatási, pedagógusfelkészítési tevékenység:

Tűzoltóságunk a lakosságfelkészítési tevékenységet kiemelt területként kezeli a lakosság
önvédelmi képességének az erősítése érdekében. Ezen tevékenységünk során nagyszámú látogatót
fogadunk laktanyánkban a térség iskoláiból, óvodáiból és bölcsödéiből, illetve tartunk
bemutatókat ezen intézményekben. 2013-ban ezen tevékenységeink során 30 intézmény 2312 fő
tanulóját (gondozottját) értük el.
A működési területünk rendezvényein történő megjelenésekre és az ott kifejthető
lakosságfelkészítési és pályaorientációs tevékenységekre kiemelt figyelmet fordítunk. A
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rendezvényeken több tízezer ember megszólítása lehetséges, bemutatóinkat mindig hatalmas
érdeklődés kíséri.
A legfontosabb rendezvények, amelyeken részt vettünk: Rendőrségi vetélkedő, Kék séta –autisták
napja, Vöröskeresztes verseny, Pedagógiai Intézetben tartott konferencia, Rendőrségi Nyílt Hét,
szolnoki gyereknap, Tigáz bemutató, Eötvös téri gyereknap, Martfűi gyermeknap, Honvédelmi
Napok, Legendák a levegőben, Moha úti gyereknap, Múzeumok éjszakája, Szentmiklósi Napok,
Hetényi Géza Kórház tábora, zagyvarékasi falunap, Szolnok Napja, Gulyásfesztivál.
2013 márciusában részt vettünk a KIV előkészítését. Az előkészítési feladatok végrehajtása után
2013. április 11-én került megtartásra a verseny kirendeltségi fordulója, amely 16 iskola 106
tanulójának a részvételével zajlott le. A versenybe bevontuk a Honvédség és a Polgárőrség
munkatársait is.
2.2.5. Polgári védelmi szervezetek:
Szeptemberben létrehoztuk Magyarország első önkéntes települési mentőcsoportját Szolnokon,
amely ünnepélyes eskütételére a Szolnok Napja rendezvénysorozat keretében került sor. A
mentőcsoport megalakulását követően szinte azonnal be lett vonva a jászladányi lépfene fertőzés
kárelhárítási munkálataiba, ahol kiválóan helyt állt.
Márciusban megkezdtük a járási rendeltetésű polgári védelmi szervezetek megalakítását. Elkészült
a törökszentmiklósi és szolnoki önkéntes mentőcsoport megalakítási terve és beosztási
névjegyzéke. Az önkéntes mentőcsoportok rendszerbeállító gyakorlatára és eskütételére december
3-án került sor a Tiszaligetben.
Februárban megküldtük a főfelügyelőnek a települési műszaki egységek adatait.
A települések elkezdték a Megalakítási Tervek elkészítését, amelyhez segítséget adtunk, ill.
folyamatosan végeztük az elkészült tervek felülvizsgálatát.
Április 10-én végrehajtottuk a szolnoki települési polgári védelmi szervezet kézi rajának
felkészítését.
Május 23-án részt vettünk a MOL polgári védelmi szervezetének gyakorlatán.
2014 év:
Folyamatosan végezzük a települések beosztó határozatainak elkészítését, ill. az elkészítéshez
nyújtottunk segítséget.
Összeállításra került a polgári védelmi szervezetek felkészítésének ütemterve.
Folyamatosan koordináljuk a települések polgári védelmi szervezeteinek megalakítását.
Eddig 5 településen került megtartásra a polgári védelmi szervezetek felkészítése: Kuncsorba,
Fegyvernek, Tiszajenő, Tiszapüspöki, Zagyvarékas.
A többi településre vonatkozóan ütemtervet állítottunk össze.
Részt vettünk a közbiztonsági referensek soron következő értekezletét 01. 28-án.
Részt vettünk a közbiztonsági referensek soron következő értekezletét 03. 05-én, amelyen a
KÖTIVIZIG közreműködésével végrehajtottuk a referensek ár- és belvízi felkészítését.
Lejelentettük a vizsgára jelentkező referensek adatait, részükre konzultációt szerveztünk a
felkészülésük érdekében 03. 13-án.
A vizsga előkészítése keretében: elkészítettük a tesztkérdéseket, a szóbeli tételsort, a
jegyzőkönyvet, jelenléti ívet. Elvégeztük az írásbeli tesztek javítását.
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a referensekkel, részükre feladatokat határozunk meg. Több
kirendeltségi feladat végrehajtásába vontuk be őket, káreseményeknél intézkedésre hívtuk fel őket.
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2.2.6. Védelmi igazgatás:
Részt vettünk a február 27-én megtartott HVB gyakorlaton, valamint a 2013. február 28-án tartott
országos riasztási és kommunikációs gyakorlaton.
Október 8-12-ig védelmi igazgatási gyakorlaton vettünk részt.
A november 28-29-ei országos törzsvezetési gyakorlaton a HVB-k munkájába bekapcsolódva
részt vettünk.
2.2.7. Lakosságvédelmi intézkedések:
2013. február 25-én Törökszentmiklós, Ibolya u. 1. szám alatti ingatlan előtti közterületen
észleltek gázszivárgást, a polgári védelmi káreseti szemlét a törökszentmiklósi járás
katasztrófavédelmi megbízott és a polgári védelmi felügyelő hajtotta végre.
2013. március 5-én Szolnok, Liget út 7. szám alatti ingatlan előtti közterületen történt gázvezetékszakítás okán a szolnoki járás katasztrófavédelmi megbízottja polgári védelmi káreseti szemlét
folytatott le.
Április 16-án Törökszentmiklós, Kisfaludy utcában történt gázvezeték-szakítás ügyében járt el a
törökszentmiklósi katasztrófavédelmi megbízott.
A rendkívüli nyári időjárás időszakában koordináltuk a települések lakosságvédelmi
feladatellátását.
A tömegrendezvényekről érkező bejelentések alapján továbbítottuk a rendezvények alapadatait a
polgári védelmi főfelügyelőnek, adategyeztetést végeztünk telefonon a rendezvények
szervezőivel, ill. a rendezvények adatait feltöltöttük a megyei adattárba.
Rendkívüli időjárás miatt 2013. június 22-én a kirendeltség vezető két tömegrendezvény
megszakítására intézkedett, amelyek a szolnoki Tiszavirág-fesztivál és a besenyszögi falunap
rendezvények voltak.
2014 év:
A Szolnok, Ferenczy Károly úti tűzeset során elvégeztük a lakosságvédelmi feladatokat.
Tájékozódtunk a fegyverneki ivóvíz-szennyezéssel kapcsolatosan.
Március 25-én robbanótesttel kapcsolatos feladatok a szolnoki Agorán.
Gázvezeték-szakítások Szolnokon és Törökszentmiklóson.
Tájékozódtunk a törökszentmiklósi víziközmű-szolgáltatás átadás-átvételével kapcsolatosan.
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3. A 2014-es év tervezett fő feladatai:








A lakosság fokozott tájékoztatása a szabadtéri tüzek megelőzése céljából.
A lakosság fokozott tájékoztatása a kémény-tüzek és a CO mérgezések megelőzése céljából.
A beavatkozó állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek növelése.
A szituációs begyakorló gyakorlatok számának növelése, tapasztalatszerzés érdekében.
A tűzoltó eszközök, felszerelések, járművek karbantartottsági szintjének növelése, a hatékonyság
érdekében.
Az ÖTE-k bevonása a megelőző tűzvédelembe, az ÖTE-k szakmai színvonalának növelése.
Az ÖTE-k szakmai pályázatainak segítése, támogatása.

Szolnok, 2014. augusztus 08.
Tisztelettel:
Dékány László tű. alezredes sk.
parancsnok
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1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI
1.1 SZEMÉLYI FELTÉTELEK

ISKOLÁNK NEVELŐTESTÜLETE
Igazgató:
Tóthné Kis-Pál Tünde

Igazgatóhelyettes:
Véninger Erzsébet

Munkaközösség- vezetők:
Alsó tagozat:
Gácsi Attiláné
Felsős osztályfőnöki:
Orovecz Rózsa

Szakmai munkaközösségek:
Társadalomtudományi munkaközösség:
Szabó Andrea
Természettudományi munkaközösség:
Nádudvari Sándor

Diákönkormányzatot segítő nevelők:
Alsó tagozat:
Bokorné Tímár Tünde
Felső tagozat:
Török Sándorné
Pedagógusok:
Alsó tagozat:
 Bartus Istvánné /tanító, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, szakvizsgázott ped./
 Bokorné Tímár Tünde /tanító felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens szakképesítés/
 Berényiné Tóth Melinda /tanító/
 Gácsi Attiláné /tanító/
 Hosszúné Szegény Ilona /tanító, szakvizsgázott pedagógus/
 Karakas Jánosné /tanító/
 Kurucz István /tanító, tanár: történelem szak/
 Szabó Julianna /tanító/
 Tótáné Fási Mária /tanító/
 Török Sándorné /gyógypedagógus, szakvizsgázott, tanár: biológia-mg. ism. és gyak./
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Felső tagozat:
 Bártfai Edit /tanár: angol nyelv és irodalom szak (főiskola)
 Fülöp Éva /tanár: testnevelés-orosz szak (főiskola)
 Györe Erika /tanár: biológia szak (főiskola)
 Kurucz János /tanár: matematika szak/
 Légrádiné Gál Anikó /tanár: rajz-földrajz szak/
 Nádudvari Sándor /tanító, tanár: technika szak/
 Orovecz Rózsa /tanár: magyar-orosz szak, tehetségfejlesztési szakértő
szak, szakvizsgázott pedagógus/
 Ruzsik Csaba Józsefné /tanár: matematika-fizika (főiskola)
 Szabó Andrea /tanító, tanár: ének szak/
 Tóthné Kis-Pál Tünde /tanár: történelem-orosz szak, felsőfokú gyermekkönyvtárosi
szakkép., közoktatás vezető szak, szakvizsgázott pedagógus/
 Tóthné Szecskó Erika Ildikó /tanár: magyar szak, közoktatás vezető szak,
szakvizsgázott pedagógus/
 Véninger Erzsébet /tanár: kémia szak, gépészmérnök, mérnöktanár/
Rendszergazda:
Varga Tamás
Logopédus óraadó:
Farkas István
Pedagógiai munkát segítő:
Czakóné Molnár Mária /iskolatitkár/
Pedagógiai asszisztens:
Czakó Sándor
Pedagógiai asszisztensek a közfoglalkoztatás keretében
Csató Zsanett
Derzsi Tímea
Takács Sándorné
Technikai dolgozók:
Berta Istvánné
Székács Istvánné
Tóth Zoltánné
Csala Edit /takarítónő, a közfoglalkoztatás keretében/
Molnár Gáborné /portás, a közfoglalkoztatás keretében/
Molnárné Zelenák Erzsébet/portás, a közfoglalkoztatás keretében/
Székács Gyuláné /adminisztrátor, a közfoglalkoztatás keretében/
Karsai Antal /karbantartó, rehabilitációs foglalkoztatás keretében/
Berta Mátyás /karbantartó, rehabilitációs foglalkoztatás keretében/
Krenák Péter /karbantartó, rehabilitációs foglalkoztatás keretében/
Tóth Józsefné /takarítónő, rehabilitációs foglalkoztatás keretében/
Oravecz Mihályné /takarítónő, rehabilitációs foglalkoztatás keretében/
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1.2 TÁRGYI FELTÉTELEK
A tanév folyamán gazdálkodásunkat továbbra is a takarékosság jellemezte. A működéshez
szükséges feltételeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ biztosította.
A karbantartók napi szinten vizsgálták az épületek állagát és probléma estén anyagi
forrásaink függvényében javítottuk a kisebb hibákat.
Pályázati pénzből új sporteszközöket is vásároltunk.
A digitális táblák projektorai sorra mondják fel a szolgálatot a garanciális idő letelte után,
pedig nem működtetjük őket csak a legszükségesebb esetekben. Az IKT-s órák megtartásához
feltétlenül szükség lenne a javításukra.
Folyamatosan vásároltunk új fejlesztő játékokat az IPR működtetéséhez.

2. KIEMELT MUNKATERVI FELADATOK
 Az alapkészségek hatékony, stabil, módszeres megalapozása az alsó tagozat
legfontosabb feladata. Amelyik tanulónál ez a 4 év alatt nem történt meg, az a nem
szakrendszerű oktatásban folytatódhatott.
 A kompetencia alapú oktatás, hatékony módszerek elsajátítása, a pedagógusok
önművelése, továbbképzése ebben a tanévben is elsőbbséget élvezett.
Szövegértés-szövegalkotás: 7.b
Matematika: 7.a
Szociális kompetencia: 4.b
Ember és társadalom műveltségterület bontás nélküli oktatása /történelem, hon- és
népismeret/: 6.a és 6.b
Moduláris oktatás: 3.b
Három hetet meghaladó projekt /egészségnevelés témakörben/: 1-8. évfolyam
Témahét /Tehetségek hete/ 1-8. évfolyam
 A kommunikációs képességek sokoldalú fejlesztése minden tanóra fontos feladata.
Az elsősök logopédiai szűrése és fejlesztése megtörtént.
 A képességhiányos tanulók kiszűrése az első évfolyamon a DIFER méréssel történt,
fejlesztésük, felzárkóztatásuk a fejlesztő pedagógussal közösen eredményes volt.
Év végén újabb méréssel győződtünk meg munkánk eredményességéről.
 A tehetséges tanulókkal való foglalkozás az iskolánk pedagógiai programjában is
alapvető célként szerepel. Velük szakkör keretében külön is foglalkoztunk.
 Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében folytattuk az Integrált Pedagógiai Rendszer
működtetését.
 Az országos kompetenciamérésre felkészítés minden nevelő feladata.
6

 Versenyeken való részvétel és eredményes szereplés.
 Törvényi előírások alapján a szükséges módosítások elvégzése az iskolai
dokumentumokban
 Elkészült az Esélyegyenlőségi terv és intézkedési terv a kompetenciamérés
eredményeinek javítására
 TÁMOP, TIOP pályázatokból eredő kötelezettségek fenntartása.
 Rendezvények, programok szervezése.
 Az információ áramlás új útjainak kipróbálása.
 Az iskola kapcsolatrendszerének működtetése.

A NEVELŐK TOVÁBBKÉPZÉSE

A
elnevezése

továbbképzés

A résztvevők száma

A továbbképzés ideje

Informatikai aktualitások
/Win Investor Zrt./ 80 óra

18

2013. augusztus - november

"IPR"

vezetőképzésműhelyfoglalkozás /Oktador/
5 óra

4

2014. január 22.

Az
integrációs
gyakorlat
szerepe
a
pedagógusok
minősítése során

22

2014. február 13.

22

2014. május 12.

A
Nemzetközi
Atlétikai
Szövetség
Kölyökatlétikai
Programjának
megvalósítási
lehetőségei a mindennapos
testnevelés
keretében
az
általános iskola alsó tagozatán”

1

2014. március

Iskolai
testnevelés
az
egészségfejlesztés: módszertani
és egységes fizikai fittségmérés
(NETFIT) a gyakorlatban

1

2014. április

/Oktador/ 5 óra
Nevelőtestületi szakmai nap
a TÁMOP 3.1.5 pályázat
keretében
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3. STATISZTIKAI ADATOK
3.1 A tanulócsoportok adatai
osztály
1.a
1.b
2.a

2.b
3.a

3.b

4.a
4.b
5.a
5.b

6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
összesítés

osztályfőnök
Gácsi
Attiláné
Szabó
Julianna
Berényiné
Tóth
Melinda
Karakas
Jánosné
Bokorné
Tímár
Tünde
Tótáné
Fási
Mária
Kurucz
István
Bartus
Istvánné
Légrádiné
Gál Anikó
Tóthné
Szecskó
Ildikó
Fülöp Éva
Bártfai
Edit
Szabó
Andrea
Nádudvari
Sándor
Orovecz
Rózsa
Ruzsik
Csabáné

létszám SNI-s BTMN- számított HH/HHH- veszétanuló s tanuló létszám
s tanulók lyeztetett
16
2
20
9/4
4
14

-

4

14

9/3

4

14

-

1

16

6/3

1

18

-

2

22

8/2

2

14

1

2

20

7/6

4

13

-

3

19

7/6

2

17

-

3

22

10/5

5

16

1

2

23

8/2

4

16

1

2

22

11/4

2

15

-

2

19

9/4

2

3

17

8/5

3

12
15

-

3

20

6/4

2

20

1

6

33

9/5

5

18

1

2

25

8/2

4

15

1

1

19

7/6

3

14

-

5

24

12/8

4

247

6

43

335

134/69

51
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3.2 A TANÉV LEGFONTOSABB ADATAI
Tanulói létszám
247
Értékelést kapott
247
Osztályozó vizsgára kötelezett
Iskolalátogatási bizonyítványt kapott
Az évfolyamot ismétli
4
Javítóvizsgára kötelezett
2
Kitűnő tanuló
28
SNI tanuló
6
BTMN tanuló
43
HH tanuló
134
HHH tanuló
69
Veszélyeztetett
51
Gyógytestnevelésre járt
51
Napközis tanuló
45
Tanulószobás tanuló
71
Menzás tanuló
56
Bejáró tanuló
2
Családlátogatások száma
168
3.3 Érkezett/Távozott tanulók

Osztály
1.a

Távozott
-

Időpont
2013.10.21.

Honnan/Hová?
Fót

-

2014.02.07.

Nagyvenyin

5.a

Sulák János

2013.10.07.

Tiszaföldvár

5.a

Németh
Viktória
-

2013.11.26.

Törökszentmiklós

2014. 02.07.

Nagyvenyin

-

2014.04.15.

Martfű

1.b

5.a
6.a

Érkezett
Nagy Laura
Zsanett
Fenyvesi
Csenge Liliána

Fenyvesi Cintia
Kinga
Balogh
Alexandra
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Osztály

Összes
mulasztott óra

Ebből
igazolatlan
0

1 főre jutó
mulasztás
órában
61
72
48
38
56
53
78
33
55

1 főre jutó
mulasztás
napban
12
14
9
7
11
10
15
6
11

1.a /16 fő/
1.b /14 fő/
2.a /14 fő/
2.b /18 fő/
3.a /14 fő/
3.b /13 fő/
4.a /17 fő/
4.b /16 fő/
Alsó tagozat
/122 fő/
5.a /16 fő/
5.b /15 fő/
6.a /12 fő/
6.b /15 fő/
7.a /20 fő/
7.b /18 fő/

980
1.020
670
688
796
695
1.331
539
6.719
1.226
942
1.398
1.038
1.627
1.841

15
2
736

76
62
117
69
81
102

15
12
23
14
16
20

3.4 MULASZTÁSOK A TANÉVBEN

10

8.a /15 fő/
8.b /14 fő/
Felső tagozat
/125 fő/
Összesítés
/247 fő/

999
1.306
10.377

6
30
789

66
93
83

13
18
16

17.096

789

69

13
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Az osztályok hiányzási adatainak összehasonlítása 1 – 8. osztály

2010/2011.

2011/2012.

2012/2013.

2013/2014.

2014/2015.

TANÉV

TANÉV

TANÉV

TANÉV

TANÉV

/278
TANULÓ/

/272
TANULÓ/

/261
TANULÓ/

/247
TANULÓ

igaz
olt

igazola
tlan

igaz
olt

igazola
tlan

igaz
olt

igazola
tlan

igaz
olt

igazola
tlan

6.69
9

5

6.45
3

-

5.29
4

2

6.71
9

-

11.7
29

97

11.4
21

173

9.40
9

82

10.3
77

789

18.4
28

102

17.8
74

173

14.7
03

84

17.0
96

789

1 – 4.
OSZT
ÁLY

5 - 8.
OSZT
ÁLY

1 – 8.
OSZT
ÁLY

12

igaz
olt

igazola
tlan

Dicséretek
szaktanári
dicséret
napközis
nevelői dics.
osztályfőnöki
dicséret
igazgatói
dicséret
nevelőtestületi
dicséret
összesen

1.a
-

1.b
-

2.a
-

2.b
-

3.a
-

3.b
-

4.a
2

4.b
6

5.a
1

5.b
-

6.a
-

6.b
-

7.a
1

7.b
-

8.a
-

8.b
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

6

-

19

3

3

7

8

13

17

3

4

86

-

-

-

-

3

3

-

7

-

2

-

1

5

-

1

-

22

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

8

9

2

32

4

5

7

9

19

17

4

4

120

1.b

2.a

2.b

3.a

3.b

4.a

4.b

5.a

5.b

6.a

6.b

7.a

7.b

8.a

8.b

Fegyelmező 1.a
intézkedések

összesen
10

összesen

szaktanári
figyelmeztetés
napközis
nevelői figy.
osztályfőnöki
figyelmeztetés

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

8

5

15

4

19

56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4

-

-

-

-

-

1

-

-

-

7

osztályfőnöki
megrovás

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

4

-

-

-

1

1

8

igazgatói
figyelmeztetés
nevelőtestületi
intés
összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

2

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

9

-

-

1

4

8

6

15

7

22

76
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4. A TANULMÁNYI MUNKA EREDMÉNYEI
4.1 A kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása
MATEMATIKA

iskolai átlag
/pont/

6. évf.

8. évf.

HH-s tanulók
átlaga /pont/

6. évf.

1.408

8. évf.

HHH-s

iskolai átlag

tanulók átlaga
/pont/

/pont/

6. évf.

8. évf.

1.412

6. évf.

8. évf.

6. évf.

8. évf.

1.356

1.453

1.224

1.430

1.236

1.317

1.446

1.464

1.427

1.277

1.455

1.498

1.622

1.483

1.583

községi átlag

1.446

1.608

1.422

1.524

2011/2012.
tanév
országos átlag

1.435

1.582

1.449

1.549

1.486

1.601

1.465

1.577

községi átlag

1.437

1.550

1.408

1.513

1.391

1.411
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HHH-s tanulók
átlaga /pont

8. évf.

1.493

1.531

1.437

HH-s tanulók
átlaga /pont/

6. évf.

2010/2011.
tanév
országos átlag

1.393

1.444

SZÖVEGÉRTÉS

2012/2013.
tanév
országos átlag

1.427

1537

1.489

községi átlag

1404

1468

1437

1612

1472

1567

1435

1549

1412

1494

2013/2014.
tanév
országos átlag

1.376

1.521

1.402

1.465

1.489

1.620

1.497

1.555

községi átlag

1.436

1.558

1.428

1.493

1.395

1481

1.504

1368

1481

1.312

1.574

15

1395

1321

1415

1254

1.400

1.459

1.327

1.434

4.2 Az alapkészségek eredményeinek összehasonlító táblázata tanévenként

Alapműveletek

Szövegértés

Tollbamondás

Másolás

év
elején

félévkor

év
végén

év
elején

félévkor

év
végén

év
elején

félévkor

év
végén

év
elején

félévkor

év
végén

65%

68%

74%

68%

69%

72%

67%

68%

69%

84%

84%

85%

65%

69%

73%

61%

66%

77%

68%

64%

64%

83%

84%

81%

60%

74%

73%

63%

68%

74%

70%

72%

70%

83%

86%

84%

61%

69%

72%

63%

64%

72%

69%

68%

67%

81%

83%

87%

2010/2011. tanév
Az osztály átlaga:
/1 - 8. osztály/
2010/2011. tanév
A HHH-s tanulók átlaga:
/1 - 8. osztály/
2011/2012. tanév
Az osztály átlaga:
/1 - 8. osztály/
2011/2012. tanév
A HHH-s tanulók átlaga:
/1 - 8. osztály/
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2012/2013. tanév
Az osztály átlaga:

64%

84%

68%

68%

64%

67%

72%

72%

78%

82%

84%

85%

63%

77%

68%

64%

63%

64%

72%

66%

72%

82%

83%

84%

67%

71%

70%

64%

74%

72%

71%

74%

73%

84%

85%

86%

65%

70%

70%

69%

73%

64%

66%

69%

69%

79%

82%

81%

/1 - 8. osztály/
2012/2013. tanév
A HHH-s tanulók átlaga:
/1 - 8. osztály/
2013/2014. tanév
Az osztály átlaga:
/1 - 8. osztály/
2013/2014. tanév
A HHH-s tanulók átlaga:
/1 - 8. osztály/
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4.3 A tantárgyi átlagok összesítője

TANTÁRGY
2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b Átlag
4,5 4,4 4,5 4,5 4,2 4,4 4,5 4,4 4,6 4,2 3,9 4,2 4,0 3,6
Magatartás
4,3
4,3 4,4 4,2 3,9 4,0 4,6 3,7 4,0 3,4 3,5 3,5 3,8 3,8 3,1
Szorgalom
3,9
3,8 3,9 3,9 3,6 3,5 3,9 3,1 3,6 3,1 3,2 2,9 3,4 3,8 2,9
Magyar nyelv
3,5
4,1 3,7 3,9 3,6 3,8 4,2 3,2 4,0 3,2 3,0 3,2 3,4 3,8 3,4
Magyar irodalom
3,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,8 3,0 3,4 3,2 3,4 3,6 2,7
Történelem
3,3
0,0 0,0 4,5 4,5 4,3 4,8 3,6 4,0 3,3 4,2 3,2 3,8 3,4 3,3
Angol nyelv
3,9
3,8 4,1 3,6 3,6 3,1 3,9 2,9 3,5 2,8 3,0 2,8 2,9 3,2 2,7
Matematika
3,3
0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 4,8 4,8 4,6 4,3 4,3 4,1 4,0 4,0 3,1
Informatika
4,3
4,2 3,9 3,6 3,7 4,0 3,9 3,4 4,0 3,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Természetismeret
3,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,6 3,2 3,2 3,2 2,6
Fizika
2,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,4 3,2 2,4
Biológia
3,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,2 3,2 2,7
Kémia
3,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 3,7 3,2
Földrajz
3,4
4,6 4,7 4,4 4,5 4,5 4,8 4,1 4,4 0,0 0,0 4,2 3,9 4,3 3,9
Ének- zene
4,4
4,7 4,4 4,7 4,5 4,5 4,7 4,8 4,9 4,8 5,0 4,6 4,8 4,5 4,6
Rajz
4,7
4,5 4,4 4,6 4,3 4,6 4,7 4,1 4,4 4,1 4,1 4,1 3,9 4,3 4,2
Technika
4,3
4,4 4,7 4,4 4,7 4,4 5,0 4,6 4,7 4,2 4,3 4,2 4,1 4,4 4,1
Testnevelés
4,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erkölcstan/Hit- és
5,0
erkölcstan
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,9
Média
3,7
OSZTÁLYÁTLAG 4,3 4,2 4,2 4,1 4,1 4,5 3,9 4,2 3,5 3,7 3,5 3,6 3,7 3,3
3,8
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nyelv
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Matematika
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2. évfolyam
3

2

1

Átlag

7

3
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8
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2

-

3,9

12
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3

7
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3,8
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11

12

9

-

-

4,0
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10

-

-

-

4,6

Rajz és
vizuális
kultúra
Technika és
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18

13

1

-

-

4,5

15
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1

-

-

4,4
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8

-

-

-

4,5

Osztály
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5
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17
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-

-

-

4,6

15

10

2

-

-

4,4

17

8

2

-

-

4,5
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-

4,5
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7
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14
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2

-
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8

9

9

5
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3,6

11

12

5

1

-

4,1
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Ének-zene

23

7

1

-

-

4,7

Rajz és
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Technika és
életvitel
Testnevelés

23

7

1

-

-

4,7

25

5

1

-

-
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24
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2

-

-

4,7
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15
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9
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9
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11

13
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17

8

1
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5

7

15

10

-

3,1
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1

14

16

6

-
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3

10

15

9

-
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12

14
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9
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-
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4,7
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2

6
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3,0
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2
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-
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Fizika

1

7
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1

7

8

13

-
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3

4

12
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-
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1

13
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4

-

3,3
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9

8
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9

2
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-
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11

15

3
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-
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Testnevelés

18

2

8

1

-

4,2

Média

12

2

8

7

-

3,6

Osztály

3,4
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Ebben a tanévben is minden nyolcadik osztályos tanuló /29 fő/ továbbtanul. 14%
gimnáziumban, 38 % szakközépiskolában, 48% szakiskolában folytatja tanulmányait. Az idén
a tanulók 52%-a ment érettségit adó középiskolába.

5. A MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE
5.1 ALSÓ TAGOZAT
GÁCSI ATTILÁNÉ, MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ ÉRTÉKELÉSE
A tavalyi nyár vége felé minden pedagógus várakozással tele, kissé izgatottan készült a
tanévkezdésre. Az ok nem volt más, mint a szeptemberben bevezetésre került változások,
módosítások, az új irányítási rendszer elvárásai. A kezdeti bizonytalanságokon, átmeneti,
szervezési időszakon túl azonban folyamatosan beindultak a délutáni szakkörök, melyek az
alsós tanulók körében is népszerűek voltak, a tanulószobák, napközis csoportok. Munkájukat
a tanév során hatékonyan és gördülékenyen tudták folytatni. A gyerekeknek sok-sok
élményben volt részük, tartalmasabbak voltak a délutánjaik.
Munkaközösségünket sem kerülték el a változások. A 2.a osztály irányítását év elején
Berényiné Tóth Melinda vette át. Az első hét a gyerekek és az ő számára is küzdelmes volt, de
a tanév során egymáshoz csiszolódtak, szívesen dolgoztak együtt, a szülőket is beleértve, akik
a tanácsokat elfogadták, a kéréseknek próbáltak eleget tenni.
Az évfolyam másik osztályában is osztályfőnök váltás történt. A 2.b osztály munkáját,
Tóviziné H. Tóth Mária munkahelyváltása miatt, a II. félévtől kezdődően Karakas Jánosné
irányította. Mind a gyerekek, mind a szülők hamar elfogadták az új élethelyzetet és a tanító
nénit is.
Az 1-2. osztályos napközis csoport vezetését Hosszúné Szegény Ilona vette át.
Munkánk során továbbra is a legfontosabb feladatnak tekintettük az alapkészségek biztos
kialakítását, a képességek, a tantárgyi kompetenciák fejlesztését, a tehetséggondozást, a
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szociális hátrányok, tanulási nehézségek enyhítését. Ezért igyekeztünk a tanórákon a
változatosságot, a szemléletességet, a kooperatív munkaformák alkalmazását szem előtt tartva
átadni és beépíteni a gyerekek tudásrendszerébe az új ismereteket, értékeket.
Ahhoz, hogy ez az ismeret- és információ átadás, ill. fogadás sikeres és hatékony legyen
nélkülözhetetlen a tanulók, megfelelő motiváltsága, együttműködő magatartása.
Ha az utóbbi szempontból értékeljük a gyerekeket, elmondhatjuk, hogy tanórai
magatartásukkal elégedettek vagyunk, bár az 1. évfolyamon keményen küzdöttünk azért, hogy
az év eleji állapothoz képest pozitív változást érjünk el. Az eredmény nem 100%-os, de úgy
gondolom, hogy az órai közbeszólások száma, a türelmetlenség olyan szintre csökkent, hogy
a tanórák hatékonyságát már kevésbé befolyásolják.
A szünetek, a szabadidő eltöltése viszont már nem minden esetben történik
problémamentesen. Itt már szembetűnőbb egyes tanulóknál a szociális képességek
hiányossága, fejletlensége. Szinte minden osztályban vannak olyan gyerekek, akiknek komoly
nehézséget jelent a szabályok elfogadása, alkalmazása, és tudjuk, hogy egy ilyen tanuló is
elég, hogy megbontsa az osztály rendjét. Azonban még mindig ők vannak kevesebben, ezért
reméljük, hogy a többség jó példája, az összefogás, a szülőkkel való közös megoldáskeresés
jó irányba tereli őket.
Szorgalom tekintetében minden osztályban elmondható, hogy a többség könnyen, jól
motiválható, órákon aktívak, feladattudatuk kialakult. Felszerelésük, házi feladatuk 1-2 tanuló
kivételével hiánytalan, rendezett. Szívesen vesznek részt a délutáni foglalkozásokon, ill.
készülnek fel különböző előadásokra, szereplésekre. Itt kiemelkedő volt a 3.a osztály
teljesítménye, akik 6 műsort tanultak be, de úgy gondolom, hogy a többi osztálynak sincs
szégyenkezni valója, mert mindenki derekasan helyt állt az iskolai rendezvényeken és a
községi ünnepségeken. Amit szorgalmazni kell, de hát ezt eddig is tettük, sajnos sokszor
sikertelenül, a szülő segítő hozzáállása, az otthoni ellenőrzés, motiváció, a pozitív
példamutatás.
Magyar nyelv és irodalom
Az olvasást már hatodik éve a Meixner-módszerrel tanulják az elsős tanulók. A tapasztalat
azt mutatja, hogy jó alapot kapnak a későbbi folyamatos olvasás elsajátításához. Ehhez
azonban kevés az órai gyakorlás, pedig sokan csak ilyenkor veszik elő az olvasókönyvet, az
otthoni olvasás nem képezi részét a másnapi felkészülésnek, és ez sajnos minden alsós
osztályra vonatkozik. Ennek ellenére az év végi hangos olvasás felmérése során azt
tapasztaltuk, hogy a gyerekek többségének olvasása megfelelő szinten van. Már az 1.
osztályosok között is van szinte folyamatosan olvasó tanuló, de a szótagoló olvasás szintjére
minden gyermek eljutott. Persze ez nem azt jelenti, hogy a folyamat lezárult, hiszen a hangos
olvasás fejlesztése folyamatos feladat a felsőbb évfolyamokon is.
Minden osztályban kedvelik a dramatizálást, a mímes játékokat. Szeretik a verseket, és
igyekeznek ezeket pontosan megtanulni.
A szövegértés fejlesztése, a tartalommondás gyakorlása, ezáltal a szókincsfejlesztés, a
vázlatírás gyakorlása továbbra is fontos és meghatározó feladata kell, hogy legyen az olvasás
óráknak.
Szép eredmények születtek a Tiszatenyőn megrendezett könyv- és könyvtárhasználati
vetélkedőn. Dávid Erik 3.a osztályos tanuló I. helyezést, Molnár Jázmin és Pintér Barbara 3.b
osztályos tanulók pedig III. helyezést értek el.
Az év végi szövegértés eredményei:
1.a: 89%
1.b: 90%
2.a: 78%
2.b: 64%
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3.a: 63%
4.a: 62%

3.b: 68%
4.b: 81%

Az 1. osztályos év eleji DIFER-mérés nagyon gyenge eredményt mutatott írásmozgás
területén /53%/. Ez várható is volt, hiszen nem egy tanuló jött úgy iskolába, hogy nem volt
meg a helyes ceruzafogása. Sajnos a legtöbb esetben ez így is marad, hiszen ez náluk már
nagyon berögzült dolog. De a mindennapos „kézhasználat”, beleértve a technika és a
rajzórákat is, sokat javított a helyzeten. Ezt mutatja az év végi DIFER-mérés eredménye is,
mely 90% feletti. A betűalakítás, kapcsolás még nem minden esetben szabályos, de minden
tanuló írása olvasható, rendezettnek mondható. Másolást kevés hibával végeznek,
tollbamondás során még több hibát vétenek. Ennek javítása, ill. a nagy írott betűk írásának
elmélyítése fontos feladata lesz a következő évnek.

1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b

Másolás
93%
89%
89%
82%
91%
96%
Másolás
73%
97%

Tollbamondás
82%
83%
81%
81%
72%
94%
Tollbamondás
66%
90%

A másodikos tanulók általában hibátlanul, vagy kevés hibával másolnak. A helyesírási
szabályokat megtanulták, alkalmazásuk viszont nem mindig sikeres. Füzetvezetésük tiszta és
rendezett, 1-2 tanuló van, akinek a külalakja még fejlesztendő. Kiemelt feladat az
önellenőrzés fejlesztése.
A 3. évfolyamon szépen vezetik füzetüket. Törekszenek a pontos munkára.
Legtöbben biztonságosan ismerik fel a szófajokat, mondatfajtákat, de a folyamatos felszínen
tartás nélkülözhetetlen, mert könnyen elbizonytalanodnak. Másolásuk egyre pontosabb,
külalakjuk megfelelő. Tollbamondás után a többség kevés hibával ír. Az önellenőrzés
pontosságára még fel kell hívni a figyelmüket.
Negyedik osztályban a nyelvtani ismeretek terén a szófajok felismerését még fejleszteni kell.
A helyesírási szabályokat megtanulják, de a gyakorlatban nem mindig alkalmazzák.
Másolásuk szép és pontos, tollbamondásnál már több hibát vétenek, de sokat javult a hangok
hosszúságának jelölése. A szóbeli és írásbeli szövegalkotás során egyre többen tudják
gondolataikat összefüggően megfogalmazni. A 4. b osztályban nagyon szeretik használni a
fantáziájukat, szókincsük gazdag, ezért sok érdekes mű született munkájuk során.
Szövegtanulási képességük, előadói készségük kiemelendő.
Matematikai ismeretek területén, az év végi felmérések eredményei alapján, elmondható,
hogy az alapműveleteket a gyerekek többsége minden évfolyamon megfelelő szinten
elsajátította. Nyilván minden osztályban akadnak olyan tanulók, akiknek a későbbiekben is
gondot okoz a szorzótábla pontos ismerete, emiatt az osztás művelete is. A logikus,
problémamegoldó gondolkodást igénylő feladatok pontos elvégzésére még kevesen képesek,
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de biztató, hogy számuk egyre nő. Ennek érdekében fontos, hogy minél több szöveges feladat
(egyszerű, összetett, fordított szövegezésű) kerüljön terítékre az órákon.
Első osztályban az év eleji DIFER-mérés eredményei alapján nagyon sok gyakorlásra,
ismétlésre volt szükség.
Számfogalmuk, 2 tanuló kivételével, kialakult, a számok tulajdonságait ismerik. Az
összeadást, kivonást pontosan vagy kevés hibával végzik. Az egyszerű szöveges feladatokhoz
ügyesen párosítják a műveleteket.
Második osztályban 100-as számkörben dolgoznak. Minden tanulónak kialakult a
számfogalma. Az „a” osztályban egyre gyorsabban és pontosabban végzik a fejszámolást. Az
alapműveleteket mindkét osztályban kevés hibával, önállóan végzik. A gondolkodtató
feladatokat is egyre többen oldják meg pontosan. Nagy élmény volt bemutató órát látni a 2. a
osztályban, melynek során tapasztalhattuk, hogy milyen ügyesen használják a szorobánt.
A harmadik évfolyamon 2-3 tanuló kivételével pontosan végzik az írásbeli összeadást és
kivonást. Szinte mindenki biztonsággal oldja meg az egyszerű szöveges feladatokat. A
szorzás és osztás területén már több a bizonytalanság. Az „a” osztályban az összetett szöveges
feladatok megoldása és a mértékváltás 6 tanulónak már nem okoz gondot, a többiek
segítséggel végzik. A tehetségfejlesztő szakkörre járó gyerekek szívesen oldanak meg
szöveges, logikai feladatokat, szabályjátékokat, már a terület, kerületszámításról is vannak
ismereteik. A 4.b osztályban ügyesen rendezik a számokat, ismerik a tulajdonságaikat. A
legtöbb tanulónál megfelelő szinten van a mértékváltás. A munkatempójukon kell még
gyorsítani.
A 4.a osztályban még mindig sok diák nem tudja pontosan a szorzótáblát, sajnos ennek
elsajátításában a szülők sem partnerek. A mechanikus műveletvégzésen túl hiányzik a
gondolkodás. Kevés tanulónál fedezhető fel az akarat, az igényesség.
A 4. b-ben minden tanuló tudja a szorzótáblát, ezért az írásbeli szorzás könnyen megy. Az
összeadást és kivonást is kevés hibával végzik. Nagyobb hangsúlyt az összetett- és fordított
szövegezésű feladatok gyakorlására kell fordítani. A geometria témakör a kedvencük. Ismerik
a síkidomok és testek tulajdonságait.
Alapműveletek:
1.a: 96%
2.a: 89%
3.a: 91%
4.a: 81%

1.b: 97%
2.b: 89%
3.b: 91%
4.b: 79%

Erkölcstan, Hit-és erkölcstan
Mindkét tantárgy heti egy órában épült be az elsős gyerekek órarendjébe. A tankönyvhiány
ellenére az erkölcstan a gyerekek egyik kedvenc tantárgya lett. Szívesen mesélték el saját
élményeiket, kedvelték a szituációs játékokat. Mindig kíváncsian várták az óra témáját,
melyhez rajzot kellett készíteniük a füzetbe.
Hittanból minden tanuló kiválóan megfelelt minősítést kapott.
Informatika
Mindkét osztály aktívan vett részt az órai feladatokban, a kitűzött célokat sikerült teljesíteni.
Megismerkedtek a billentyűzettel, majd a rajzolóprogrammal. Ezt követően a Word
szövegszerkesztő program alapjait sajátították el, később megismerkedtek az internet
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használatával is. Ennek során a 4.b osztály kreativitása, hozzáállása nagyban segítette a
munkát.

Környezetismeret
A tanulók érdeklődése a témák iránt könnyen felkelthető. Órákon aktívak. 2. osztálytól
kezdve szépen vezetik a füzeteket. Tájékozottságuk általában megfelelő szintű, de még
akadnak olyan tanulók /főleg 1. osztályban/, akiknek ismeretei a saját környezetükkel,
családjukkal kapcsolatosan is hiányosak.
Az elsős tanulók megismerkedtek a négy évszakkal és jellemzőikkel. A hónapok
évszakokhoz való hozzárendelése még több tanuló esetében bizonytalan. Időbeli
tájékozódásuk fejlesztendő.
A 2. osztályos gyerekek többsége megtanulja a füzetbe írt vázlatot. Megfigyeléseik pontosak,
az összefüggéseket felismerik.
A 3. évfolyamon ügyesen készítenek elmetérképeket, vázlatokat. Ennek ellenére kevés azon
gyerekek száma, akik folyamatosan, rendszeresen készülnek minden órára. A többség még
igényli a segítséget a szóbeli feleletek során. Hiányzik az otthoni ellenőrzés, kikérdezés.
A 4.a-ban az első félévben, érezhetően jobban teljesítettek a gyerekek, hiszen a heti 2 óra
több ismétlésre adott lehetőséget. Mindig volt írásbeli házi feladat, annak reményében, hogy
így előveszik otthon a tankönyvet. A legfőbb probléma, hogy nehezen rendszerezik
ismereteiket, többen „magolnak”.
A 4.b osztályban szeretik a témazárók előtti kooperatív módszerrel való rendszerezést,
melynek során egymást tanítva ismétlik át a tananyagot, kiegészítve dalokkal, versekkel,
irodalmi szemelvényekkel. Fejlődött a lényegkiemelésük, jól látják az ok-okozati
összefüggéseket.
Ének-zene
A gyerekek szeretnek énekelni, bár kevés a jó hangú, tisztán intonáló tanuló. Felismerik a
kézjeleket, jó a ritmusírás, tapsolás. A dallamírás azonban csak segítséggel megy. A
dalszövegeket nem minden esetben tanulják meg pontosan. Dalos játékokban továbbra is
szívesen vesznek részt.
Rajz és Vizuális kultúra, Technika
Ezeken az órákon továbbra is nagy kedvvel vesznek részt a gyerekek. Egyre többen bátran,
változatosan használják a színeket, a különböző technikákat. Növekszik azok száma, akik
ügyelnek a tér kihasználására, az arányos ábrázolásra. Munkáik egyre tisztábbak. A
meghirdetett rajzpályázatokra sokan készítettek rajzokat.
A 4. b osztályban a készségtárgyak tanulása legtöbbször komplex formában történik a
szociális kompetencia témakörei miatt. Erre láthattunk szép példát a bemutató órán, melyen
meggyőződhettünk arról is, hogy ez a módszer, az itt alkalmazott kooperatív munkaformák
teljes mértékben azt szolgálják, hogy a gyerekek igazi közösséggé váljanak, együttműködve,
egymást segítve jussanak új ismeretekhez.
Angol nyelv
A 3. osztályos gyerekek tanórán szépen dolgoznak, érdeklődőek, motiváltak. A tananyag
elsajátítására sok esetben dalokat használtak fel, amit nagyon élveztek a gyerekek. A többség
igen szép eredménnyel zárta a tanévet.
A 4.a osztály teljesítményére a hullámzás jellemző. A munkát sok esetben magatartási
problémák is nehezítették. Ennek ellenére az elért tudásuk zömében megfelelő. A „b” osztály
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munkájára a kreativitás, érdeklődés jellemző. Öröm velük dolgozni. A tankönyv anyagát
szépen elsajátították. Az év utolsó óráiban kipróbálhatták magukat tanári szerepben is.
Testnevelés
A gyerekek aktívak, jól terhelhetőek. Mozgásuk a legtöbb esetben összerendezett,
harmonikus. A különböző gyakorlatokat gyorsan, kevés segítséggel sajátítják el. Szeretik a
csapatjátékokat, versenyeket, melynek során igyekeznek sportszerűen, a szabályokat betartva
játszani. Az elsősöknek nagyon hiányzott a tornaterem, hiszen a mozgásfejlesztés számukra
talán még fontosabb, de igyekeztünk számukra biztosítani a megfelelő mennyiségű mozgást a
tanteremben, ill. jó idő esetén, az udvaron.
Év elején és év végén elvégeztük a Hungarofit felméréseket. Örömmel fogadtuk a
gyógytestnevelés beindulását. A gyerekek szívesen vesznek részt a foglalkozásokon.
Napközi
A csoport vezetését február 3-án Hosszúné Szegény Ilona vette át. 26 fővel indultak, akik
közül 17 gyermek első, 9 pedig második osztályba jár. A nemek arány is beszédes: 17 fiú, 9
lány. Sajnos minden osztályból /kevés kivételével/ úgymond a „java” marad a délutáni
napközis foglalkozáson. Ezeknek a gyerekeknek a többsége öntörvényű, nehezen viselik a
beszabályozást, ennek hangot is adnak. Többször előfordult rongálás, csúnya beszéd. Nem
vigyáznak sem a saját, sem a társaik taneszközeire, értékeire. A problémák kezelése
érdekében szinte mindennapos a szülőkkel való beszélgetés, de a legtöbb esetben tehetetlenek,
vagy hárítanak. Az osztályfőnökökkel együttműködve, sok energiát befektetve igyekeznek
pozitív változást elérni.
Folyamatos feladatot jelent az egészséges életmód szemléletének kialakítása, fejlesztése, a
higiénés szokások rögzítése.
A délutáni tanulás alatt, 5-6 tanuló kivételével, a többség segítséggel dolgozik. Az írásbeli
munka sokszor rendezetlen, igénytelen. A mennyiségi ellenőrzésen túl, a minőségi ellenőrzés
is nagy hangsúlyt kap.
A csoport szabadidejének hasznos eltöltése nagyfokú kreativitást és differenciálást igényel.
Nagyon szeretik a nagymozgásos szabadtéri játékokat, körjátékokat. Szeretnek színezni és
kézműveskedni. Kis lépesekkel haladnak előre, de pozitívumként értékelhető, hogy
kialakulóban van az önálló tanulás, némileg javult a magatartás, ill. egyre jobban próbálnak
odafigyelni egymásra és a környezetükre is.
Fejlesztő foglalkozás
A tanév 6 SNI-s és 43 BTMN-es tanulóval zárult. Minden tanuló megkapta a Szakértői
Véleményben meghatározott óraszámot. Sajnos a heti 1 óra a BTMN-es tanulóknak nagyon
kevés, ráadásul délutánra igen elfáradnak. Játékos tevékenységgel, a Mini-Lük készlettel jól
fejleszthetők. Szeretik a figyelmet, gondolkodást fejlesztő játékokat. A játék mellett az
olvasás, szövegértés, írás-helyesírás gyakorlására is jutott idő.
Ebben a tanévben a 7. és 8. osztályos tanulók csoportbontásban felzárkóztató és
tehetséggondozó foglalkozásokon vettek részt. A felzárkóztató foglalkozásokon
fegyelmezetten dolgoztak a gyerekek.
Az alsó tagozatos tanulók a foglalkozásokon a Delacato-módszer alapján mozgásfejlesztésben
részesültek.
Tanév végén megtörtént az 1. osztályos tanulók kimeneti DIFER-mérése. Az év eleji mérés
után nagyon szépen látható a hozzáadott pedagógiai munka. A gyermekek többsége elérte az
optimum szintet, amely az iskolába lépéshez szükséges lett volna.
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Tanításon kívül végzett tevékenységek, az alsós diákönkormányzat munkája
A következő programokat és feladatokat valósítottuk meg:
Szeptember:
- A tanévnyitó ünnepségünk során kedves műsorral fogadtuk az első osztályosokat.
- Munkaközösségi foglalkozásunkon egyeztettük a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű
tanulókat a Gyermekjóléti Szolgálattal, összeállítottuk éves munkatervünket.
- Megtörtént az első osztályosok bemeneti DIFER-mérése.
Október:
- Elkészültek az év eleji felmérések és értékelések.
- Ismét megrendezésre került az immár hagyományosnak mondható Családi- hét elnevezésű
programunk
- Az óvónőkkel együtt értékeltük a DIFER-mérés eredményeit.
- Elindult az erdei iskola és a nyári tábor szervezése.
- Az elsős tanító nénik bemutató órát tartottak, melynek során az óvó nénik megfigyelhették
volt óvodásaik fejlődését.
- Az első osztályosok közös sport délelőttöt szerveztek az óvodásokkal.
November:
- Elkezdődött a 3 hetet meghaladó egészségnevelési projektünk sok érdekes programmal.
December:
- Minden osztályba ellátogatott a Mikulás.
- Az 1. és a 3.a osztályos tanulók karácsonyi műsorral kedveskedtek az óvodásoknak és a
szülőknek, ill. a 3. a-sok az Idősek Otthonában is előadták műsorukat.
- A martfűi Művelődési Házban ismét egy színvonalas karácsonyi műsort láthattak a
gyerekek.
- Az 1. és a 2. osztályosok egy zenés karácsonyi műsoron vehettek részt a Műv. Házban.
Január:
- Elkészítettük a félévi értékeléseket, megtartottuk a szülői értekezleteket.
Február:
- Nagy sikerrel megrendezésre került az alsós Farsang.
Március:
- A 4. évfolyam műsorral készült Márc. 15-re. /Bartus Istvánné, Kurucz István, Szabó Andrea/
Április:
- A 2., 3., 4. évfolyam több tanulója képviselte iskolánkat a Hunyadi-napok keretében
megrendezett versenyeken.
- A Tehetség-héten bonyolítottuk le népdaléneklő versenyünket és a komplex tanulmányi
vetélkedőnket.
- Szülői értekezletet tartottunk a leendő elsős szülőknek.
Május:
- A „Tavaszi kavalkád” elnevezésű műsoros délelőttünk ismét színvonalasra sikeredett.
- Hulladékgyűjtésen szorgoskodhattak a gyerekek.
- Osztálykirándulásokat szerveztünk: 1.a-1.b: Poroszló /Tisza-tavi Ökocentrum/
2.a: Szolnoki városnézés /mozi/
2.b: Martfű /fagyizás, játszótér/
3.a: Budapest /Parlament, Mentőmúzeum/
4.a: Martfű /strand/
4.b: Eger, Szilvásvárad
- Sikeresen lezajlott az erdei iskola /Tótáné Fási Mária/
Június:
- Bemutató órán vettünk részt a 4.b osztályban /szociális kompetencia-Bartus Istvánné//
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- Iskolanyitogató foglalkozás az óvodában. /Karakas Jánosné/
- Megemlékeztünk az Összetartozás napjáról /Bokorné Tímár Tünde, Szabó Andrea,
Légrádiné Gál Anikó/
- A hangos olvasás felmérése. /1. 2. 4. oszt./
- Az év végi adminisztrációs feladatok elvégzése.
- Nyári tábor /Bokorné Tímár Tünde, Gácsi Attiláné/
Az idei tanév sem szűkölködött a teendőkben, de a munkatervben előírt és meghatározott
feladatokat sikeresen teljesítettük, elvégeztük.
Úgy gondolom, hogy munkaközösségünk minden tagja lelkiismeretesen, nagy odaadással és
türelemmel végezte munkáját. Ennek során továbbra is számíthattunk egymás segítségére,
tanácsaira. Különösen fontos volt ez az új kolléganők számára. Reméljük, hogy minden
támogatást meg tudtunk adni nekik ahhoz, hogy munkájukat sikeresen végezzék, ill. jól
érezzék magukat ebben a közösségben.
Kívánom, hogy mindenki töltse kellemesen a nyarat, töltődjön energiával, hogy a következő
tanév se fogjon ki rajtunk!

5.2 A FELSŐS OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG
ÉRTÉKEL: OROVECZ RÓZSA, MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ
Intézményünk céljai és feladatai között kiemelten szerepel, hogy az iskola esélyt nyújtson
a diákoknak arra, hogy sikeressé váljanak további tanulmányaikban, és középiskolai
tanulmányaikat befejezve a munka világában, ezért a tanév folyamán az adminisztrációs
teendők mellett a nevelésre helyeztük a hangsúlyt. Kiemelt feladatként kezeltük az évekkel
ezelőtt elkezdett IPR munka folytatását, valamint a tehetséggondozást.
Folyamatosan tapasztaljuk, hogy a társadalomban bekövetkezett változások az
osztályfőnöki szerep konkrét megjelenési formáját nagyban befolyásolják, mivel tartalmára
hat az iskola pedagógiai programja, a helyi lehetőségek, az aktuális körülmények, a fenntartó
által biztosított kondíciók. Az oktatási rendszer folyamatos változása hangsúlyeltolódásokat
idézett elő, mely megjelenik az értékek átrendeződésében is.
Az osztályfőnöki tevékenységet befolyásoló hatások:
-

a gyermektől induló hatások
a kollégáktól érkező hatások
a szülők felől, illetve a szülők irányában ható információk
a helyi tanterv készítéséhez nyújtott információk.

Az említettek jelzik az osztályfőnöki funkció komplex, differenciált, rugalmas és integrált
jellegét. A szerep sokrétűségéből adódik az is, hogy időnként bizony konfliktusoktól sem
mentes.
A teljesség igénye nélkül említek néhányat azon tevékenységek közül, melyekre az
osztályfőnöki feladatkör kiterjed: például a differenciált személyiségfejlesztés feltételeinek
megteremtésére; az osztályközösség minőségének fejlesztésére; az osztályfőnöki órák
megtartására; a tanulók szűkebb és tágabb környezetében nyert tapasztalatok feldolgozására;
segítségnyújtásra; az ellentétes érdekek egyeztetésére, kezelésére; a szülőkkel való folyamatos
kapcsolattartásra; az egyenrangúságon alapuló partneri kapcsolat kialakítására; a szükség
szerinti szociális funkciók vállalására; a megfelelő gyermekvédelemre. Még folytathatnám a
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felsorolást azokkal a teendőkkel, melyek egy- egy osztályközösség speciális helyzetéből
fakadnak.
A fentiek jól mutatják, hogy az osztályfőnöki munka sokkal többet jelent az osztályfőnöki
órák megtartásánál, hiszen az osztályfőnök az a pedagógus, aki központi szerepével a
legközvetlenebbül tapasztalja – a gyerekeken és azok szülein keresztül – a társadalomban, a
mindennapokban érzékelt feszültséget, a problémákat. Mindez felhívja a figyelmet az
iskolában folyó nevelő – oktató munka fontosságára és az osztályfőnöki szerep
nélkülözhetetlenségére.
Az osztályfőnök a rábízott osztályközösségben egyszerre patrónus és gazda. Így érheti el,
hogy nem főnöke, hanem társa, nem kiszolgálója, hanem együttműködő partnere, s nem
adminisztrátora, hanem vezetője lesz osztályának, akinek a legfőbb kompetenciája, hogy
törődjön tanítványai testi és lelki egészségével, valamint gondoskodjon arról, hogy az
osztályában folyó nevelő – oktató munka harmonikus legyen.
(Felhasznált irodalom: Baracsi Ágnes – Hagymásy Katalin – Márton Sára: Nevelési gyakorlat
változó iskolai színtereken)
Nézzük, hogyan történt mindez a mi iskolánkban az idei tanévben!
AZ OSZTÁLYOK ÉRTÉKELÉSE AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK BESZÁMOLÓI ALAPJÁN
Osztályfőnökök:
5. a Légrádiné Gál Anikó
5. b Tóthné Szecskó Ildikó
Mindkét osztály könnyen megszokta a felső tagozat új rendjét.
Összetartó közösségekké váltak, ami megmutatkozott abban is, hogy az osztályok
összetételének változásait is viszonylag zökkenőmentesen viselték. Erre nagyobb szükség az
„a” osztályban volt, ugyanis az e tanévtől új osztálytársuknak rengeteget segítettek a
beilleszkedésben. A „b” osztály a második félévben bővült új osztálytárssal. A kislányt a
gyerekek azonnal elfogadták, jó hatással volt az osztály egységére.
Az évfolyam osztályai között jó a kapcsolat: baráti csoportok az iskolában és az iskolán kívül
is szerveznek közös programokat. Az iskolai rendezvényeken mindkét osztály tanulói
lelkesen vettek részt, a szülői közösség is szívesen és sokat segített.
A felső tagozatba erős alapokkal érkeztek a tanulók. Az 5. a osztályban a legtöbben félévi
tanulmányi eredményüket tudták tartani. Örvendetes, hogy a második félévben a hiányzás az
első félévihez képest csökkent, csakúgy, mint az, hogy a félévkor hiányzásai miatt bukott
kislánynak sikerült felzárkóznia és kijavítani az elégtelenjeit. Egy tanuló kitűnő eredménnyel
zárta az évet.
Az 5. b-ben segítséget nyújtanak egymásnak a tanulópárok, ennek ellenére sajnos egy tanuló
több tantárgyból is elégtelen osztályzatot kapott a tanév végén. A gyerekek figyelmeztetik
egymást hibáikra, a viselkedésbeli illemszabályokra, azonban még nem mindig a megfelelő
módon. Félévkor két tanuló, év végén már három büszkélkedhetett kitűnő bizonyítvánnyal.
Mindkét osztályfőnök úgy ítéli meg, hogy a tanulók összességében a tőlük elvárható szinten
teljesítettek mind tanulmányi mind a tanórákon kívüli tevékenységekben.
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Osztályfőnökök:
6. a Fülöp Éva
6. b Bártfai Edit
A 6. a osztály tanulói a tanév során az órákon és a tanórákon kívül is fegyelmezetten
viselkedtek, tanáraikkal szemben tisztelettudóak, udvariasak voltak. Az egymással történő
kommunikációjukat szükséges fejleszteni. Az IPR-es támogatásnak köszönhetően 5 tanuló
vehetett részt egy 30 órás tanfolyamon, ahol új tanulási módszerekkel ismerkedhettek meg,
valamint koncentráció- és memóriafejlesztő játékos gyakorlatokat végezhettek az interaktív
tábla segítségével. Igen hasznosnak bizonyult ez a tanfolyam a számukra, köszönet érte a
vezetőségnek. A 6. a osztály közösségi munkájában az elmúlt évhez képest pozitív változás
tapasztalható. Az osztály lassan kezd közösséggé formálódni. Szívesen és aktívan vettek részt
a különféle programokon. A feladatokat a „b”-sekhez hasonlóan lelkesen elvégezték, a
munkát egymás között megosztották, és törekedtek a minőségre is.
A 6. b osztály a tanévet új osztályfőnökkel kezdte, aki számára ez a feladat teljesen új
helyzetet és kihívást jelentett, mivel első alkalommal kapott ilyen megbízatást. Az osztállyal
hamar megismerkedett, és sikerült közös nevezőre jutniuk. Az osztály sokrétű, sokszínű kis
közösség, mégis viszonylag egységes.
A második félév végére sokat változtak a gyerekek. Személyiségük kezd kiforrottabbá válni,
kezdik érteni a velük szemben támasztott követelmények lényegét.
A gyermekek családi háttere túlnyomórészt rendezett mindkét osztályban, a munkához
szükséges felszerelés rendelkezésükre áll. Ebben az évben az „a” osztályban a szülőkkel is
szorosabbá vált az együttműködés. A szülők az osztályfőnökök munkáját mindkét osztályban
segítik.
A tanév során egyik osztályban sem lett kitűnő tanuló, és bukás sem történt. Áprilisban új
tanuló érkezett az „a” osztályba Rákócziújfaluból. Az új kislány a rendezetlen családi
körülményei miatt sokat hiányzott, emiatt az évfolyamot a szülő kérésére megismételheti. A
„b” – ben a tanulmányi eredményeket tekintve visszaesés tapasztalható.

Osztályfőnökök:
7. a Szabó Andrea
7. b Nádudvari Sándor
A sok új tantárgy és az ismeretanyag mennyisége miatt az egyik legnehezebb tanulmányi év a
7. osztály. A tanév során már a továbbtanulás is fókuszba került.
Az „a” osztály az iskola legnagyobb létszámú osztálya. A tanulók alapvetően vidámak, jó
hangulat uralkodik az órákon. Bár vannak viták, nézeteltérések, képesek együttműködni és
lehet számítani rájuk. A gyerekek nagy létszámmal vettek részt a témaheteken és egyéb
tanórán kívüli programokban. A testvérosztállyal továbbra is törekszenek a kapcsolattartásra.
Az osztályfőnök legnagyobb sajnálatára a szülők érdeklődése lanyhulni látszik.
Az évfolyam tanulói kivették a részüket
felelősségteljesen végeztek el.
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a

folyosóügyeleti munkából,

amelyet

A „b”- ben - az osztályfőnök szerint – az osztály idei legnagyobb teljesítménye, hogy nem
volt körülöttük nagyobb esemény. Még mindig nagyon sok az osztályban a felesleges
fegyelmezetlenség, vagy tudatos rosszaság, szemtelenség. Azért már javulás tapasztalható:
ebben a tanévben többször lehetett hasznos munkát végezni az osztályban, mint egy éve; az
osztály tanulmányi eredménye is javult.
Képességeik alapján többre lennének képesek mindkét osztály tanulói. Az „a”-sok közül
félévkor négy tanuló 7 tárgyból kapott elégtelent, tanév végére három tanulónak sikerült
javítania, így egy tanulónak kell javítóvizsgát tennie. Kiemelkedően jó tanuló nincs az
osztályban, néhányan a szorgalmukkal szép eredményt érnek el. A „b”- ben egy tanuló
hiányzásai miatt osztályozhatatlan.
Osztályfőnökök:
8. a Orovecz Rózsa
8. b Ruzsik Csaba Józsefné
A négy év alatt igyekeztünk jó osztályközösséget kialakítani mindkét osztályban.
Az „ a”-ban kirívó magatartási probléma csak elvétve akadt. Valamennyi tanuló a felnőttekkel
tisztelettudó, együttműködő, a kisebb konfliktusok osztályon belül kezelhetők.
A „ b”-sek új osztályfőnöke ebben a tanévben érkezett iskolánkba. Beszámolója szerint igen
nehezen fegyelmezhető, hangoskodó, igen közlékeny közösségnek ismerte meg osztályát. A
kitűzött célok a tanév folyamán részben teljesültek: javult az osztály magatartása, a szorgalom
kevésbé.
A közösségi munkában az „a” és a „b” osztály tanulói egyaránt aktívak voltak. Szívesen
vettek részt osztályprogramokban, iskolai rendezvényeken.
Nyolcadik osztályban legelső és legfontosabb feladat a továbbtanulás, iskolaválasztás.
Októberben a szolnoki FIT-ben, majd novemberben a „Szakmák világa” pályaválasztási
kiállításon kaptak tanácsokat, továbbtanulási útmutatást a gyermekek. Az évfolyam néhány
tanulója áprilisban - jutalomkirándulás keretében - a Budapesten megrendezett „Szakmasztár
Döntő 2014.” rendezvényen az ország számos középiskolásának versengését kísérhette
figyelemmel az általa tanult szakma legjobbjának kijáró címért.
Minden tanuló felvételt nyert, többségük az első helyen megjelölt iskolába. Most már csak
rajtuk múlik, hogy a sok jó tanácsot, amivel útjukra engedjük őket, megfogadják-e.

A MUNKAKÖZÖSSÉG 2013/2014. TANÉVBEN TARTOTT PROGRAMJAIRÓL

SZEPTEMBER:
Az ünnepélyes tanévnyitót 2013. 09. 01-jén 17 órai kezdettel tartottuk. Jelenlétével
megtisztelt bennünket tankerületünk igazgatója, Kazinczi Istvánné asszony, valamint a
tankerület valamennyi iskolaigazgatója, továbbá településünk polgármestere, Nagy Szilárd úr,
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illetve a tankerületek településeinek polgármesterei közül is részt vettek néhányan. Az előző
évekhez hasonlóan természetesen a falu civil szervezetei is képviseltették magukat.
Munkaközösségi foglalkozások keretében megtörtént a Családi hét időpontjának kijelölése,
programjának összeállítása, a 3 hetet meghaladó Egészségnevelési projekt témájának és
időpontjának egyeztetése, valamint a Tehetség hét időpontjának kijelölése.
Az első tanítási héten folytak a 16 óráig való foglalkoztatással kapcsolatos szervezési
feladatok, amelyet a második héten a szakkörök, foglalkozások indítása követett.
Szülői értekezletekre, családlátogatásokra is sor került a hónap folyamán.
Tanmeneteinket elkészítettük, és leadtuk ellenőrzésre 2013. szeptember 27-ig, majd a
munkaterveket 2013. október 4-ig. Az ellenőrzés is időben megtörtént.

OKTÓBER:
Megemlékeztünk az aradi vértanúkról.
Családi hetet tartottunk 2013.10.07-től 2013.10.14-ig az ÁMK pályázatához kapcsolódva,
mely a „Könyvtárak az emberi kapcsolatokért” országos programsorozat keretében zajlott.
A nyolcadik évfolyamos tanulók osztályfőnökeikkel ellátogattak Szolnokra a Fit-be.
Október 23-a megünneplését követően az őszi szünet napjait élvezhettük 2013. 10. 28. és
2013. 10. 31. között.
NOVEMBER:
A hetedik és nyolcadik évfolyamnak a Törökszentmiklósi Munkaügyi Központ által
biztosított autóbusszal sikerült eljutnia a Szolnokon tartott „Szakmák világa” elnevezésű
pályaválasztási rendezvényre.
Az egészségnevelési projektet 2013. 11. 25-én indítottuk.
DECEMBER:
Mikulás bulit szerveztünk osztályonként.
A 3 hetet meghaladó projekt megvalósítása után annak zárásához kapcsoltuk az eredetileg
novemberre tervezett őszi nevelési értekezletünket a téma kapcsolódása okán.
Iskolai karácsonyi ünnepségünkre 2013. december 20-án került sor.
A téli szünet 2013. 12. 23-tól 2014. 01. 03-ig tartott.
JANUÁR:
A félévi felmérések íratása megtörtént.
Az I. félévet 2014. 01. 17-én zártuk, majd az osztályozó konferenciát követően a félévi
értesítőket kiosztottuk 2014. 01. 24-ig.
A félévi szülői értekezletek előkészítésére sor került.
A továbbtanulás előkészítése, megszervezése, zökkenőmentes lebonyolítása a nyolcadikos
osztályfőnökök és az iskolavezetés összehangolt munkájával történt.
FEBRUÁR:
A félévi értekezlet után összevont- és osztály szülői értekezleteket tartottunk.
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A nyolcadikosok középiskolai jelentkezési lapjait elküldtük, majd farsangoltunk.
MÁRCIUS:
Megemlékeztünk az 1848/49-es forradalom- és szabadságharcról.
Nevelési értekezletünket a Tehetség hétének nyitóakkordjaként tartottuk, mivel szervesen
kapcsolódott a témahéthez. Hogy miért választottuk a témahét tárgyául a tehetséget, ennek
több, egyszerű oka is volt.
Ahogyan előadásomban is említettem, az egyik, hogy a XX. század utolsó harmadában
egyfelől világszerte sokasodtak a kutatások a tehetség-témakörben, másfelől egyre több
fejlesztő program indult iskolákban, valamint más tehetséggondozó műhelyekben.
A másik: mindannyiunk előtt ismert, hogy amióta iskola van, azóta mindig is volt
tehetségfejlesztés, tehetségnevelés.
A harmadik, hogy többet ne is említsek, a törvényi szabályozás.
ÁPRILIS:
A Tehetség hete „Szárnyalás” címmel 2014. április 7- től 11- ig tartott.
Már az előzetes feladatok lázba hoztak bennünket: tablók készítése adott
témában,monogrammal ellátott tehetség csillagok gyártása,Kengyelről elszármazott
tehetségek felkutatása, tehetséghez kapcsolódó idézetek gyűjtése… A hét folyamán voltak
ismétlődő programelemek, mint reggelente a Suli dal közös eléneklése, majd a „Ki nyer ma?”
vetélkedő; délutánonként mindennap másik munkaközösség szervezésében vettünk részt
izgalmasabbnál izgalmasabb programokban: kiállítás-megnyitón; a felső tagozatosok „Nincs
lehetetlenség, csak tehetetlenség” – a természettudományos munkaközösség által összeállított
remek vetélkedőn, míg az alsó tagozatosok „Kisügyesek” – komplex vetélkedőn
bontakoztatták ki tehetségüket. A társadalomtudományi munkaközösség „Zenés irodalmi
teaház” - ba invitálta az érdeklődőket, majd az „Ép testben ép lélek” mottóval ellátott délután
a sportban ügyesen teljesítőket ismertette meg velünk. A hét keretében a költészet napjáról is
méltón megemlékeztünk. A hétre a „KI MIT TUD?” fellépői tették fel produkcióikkal a
koronát. A hét színes forgataga számos szívet melengető pillanattal ajándékozott meg
valamennyiünket: gyerekeket, felnőtteket egyaránt.
Kicsit pihentünk a
osztálykirándulások.

tavaszi

szünetben,

majd

a

hónap

végén

elkezdődtek

az

MÁJUS:
A hónap eleje programokban bővelkedett: bekapcsolódtunk a községi rendezvényekbe:
majális, falunap.
Legnagyobb sajnálatunkra a szülők csekély érdeklődése miatt az édesanyáknak szóló iskolai
ünnepségünket elhagytuk; az ünnepségre jelentkezőket ajándékkal kárpótoltuk.
Folytatódtak az osztálykirándulások, illetve a felső tagozatos tanulók közül jó néhányan részt
vettek az erdei iskolában.
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Az eredetileg áprilisra tervezett hulladékgyűjtés is májusban valósult meg.
Kidolgoztuk intézményünknek a kompetenciamérés eredményeinek javítására szolgáló
intézkedési tervét.
Az országos kompetenciamérésre 2014. 05. 28-án került sor.
Természetesen a gyermeknapról sem feledkeztünk meg.
JÚNIUS:
Pedagógusnapon köszöntöttek bennünket iskolánkban a DÖK képviselői, valamint a KLIK
nevében a Törökszentmiklósi Tankerület Tiszatenyő és Kengyel önkormányzatának
bevonásával.
Megírattuk a tanév végi felméréseket.
Az osztálykirándulások is lassan befejeződtek.
A tanév zárásának előkészítéseként megtartottuk osztályozó konferenciánkat.
Szerenáddal búcsúztak tőlünk nyolcadikos tanítványaink 2014. június 12- én.
A tanévzáró ünnepségünket és a végzősök ballagását 2014. június 14- én tartottuk.
Az éves munka értékelésére a 2014. június 19- én megtartott tanévzáró értekezleten került sor.

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK
Az elmúlt tanévekben visszatérő problémaként jelent meg az osztálykirándulások
megszervezésének kérdése. Idén örömmel nyugtáztam az osztályfőnökök beszámolóit
elolvasva, hogy minden felső tagozatos osztálynak sikerült közösen eljutni valahova. Olyan
lelkesen számoltak be a kollégák a kirándulásokról, hogy idézem a „hangulatjelentéseket”.
5. a osztályfőnök: Légrádiné Gál Anikó
„A párhuzamos osztállyal jó a kapcsolatunk: baráti csoportok az iskolában és az iskolán kívül
is közös programokat szerveznek, és a májusban Szolnokra megszervezett közös
osztálykirándulás is jó alkalom volt a barátságok építésére. Megnéztünk két állandó
helytörténeti kiállítást a Damjanich Múzeumban, a Rózsa-kertet, a Béres József emlékére
készült térszobrot, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. Délután a Cinema Cityben a Rio 2.
című rajzfilmet néztük meg, majd a napot a Mc Donald’s-ban zártuk.”
5. b osztályfőnök: Tóthné Szecskó Erika Ildikó
„A párhuzamos osztállyal kitűnő az együttműködésünk: a szolnoki kirándulásunkat együtt
szerveztük velük.”
6. a osztályfőnök: Fülöp Éva
„Júniusban közösen pancsoltunk a martfűi uszoda hűs vizében.”
6. b osztályfőnök: Bártfai Edit
„Az előző félévben még nagyon féltem az év végi osztálykirándulás gondolatától is, de
bebizonyították a gyerekek, hogy igenis rászolgáltak a beléjük fektetett bizalomra. A
poroszlói kirándulás során is érdeklődőek voltak; ahol a lehetőség adott volt, sokat mertek
kérdezni, és nemcsak tőlem, hanem a különböző programok vezetőitől is.”
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7. a osztályfőnök: Szabó Andrea
„Áprilisban Budapestre kirándultunk vonattal, a Parlamentet és a Mentőmúzeumot tekintettük
meg; szép élményekkel gazdagodtunk.”
7. b osztályfőnök: Nádudvari Sándor
„Osztálykirándulás: Budapest
Cél: Városnézés
Nyugati pu. - Vár - Sikló - Séta a Lánchídon - 4. metró - Hősök tere - Állatkert - Nyugati pu.”
8. a osztályfőnök: Orovecz Rózsa
„A 2014. május 15-i osztálykirándulás eredeti programja a következő volt:
7.42 Indulás Kengyelről vonattal Szolnokra
9.00 Múzeumlátogatás: Damjanich János Múzeum
11.00 Városnéző séta: Kossuth tér, Rózsakert, Szigligeti Színház, Tiszaparti sétány,
Tiszavirág híd, Tiszaliget, Zagyvaparti sétány, Zagyva cukrászda, Belváros
14.45 Plaza – Mozizás
18.55 Indulás haza vonattal
Az időjárási viszontagságok miatt – zuhogott egész nap az eső – a városnéző sétát csak
részben valósítottuk meg, a többi programot teljesítettük, és remekül éreztük magunkat.”
8. b osztályfőnök: Ruzsik Csaba Józsefné
„Megszerveztem egy kirándulást, amire már évek óta vártak tanítványaim. Tervezgettük,
hogyan töltjük majd el a napot, sokat beszéltünk róla, ennek ellenére csak 9 tanuló jött el a
15-ből. Megtekintettük a kunszentmártoni szakközépiskolát és a vele szemben található városi
könyvtár és sportcsarnok szép új épületét, amelyet néhány éve adtak át, majd Cserkeszőlő
gyógy- és strandfürdőben pihentünk, úsztunk, csúszdáztunk, kipróbáltuk milyen a hullám, az
örvény, és finomakat ettünk. Este fáradtan, de teli élménnyel tértünk haza.”
Egy közmondás szerint: „Ha egy évre tervezel, ültess rizst; ha húsz évre tervezel, ültess fákat;
ha a következő generációnak tervezel, tanítsd az embereket.”
Hogy ehhez legyen erőnk a következő tanévben is, a nyárra mindenkinek tartalmas időtöltést,
kellemes pihenést kívánok!
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5.3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG
KÉSZÍTETTE: SZABÓ ANDREA MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ
Az idei tanév bővelkedett változásokban, amelyek a munkaközösség tantárgyi összetételében,
és személyiekben valósult meg. Az új felállásban is igyekeztünk olyan tartalmas munkát
végezni, melyet az előző években folyamatosan nyújtott a munkaközösség. Továbbra is
célunknak tekintettük, hogy olyan tudást adjunk át a tanulóknak, amely biztos alapot nyújt, és
képessé teszi őket a továbbhaladásra. Előtérbe került a szóbeli és írásbeli kommunikációs
készség, a véleménynyilvánítás megfelelő módjának a kialakítása. Az anyanyelvi
kompetenciák megfelelő elsajátítása azért is alapvető fontosságú, mert a többi
műveltségterület tanulása elengedhetetlen a szóbeli és írásbeli szövegértés, szövegalkotás
megfelelő színvonala nélkül. Fontosnak tartottuk, hogy diákjaink megismerjék irodalmi
értékeinket, szeressenek olvasni, ápolják anyanyelvüket, fejlesszék helyesírási készségüket.
Szeretnénk, ha tisztában lennének az alapvető történelmi eseményekkel, tényekkel és
összefüggésekkel, ha értenék a társadalmi cselekvések okait és okozatait. Célunk, hogy
tanulóink olyan önálló gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek
önálló ítéletalkotásra. Tanítási módszereinkben igyekszünk megőrizni hagyományainkat, de
nyitottak
vagyunk
az
újra
is,
módszertani
kultúránkat
fejlesztjük.
Iskolai munkánk során a tantárgyi ismeretek átadásán túl figyelmet fordítottunk a tanulók
személyiségének fejlesztésére. A tehetséggondozást és a felzárkóztatást a tanórai
differenciálás mellett szakkörök keretében is végeztük. Munkaközösségünk tagjai aktívan
bekapcsolódtak az iskolai projektek, témahetek megvalósításába, továbbfejlesztésébe.
Műsorok, amelyekben a munkaközösség tagjai közreműködtek a tanév során:
- szeptemberben megemlékeztünk Kossuth Lajos születésnapjáról
- októberben a zene világnapjáról
- az aradi vértanúkról
- Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulójáról
- az 1956-os forradalomról.
- Novemberben ott voltunk az adventi tér megnyitóján és
- egy fotókiállítás megnyitójára is műsort készítettünk.
- Decemberben újabb kiállítás megnyitóra, angol karácsonyra, és iskolai karácsonyi
ünnepségre készültünk.
- Januárban közös versmondást szerveztünk a Magyar Kultúra napja alkalmából.
- Március 15. , Ki mit tud?, zenés, irodalmi teaház, május elseje, Nemzeti Összetartozás
Napja, évzáró, ballagás voltak a II. félév kiemelkedő eseményei.
Az anyák napi ünnepség a szülői érdeklődés hiánya miatt elmaradt. El kell
gondolkodnunk, hogy a jövőben milyen formában és időpontban szervezzük meg ezt
az ünnepséget.
A műsorok technikai hátterét Kurucz János, a díszleteket Légrádiné Gál Anikó
biztosította. Köszönet érte.

Magyar nyelv és irodalom
( Tóthné Szecskó Ildikó és Orovecz Rózsa beszámolója alapján)
Általánosságban elmondható, hogy a gyerekek szóbeli kifejezőkészsége és a szókincse
életkoruknak megfelelő. A többségük összefüggő beszédre önállóan képes. Néhányan
választékosan fejezik ki magukat. Változatlanul nagyon kevés gyerek mutat érdeklődést az
olvasás iránt, ennek ellenére az olvasmányokat hangosan a legtöbb tanuló jól hallhatóan, az
írásjelek figyelembevételével, hibátlanul olvassa. Akinek az olvasási szintje nem éri el a
megfelelő szintet, ott is kiemelték, hogy mi az, amire még figyelnie kell. Sajnos még akad
olyan tanuló, aki alig érthetően, akadozva, figyelmetlenül olvassa a szöveget. Az olvasott
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szöveg tartalmát sokan fel tudják idézni. Az olvasottakhoz kapcsolódó kérdésekre szóban az
osztályok jelentős része tud válaszolni. A tanév során az ötödikesek sokat fejlődtek a
kommunikáció területén, olvasási és beszédtempójuk csaknem azonos. Ebben a tanévben a
néma olvasás és a szövegértés terén mutatkozott javulás, főleg a 6.b osztályban, de a tanulók
jelentős hányadánál a szövegértés fejlesztésére a következő tanévben is nagy hangsúlyt kell
fektetni. A legtöbb tanulónak a feladatok értelmezésével is gondja van, ebben segítséget
igényelnek. A szövegre vonatkozó kérdésekre adott válaszaikban időnként pontatlanul idézik
fel az olvasottakat. A 7.b osztályban szövegértés- szövegalkotás területén kompetenciaalapú
oktatás folyik immár ötödik éve. Az osztály nagy része szépen olvas, az olvasott szöveget érti,
tartalmát pontosan vissza tudja mondani, a szövegre vonatkozó kérdésekre szóban és írásban
képes válaszolni. A 8.b osztályban az olvasott szöveghez kapcsolódó feladatokat - egy tanuló
kivételével- írásban egyedül is meg tudják oldani egyéni képességük szerint. Az 5.
osztályokban szívesen tanulnak memoritereket, dolgoznak csoportokban, de sajnos a
tantermük erre eléggé alkalmatlan. A 6.a-soknak a szaktanteremben van a magyar órájuk.
Ennek előnyeit kihasználva gyakran dolgoznak csoportokban, ám itt a passzív, csendesebb
tanuló átadja az aktívabbnak a munkát. A homogén csoportban pedig könnyen kicsúsznak az
időből a lassúbbak. Az ötödikesek szóban, önállóan, összefüggően felelni még kevésbé
tudnak: kérdés-felelet formájában azonban sikerül nekik. A feleletek során önmagukat,
társaikat értékelik, mi volt a jó, miben marad el még a felelet. A 6.a osztályban az önálló,
összefüggő felelet még nehezen megy, holott ez a 6. osztályban már elvárható lenne. A tanév
során feladott verseket a legtöbb tanuló szorgalmasan megtanulta, igyekeztek jó jegyeket
szerezni. A gyerekek írásbeli kifejezőkészsége és írásképe még kívánnivalót hagy maga
után. Füzetvezetésük még nem elég pontos, alapos. Az idei tanévben minden szaktanár
rendszeresen ellenőrizte a füzeteket, a tanulók osztályzatot is kaptak a külalakra. Bár ez több
terhet rótt a kollégákra, de a fokozottabb ellenőrzés elérte célját: javult a füzetvezetés
minősége. Az órákon a felszerelésük általában rendelkezésre állt. A házi feladatok
megoldásához tanulószobán kaptak segítséget, otthon azonban nem szeretnek tanulni.
Rendkívül sok gyakorlásra van szükségük, amit otthon nem mindig végeznek el. A 6.b-ben a
gyerekek írása lendületes, általában jól olvasható. A 7.a-ban és b-ben egy-egy tanulónak
szinte olvashatatlan az írása. Másoláskor viszonylag kevés hibát ejtenek, tollbamondásnál
azonban ugyanez már nem mondható el, bár itt is tapasztalható előrelépés néhány tanulónál.
A legtöbb hiba még mindig figyelmetlenségből fakad mindegyik osztályban. A tanult
nyelvtani szabályokat nagyon nehezen sajátították el idén is, így megfelelően alkalmazni
sem tudják. Írásbeli házi feladataikat általában elkészítették, azonban nagyon hiányzott a
szóbeli felkészülés. Sok- sok tanórai gyakorlással igyekeztek pótolni a tanár nénik ezt a
hiányosságot. Tanórákon a többség aktívan, tevékenyen vett részt. A felméréseket a
képességeinek megfelelően írták meg. A jobb képességű tanulók a nyelvtani, helyesírási
szabályok helyes alkalmazására törekszenek, a gyengébbek az írásos szövegalkotásban
segítséget igényelnek. A szóbeli és írásbeli házi feladatok tekintetében akadtak hiányosságok
a jobbak és a gyengébbek körében egyaránt.
A 8. osztályokban a továbbtanulásra készülés kiemelt feladat volt az órákon is. Az a
osztályban nyugodt légkörben folyt a munka, bár különbségek itt is adódtak, amelyek az
önmagukkal szembeni igényesség, elvárás és a szülői támogatottság különbözőségeiből
adódtak. A b osztályt csak ebben a tanévben, nyolcadikban tanította Rózsa. Úgy véli, a közös
munka zökkenőmentesen folyt, hiszen az elmúlt évek folyamán az osztályt tanító
kolléganővel teljes összhangban dolgozott az évfolyamon, így a gyerekeket elvárások,
követelmények, sőt a tanítási módszerek tekintetében sem érték meglepetések.
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A TANÉV ÉRTÉKELÉSE A FELMÉRÉSEK TÜKRÉBEN
6. b
7. a
7. b
Másolás
86%
82%
84%
Tollbamondás 66%
81%
78%
Szövegértés
48%
65%
68%
Szövegértés
45%
52%
58%
(éves átlag)
Fogalmazás
57%
54%
56%
Helyesírás
65%
61%
70%
Külalak
76%
72%
82%
Átlag
66%
69%
75%

8. a
97%
78%
80%
63%

8. b
87%
60%
79%
63%

68%
71%
75%
78%

67%
71%
73%
73%

Tehetséggondozás- 7. és 8. évfolyam
Iskolánkban a tehetséggondozó program célja a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület
fejlesztése,
az együttműködési, csoportos tanulási, illetve önálló tanulási, valamint
önellenőrző, önreflexív kompetenciák formálása is. A tanév során heti rendszerességgel az
általános iskola 7. és 8. osztályosai számára elsősorban a minél eredményesebb középiskolai
magyar nyelvi felvételikre felkészítő, de ugyanakkor fejlesztő jellegű foglalkozásokat
szerveztünk, amelyek tartalmaznak tanulásmódszertanból adaptált elemeket is.A
foglalkozások játékosak voltak, feladatuk leginkább a tanulási szokások, a motivációs bázis
feltérképezése, a jó szokások és a hatékony tanuláshoz szükséges figyelem, emlékezet,
megértés fejlesztése volt. A 7. osztályosok részére tartott heti 1 tanórás foglalkozás alapozó
jellegű; a 8. osztályos tanulóknál - szintén heti 1 tanóra – a középiskolai célirányos
felkészítést szolgálta oly módon, hogy az első félévben az Oktatási Hivatal honlapján
található korábbi feladatsorokat kellett megoldaniuk a tanulóknak, a második félévben a
Középiskolás leszek! Magyar nyelv és irodalom (szerk.: Tiszai Árpád; MAXIM Kiadó,
Szeged 2006) című kiadvány feladatsoraival felelevenítették az elmúlt évek tananyagát.

Felzárkóztatás
A felzárkóztató csoportba az érintett osztályok fejlesztő foglalkozásra járó tanulói és
munkájuk alapján hiányosságokkal küzdő tanulók kerültek. Játékos formában fejlesztették a
hangos olvasást, szövegértést, szóbeli kifejezőkészséget.

A szakmaválasztó szakkör munkájáról
A pályaorientációs foglalkozások
célja a tanítványok iskolaválasztásának,
pályaválasztásának,
a
középiskolás
életre
való
felkészülésének
segítése.
Hangsúlyt helyeztek az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret –
fejlesztésére, a tanulókat leginkább érdeklő pályák, foglalkozási ágak tartalmának,
követelményeinek és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak,
tevékenységeknek megismertetésére.
Kiegészítette a szakköri munkát a szolnoki FIT – ben tett látogatás, a „Szakmák világa” nevet
viselő pályaválasztási kiállítás szintén Szolnokon, valamint a Budapesten megrendezett
„Szakmasztár Döntő 2014.”, ahol az ország számos középiskolásának versengését kísérhették
figyelemmel a szakma legjobbjának kijáró címért.
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Történelem
( Kurucz István és Tóthné Kis-Pál Tünde beszámolója alapján)
5. osztályban új belépő tantárgy a történelem, de a gyerekek már az alsó tagozaton
találkoztak történelmi tárgyú olvasmányokkal, ismeretekkel. Az őskori és az ókori
ismereteket aránylag könnyen el tudták sajátítani. Minden évfolyam tanulói érdeklődőek,
könnyű őket bevonni a tanórai munkába. Munkafegyelmük jó. Ezen a téren a 6.b és a 7.a
osztályban is pozitív változást tapasztalt a szaktanár és ez az eredményességben is
megmutatkozott. A 6.a-sok otthon szinte semmit nem tanulnak, így az órai ismereteik nem
szilárdak. Fogalmi ismereteikben bizonytalanok, az évszámokat keverik. A b-sek közül sokan
csak bemagolják az évszámokat, semmint egy-egy történelmi korhoz kötnék. A többi
osztályban is csak nagyon sok ismétléssel jegyzik meg az évszámokat. A hosszú olvasmányok
hamar kedvüket szegik a tanulóknak. A nehezen olvasók nem tudnak a tartalomra is figyelni.
Több otthoni munkára lenne szükség az eredményesség érdekében.
A lényegkiemelést minden évfolyamban gyakorolni kell. Ezt az órákon közös munkával
teszik meg. Az ok-okozati összefüggéseket a gyerekek nehezen látják meg, az egyetemes és a
magyar történelem közös találkozási pontjait segítséggel vették csak észre. A tankönyvi
képek, diagramok elemzése, beszéltetés a képekről mind hozzájárult a tanulók történelem
szemléletének formálásához, és a szakkifejezések erősítéséhez, elmélyítéséhez. A történelmi
szakkifejezéseket viszont nem pontosan használják, ritka az összefüggő , tartalmas felelet.
Kevesen képesek kérdéseket megfogalmazni és problémákat felvetni. A nyolcadikosok közül
többen már használható vázlatot tudnak készíteni a tananyaghoz. Néhány tanulónak azonban a
vázlatkészítés még mindig a mondatok kimásolását jelenti. Sok gyakorlással jól tudnak
adatokat gyűjteni a forrásokból, táblázatokból, grafikonokat elemezni.
Erősíteni kell a szóbeli kifejezőkészséget, a tantárgyra jellemző szakszavak használatát és a
térképismeretet.
A füzetek külalakja minden osztályban javult. A 8. évfolyamon a második félévben
történelem iránti érdeklődést nehéz volt fenntartani, bár mindkét osztályban voltak érdeklődő
tanulók. Ismereteikben akadnak hiányosságok a kampányszerű tanulás miatt, ami a
középiskolai felvételik után még inkább megfigyelhető volt. A II. világháborút követő
történelemhez és az állampolgári ismeretekhez kevés előzetes ismerettel rendelkeztek. Nehéz
volt őket bevezetni a hírek világába. Számukra hírértékű események leginkább a bulvár
világban találhatók.
Fogalmi ismeretei a 8.a-soknak a legbiztosabbak. A „b”-sek gyengébben teljesítettek,
amihez a tanulási tempó visszaesése, a sok mulasztás is hozzájárult. Egy-két kivételtől
eltekintve alig tanultak
Az október 23-i ünnepi műsornak a nyolcadikosok voltak a szereplői.
Szabó Bence 8.a osztályos tanuló vett részt Tiszatenyőn megrendezett történelemversenyen.
Törökszentmiklóson a következő tanulók versenyeztek a Hunyadi Mátyás Általános
Iskolában: Bártfai Petra, Kovács Dániel az 5.b,Varga Konrád a 6.a, Rózsa Kristóf a 6.b, Cseh
Tamás a 7.a, Csiga Patrícia a 7.b, Székely Nóra, Szabó Bence a 8.a osztályból. Köszönet a
felkészítő tanároknak és a gyerekeknek az eredményes szereplésért.
Tanév végi felmérés-5. évfolyam
5.a
67%
71%
72%
74%
64%

Fogalomismeret
Időrendi sorrend
Térképismeret
Évszámok-események ismerete
Történelmi személyek
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5.b
69%
64%
70%
72%
63%

A történelem segédtudományai
Őskori szerszámok, eszközök
Tanév végi felmérés - 6. évfolyam

72% 68%
80% 76%

Évszámok-események ismerete
Történelmi személyek ismerete
Időrendi sorrend
Fogalomismeretek
Összehasonlítások
Igaz-hamis állítások
Térképismeret
Mi volt előbb ?
Tanév végi felmérés – 7. évfolyam
Történelmi személyek ismerete
Évszámok-események
Fogalmak
Térképismeret
Időrendi sorrend
Rövid válaszok
Kossuth-Széchenyi (összehasonlítás)
A mezőgazdaság fogalma (kifejtős kérdés)

6.a
59%
63%
60%
57%
58%
65%
60%
68%

6.b
67%
65%
64%
65%
64%
69%
66%
71%

7.a
61%
59%
63%
75%
60%
71%
68%
61%

7.b
63%
57%
64%
66%
62%
70%
64%
62%

8.a
62%
65%
60%
47%
61%
59%

8.b
55%
49%
45%
33%
51%
46%

Tanév végi felmérés – 8. évfolyam
A tört. kor ismerete
Évszám
Fogalom
Térkép
Történelmi személyek
Átlag

Nem szakrendszerű oktatás
A nem szakrendszerű oktatást 2008 szeptemberében vezettük be. Célja: 5-6. évfolyamon a
gyermekek minden tantárgyra ható képességeinek fejlesztése. Kiemelt hangsúlyt kaptak a
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok.
A rendelkezésre álló időkeretben olyan módszerekkel és munkaformákkal fejlesztettük
képességeiket, melyek életkoruknak, egyéni fejlettségi szintjüknek és érdeklődésüknek
leginkább megfeleltek, fejlődésüket hatékonyan elősegítették. A képességfejlesztésnek ez a
formája több célt is szolgált. Növelni a tanulók tanulási motivációját, pótolni a hiányosságokat az
alapműveletek, a szövegértés, helyesírás , szóbeli és írásbeli kifejezőkészség területén. A heti hét
órában történő megvalósítás módja iskolánként eltérő volt. A mi iskolánkban jó szervezeti
formában, tartalmasan, változatosan zajlottak ezek az órák. A gyerekek teljesítményéről portfólió
készült. Méréseket végeztünk év elején, félévkor év végén és az eredmények határozták meg a
továbbhaladás ütemét, tartalmát. Az eredményességhez hozzátartozott a szaktanárok és a nem
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szakrendszerű oktatásban résztvevő tanárok közötti együttműködés. Nem volt osztályzás, szóbeli
és reális önértékelésre törekedtünk. A mérések eredményei:

szövegértés
tollbamondás
másolás
emlékezet
figyelem
kreativitás

6.a
39% 62% 68%
59% 67% 66%
86% 84% 90%
59% 64% 74%
74% 90% 93%
65% 81% 68%

6.b
48% 64% 73%
67% 76% 74%
93% 91% 94%
74% 72% 79%
70% 86% 88%
72% 76% 77%

A gyerekek aktívan, érdeklődően vettek részt az órákon. A felszerelés hiánya, ami csak egy
füzetet és tolltartót jelentett, sok esetben hátráltatta a munkát.
Októberben a parkban emlékeztünk meg az aradi vértanúkról. A sportpályán játékokkal
töltöttünk el egy délelőttöt. Tavasszal az a-sokkal Martfűre kirándultunk. Az ünnepekhez
kapcsolódva többször végeztünk gyakorlati jellegű tevékenységet (varrás, nyírás, ragasztás,
origami, szerkesztés). Ismereteinket próbáltuk gyakorlatiasan bővíteni: sütéshez hozzávalók
kiszámítása, meghívó készítése, pudingfőzés, bevásárló lista készítése, költségvetés számolása,
nyomtatványok kitöltése, borítékcímzés, modulfeldolgozások. A következő évtől megszűnik ez
az oktatási forma, az idén már csak a 6. évfolyamon volt. Személy szerint sajnálom, hiszen
nagyon sok szép élmény kötődik hozzá, különösen az iskolán kívülre szervezett programok
tekintetében. A jó hangulat, a sok beszélgetés ( hiszen itt erre is volt idő), a meseolvasás, a
játékosság, -mind-mind hiányozni fognak.

Könyvtár
A második félévben Takács Sándorné irányította a könyvtár munkáját. Januártól 13 tanuló
iratkozott be. A könyvtárt 3 -8. osztályig vegyesen látogatják. 76 könyvet kölcsönöztek ki a
gyerekek. Meglepő, hogy a 7.a és a 8. osztályosok közül senki nem élt ezzel a lehetőséggel. Ők
remélhetőleg a könyvtárban olvasták el a számukra érdekes könyveket. A kölcsönzött könyvek a
technikával, tudománnyal, űrhajózással kapcsolatosak, valamint az állatokról szóló és
mesekönyvek voltak népszerűek. A kötelező olvasmányok közül a Szent Péter esernyője és A
Pál utcai fiúk keltették fel az érdeklődésüket. Délutánonként kb. 15 gyerek tartózkodott a
könyvtárban. Többnyire számítógépet használtak és QWIRKLE társasjátékkal játszottak.

Angol
( Bártfai Edit beszámolója alapján)
A tanév során ennél a tantárgynál történt a legtöbb személyi változás. Hegyi Szilvia év eleji,
majd az óraadó, Csikós Judit áprilisi távozása nehéz, de nem megoldhatatlan feladat elé állította
az iskolavezetést.
Az ötödik évfolyamon a két osztály teljesítménye különböző.
Az a osztály ebben a félévben nagyon becsületesen és jól dolgozott. Magatartásuk,
hozzáállásuk sokat javult, bár jegyeiken néhányan rontottak. Új könyvükkel megfelelő
tempóban haladtak. A tananyag nehezedéséhez jól alkalmazkodtak, nem fordult elő
számottevő probléma. A b osztály munkájára viszont ebben a félévben enyhe hanyatlás
jellemző. Előző félévben nagyon jól dolgoztak, de az utóbbi időben munkafegyelmük sokat
romlott. Az órákra nem mindig készülnek rendesen. Ez utóbbit részben annak tulajdonítja
Edit, hogy az úszásoktatás miatt rengeteg órájuk elmaradt, és az erdei iskolában is sokan
vettek részt, mely idő alatt új anyagot nem tudtunk venni. A tanár néni reméli, hogy a
következő félévben visszatér a régi hozzáállásuk.
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A 6.a osztályt csak pár hete tanítja a kolléganő, eddigi tapasztalatai szerint nyelvérzéküket
tekintve gyengébb tanulók, gondot okoz mind a szókincs, mind a nyelvtani formák
elsajátítása. Az utóbbi időben sokat gyakoroltak, de egy kevés új anyagot is vettek. Gyakran a
kudarctól való félelem is hátráltatja őket. A jövőben ennek feloldásán is fognak dolgozni. A
6.b osztállyal az év elején kitűzött célt alapvetően elérték, miszerint sikerült elsajátítani a
szükséges alapokat. Tudják a tőlük megkövetelendő nyelvtani szabályokat, és kevés hibával
alkalmazzák is. A szókincsük is sokat fejlődött, de még mindig fejlesztésre szorul. Az osztály
teljesítményével elégedett a szaktanár, munkájukat a fegyelmezési problémák is egyre
kevésbé nehezítik.
Hetedikben az osztályok sokat fejlődtek, a számukra tervezett haladási tempót és az
elsajátítandó anyag mennyiségét tudták tartani. Az alapokat biztosan tudják, zömében jól
alkalmazzák, szókincsük sokat fejlődött. Az a-ban akaratuk, motiváltságuk megfelelő volt, jól
lehetett velük dolgozni. Sajnálatos módon az osztályban az alapvető követelményszintet egy
tanuló nem volt képes elérni. A b-ben magatartási problémák nehezítették a munkát, év vége
felé közeledvén figyelmüket nehezebb volt fenntartani. Jegyeik valamelyest romlottak,
viszont akad olyan tanuló is, aki hatalmas fejlődést mutat. A kolléganő alapvetően elégedett
az elért eredményekkel.
A 8.b osztályt is az utóbbi pár hétben kapta meg Edit, heti egy órában. Tudásuk szintje
elmarad a megkövetelendő szinttől. Az óráik azonban jó hangulatban teltek, magatartásukkal
nem akadályozták az órák menetét. Utolsó nekifutást érezve, az órákra megfelelően készültek,
a dolgozatokat általában jó eredménnyel írták meg.
A Törökszentmiklóson megrendezett angol szép kiejtési versenyen a következő tanulók vetek
részt: Járóka Dominika és Juhász Vivien a 6.a, Cseh Tamás a 7.a, Kocsis Dominik a 7.b
osztályból.

Ének-zene
A zene, a muzsika mindig az emberről, annak világhoz való viszonyáról szól. A
felsőtagozatos zenei nevelésnek az alsótagozatos alapozó munkára kell épülnie. Olyan zenei
ismereteket, készségeket fejlesztünk tovább, amelyekkel már találkoztak a tanulók az
alsótagozatos énekórákon, de nagyon sok új zenei ismeretanyagot is tanítunk. A gyermeki
játékosságot, amely az alsó tagozatos énekórákat jellemezte, fokozatosan felváltja a tudatos
zenei ismeretszerzés folyamata, amely különböző tevékenységformákban jelenik meg. Sokan
legyintenek a tantárgyra, hiszen az „csak” készségtárgy. Sajnos, az oktatásban betöltött
szerepének csökkenése is ezt a felhangot erősíti. Vizsgálati eredmények viszont azt igazolják,
hogy a zenei nevelés pozitívan hat a gyerekek különböző képességeire. Ezért is örvendetes,
hogy egy év szünet után újra beindul a zeneiskolai oktatás.A tanítási órákon népdalokat,
műdalokat, zenei szemelvényeket énekeltünk. Nagyon kedveltek voltak az iskolai közös
éneklésre szánt dalok: a suli-dal, a témahetekre gyakorolt megzenésített versek, a
gitárkíséretes, tábori dalok. Ritmus és dallamgyakorlatokat oldottunk meg változatos
formában (ritmuskánon, kétszólamú ritmusgyakorlat, olvasógyakorlatok, dallamkitaláló,
versritmizálás stb.). A ritmusfeladatok minden évfolyamon kedveltek voltak. Igyekeztünk
rendszeresen zenét hallgatni.
A jó énekóra jellemzője a mozgalmasság, a változatosság, a tanulók nagyfokú aktivitása. A
jó zenei légkör megteremtése a tanáron múlik, melyhez hozzátartozik a tanulók állandó
megfigyelése, a helyes zenei magatartás elsajátítása, megtartása. Az 5. osztályosok aktívak,
lelkesek, az írásbeli feladatok megoldásában kevésbé önállóak. Több jó hangú gyerek is van
közöttük. 7. osztályban megnőtt a zenetörténeti ismeretek köre, itt már otthoni felkészülés is
kiegészítette az órákat. Néhányan szívesen utánanéztek egy-egy zeneszerző tevékenységének.
A nyolcadik osztályban csak a 2, félévben volt ének óra, itt ismételtünk és készültünk a
ballagásra.
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Énekkar
Az énekkar létszámában, látogatottságában kedvező változás történt. A sok szereplés, a
sikerek, a közös cél összekovácsolta a tagokat. Dicséretes az ötödik évfolyamosok
lelkesedése. Ők otthon is sokat gyakoroltak. Erre szükség is volt, hiszen időnként nagyon
kevés idő állt rendelkezésre a felkészülésre. Köszönöm kollégáim türelmét, hogy elengedték
az énekkarosokat a rendkívüli próbákra és elnézték az órai hiányzásokat az énekkari
időpontban. Még mindig kevés a tisztán éneklő gyerek, de úgy érzem, a hangzás
egységesebbé vált. Néhány alkalommal a tanár nénikkel énekeltünk, amely büszkeséggel
töltötte el a gyerekeket. Énekkarunk idén is több ízben szerepelt: október 23.,
kiállításmegnyitó, adventi tér megnyitó, zenés teadélután, karácsonyi műsor, március 15., Ki
mit tud?, május elseje, nemzeti összetartozás napja.

Erkölcstan
A 2013-2014-es tanévtől az állami általános iskolákban az erkölcstan óra, vagy az e helyett
választható hit és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része első és ötödik
évfolyamon felmenő rendszerben. A tananyag spirális szerkezetű, a hat nagy témakör négy
alkalommal tér vissza, egyre magasabb szinten, a tanulók életkorához igazítva. A tananyag a
hétköznapi életből merít, személyes élményekre, tapasztalatokra épít. A pedagógus feladata a
figyelem ráirányítása a különböző élethelyzetek erkölcsi vonatkozásaira. Tevékenységi
formák: szabad beszélgetések, vita, szituációs játékok, olvasmányok feldolgozása, önkifejező
alkotás. Az a osztályból hárman a hit-és erkölcstan órát választották, a b-ből mindenki
erkölcstan órán vesz részt. Az évfolyam tanulóival könnyű volt megtalálni a hangot, bátran
elmondták véleményüket, meglátásaikat a témával kapcsolatban. Aktívak, szinte nincs olyan
gyerek, akinek nincs mondanivalója. A tantárgy komplexitása miatt változatos, nem nehéz
fenntartani a figyelmet. Osztályzás nincs. Az értékelés szóban történik, a bizonyítványba a
megfelelést jelöljük.A témák olyanok, amelyekkel már más órákon is találkoznak a gyerekek.
Van szövegértelmezési feladat – a Harry Potter egy részletével. Az év folyamán beszélgettünk
a nevek eredetéről, az arckifejezésekről és azok jelentéséről, a test és a lélek egyensúlyáról, az
időbeosztásról, barátságról, szeretetről és a konfliktuskezelésről is. Új ismeretet nem sokat ad
a gyerekeknek, mégis hasznos tantárgy. Beszélgetésekre máskülönben nincs nagyon idő
tanítási időben, ez az óra pont erről szól. A tankönyv címe: Útravaló - ez sokat sejtet.
Erkölcstan órán egy kicsit másképpen kell figyelni a tanárra, egymásra, önmagunkra. Tanulni
is kell, de azt is másképp. Megtanuljuk, hogy hogyan figyeljünk egymásra. Hogy nyitott
szemmel járjunk a világban, érdeklődve szemléljük a körülöttünk lévő világot.

Dráma és tánc
A tánc-és dráma két művészeti ágat fog össze. A tantárgy tevékenységközpontú. Célja az
élményeken keresztül történő megértés, a kommunikáció, az együttműködés, a kreativitás
fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. Az 5. évfolyamon heti egy órában van táncés dráma. Az első félévben a tanmenet szerint még a dráma rész került jobban előtérbe, a
másodikban a tánc. A tantermi körülmények sajnos nem biztosítanak megfelelő lehetőséget a
tánchoz, erre a jövőben jó lenne megoldást találni. Kommunikációs gyakorlatok, szituációs
játékok, versmondás, szókincsfejlesztés, fejlesztő játékok- ezek voltak a leggyakoribb
tevékenységformák. A csoportos játékok az együttes élmények révén hatnak, szerencsére
mindenki szívesen vett részt a tevékenységekben. A b-sek nagyon ötletesek, kreatívak voltak
a szituációs játékokban, az a-sok több tanári segítséget, irányítást igényeltek. Az órák jó
hangulatban teltek.
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Beszámolóm végén megköszönöm a nevelőknek a színvonalas, lelkiismeretes munkát,
aminek eredményeként ismét egy tartalmas évet tudhatunk magunk mögött.
„A tanítói és tanári pálya minden más pályánál tágasabb, távlatosabb,
határtalanabb, mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A jó tanító
és tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár,
művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti – bár ez
sem kevés – hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez,
mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba.”
(Gyergyai Albert)
Ezzel az idézettel kívánok a nyárra jó pihenést, feltöltődést!

5.4 TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG
ÖSSZEÁLLÍTOTTA NÁDUDVARI SÁNDOR, MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ
A munkaközösség tagjai:
Fülöp Éva - testnevelés
Györe Erika – biológia
Kurucz János – matematika
Légrádiné Gál Anikó – földrajz , rajz
Ruzsik Csaba Józsefné – matematika, fizika
Véninger Erzsébet – fizika , igazgató helyettes
Nádudvari Sándor – technika, munkaközösség vezető
Az iskola szervezeti átalakítása következtében a Természettudományi munkaközösség is
átalakult ebben az évben. Egyrészt kibővült, másrészt új munkatársak érkeztek, akik gyorsan
felvették a ritmust, sikeresen beilleszkedtek a tanári karba. A széles korösszetétel segíti a
pozitív gondolkodást, a munkaközösség tagjai segítik egymást, valódi közösségként tudnak
dolgozni, személyes konfliktusok nem terhelik a munkaközösséget.
A második félévben megrendezett Tehetségek hetén a ránk bízott feladatot elvégeztük,
amennyire lehetett a munkatársak kivették a részüket az intézményi feladatokból, s időnként
még tanítani is volt idejük és erejük. Az első féléves beszámolómban említettem, hogy, van
néhány dolog, amiben érdemes egy kis energiaráfordítással, odafigyeléssel javítani. Ilyen volt
az ügyeleti munka. Azt gondolom a munkatársak igyekeztek pontosan elvégezni ezt a
feladatot is. Néhány figyelmetlenségtől eltekintve nem volt probléma ezen a területen.
A másik javítandó terület volt félévkor a munkaközösség vezető részéről az információ
áramlás gyorsítása. Nos ahogy a diák mondja: én igyekeztem. Másrészt azonban az év végére,
arra a következtetésre jutottam, hogy sem képességem, sem energiám nincs arra, hogy
megfelelő színvonalon ellássam ezt a feladatot. Ezért nagy tisztelettel visszaadom ezt a
megbízást. Őszintén remélve, hogy nálam alkalmasabb kollégát talál az iskola vezetése erre a
feladatra.
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Kémia /Véninger Erzsébet/
7. osztály:
Minkét osztály érdeklődő volt a kémia tantárgy iránt, az órákon aktívan vettek részt. Heti egy
órában nem sok ismeretanyag elsajátítására volt lehetőség. Próbáltunk minél több mindent
együtt megtanulni, mert az otthoni tanulásra még mindig nem lehetett igazán számítani. Az
egyszerű hétköznapi kémiai ismereteket könnyen megtanulták a gyerekek, de a töménység
számításával már problémák adódtak.
Az idei tanévben pozitív változásként tapasztaltam - mivel sok 7. osztályos tanuló volt
tanulószobás -, hogy az írásbeli házi feladatok szinte kivétel nélkül elkészültek. A tanulók
írásbeli munkájának külalakja is javult.
A második félévben a szóbeli házi feladatok megtanulásában is pozitív változást tapasztaltam.
Köszönhető mindez a tanulószobai foglalkozásokat vezető pedagógusoknak.
8. osztály:
Nyolcadik évfolyamon már sokkal összetettebb tananyagokat kellett elsajátítani, mint 7.
osztályban. Szorgalmaztam a lényegre törő vázlatírás fontosságát. Minkét osztályban volt
néhány tanuló, aki jól használható vázlatot tudott készíteni, de a többségnek még mindig
segítségre volt szüksége.
Évről-évre visszatérő probléma a képletek megtanulása. Nagyon nehezen tanulják a
képleteket, egyenleteket, pedig a folyamatok értelmezésével nincsenek problémák, csak a
megfelelő szorgalom hiányzik.
Memóriajáték formájában próbáltunk meg közösen az órákon minél több képletet, egyenletet
megtanulni.
A legnagyobb probléma még mindig a kémiai számításokkal van, pedig a második félévben
nagyobb hangsúlyt fektettünk ezen anyagrészek gyakorlására.
Az írásbeli házi feladatokat ezen évfolyamon is elkészítették a tanulók. A füzetvezetés
minősége itt is javult. Problémát jelentett a szóbeli leckék megfelelő szintű elsajátítása. Az
utolsó témakört kiselőadások formájában dolgoztuk fel mindkét évfolyamon. A kooperatív
technikák alkalmazásának köszönhetően színes prezentációkat láthattunk a tanulóktól.
A témazárók eredményei %-ban:
Osztály

1. témazáró

2. témazáró

3. témazáró

7. a

68 %

51 %

69 %

57 %

7. b

62 %

57 %

64 %

56 %

8. a

47 %

53 %

59 %

57 %

8. b

40%

48 %

46 %

54 %
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4. témazáró

Biológia /Györe Erika/
7.a
Az osztály első félévre jellemző tanulmányi aktivitása és érdeklődése gyengült, fegyelmük
romlott a második félévben. Bár figyelmük a második félévben nehezen volt leköthető,
szövegértő és lényegkiemelő képességük viszont többségében jónak mondható, ezért önálló,
frontális és csoportos munkával is eredményesen lehetett velük dolgozni. Házi feladatok
elkészítésében és a füzetvezetésben is fordultak elő hiányosságok. Az ellenkezőjére is volt
viszont példa: volt, aki szorgalmi feladattal, gyűjtőmunkával vagy az órai szorgalmas,
figyelmes munkájával tűnt ki.
7.b
Az osztály munkamorálja lényegében nem változott a tanév során, bár motiváltságuk
csökkent a második félévben. Fegyelmük és érdeklődésük megosztott, figyelmük és
teljesítményük hullámzó volt. A második félévben is azok a munkaformák váltak be
leginkább, amelyekben a tanulók önállóan és aktívan részt vehettek. Így eredményesebben
dolgoztak önálló, páros vagy csoportmunkában, illetve a táblánál is szívesen szerepeltek.
Szorgalmi feladatokat alkalmanként vállaltak, a füzeteket szépen, megbízhatóan vezették.
Házi feladatok vagy felszerelés hiánya viszont olykor előfordult.
8.a
A második félévben pozitív változást tapasztaltam az osztály órai aktivitásában. Az egész
csapatról elmondható, hogy nyitottabbá, közvetlenebbé vált, ami megkönnyítette,
gördülékenyebbé tette a közös órai munkánkat. Az órákon együttműködőek voltak,
érdeklődésük és motivációjuk nőtt. Az előző félévhez képest frontális és páros munkában is
hatékonyabban, önállóan pedig továbbra is figyelmesen dolgoztak. Esetenként szorgalmi
feladat elvégzésére is vállalkoztak. Felszerelés hiánya ritkán fordult elő, füzetüket zömmel
szépen vezették, néhány tanuló kivételével.
8.b
Az osztály második féléves munkájában a felvételi eredmények híre éreztette hatását.
Érdeklődésük és fegyelmük megosztottá vált, szorgalmuk alábbhagyott. Az év végére
azonban valamelyest lenyugodtak, az órákon újra érdeklődővé, aktívvá, együttműködővé
váltak. A munkamódszerek közül a második félévben is a frontális munka volt a
legeredményesebb, de hatékonyan dolgoztak csoportban és a táblánál is. Az önálló munka a
passzívabb és a zajosabb tanulók figyelmét sem tudta igazán lekötni. Szorgalmi feladatok
elvégzésére szívesen vállalkoztak, azokat ügyesen meg is oldották. Felszerelés hiánya
előfordult, füzetüket zömmel szépen vezették, néhány tanuló kivételével.
Összességében azt tapasztaltam, hogy az osztályok a tanév során megtanulták használni a
tankönyvet: kislexikon alkalmazása, ábrák elemzése és alkalmazása a tanulás során,
témakörönként az összegzések használata, világtérkép használata az éghajlati övezetesség és
a növénytakaró összefüggéseihez. Szövegértő és lényegkiemelő képességük javult,
táblázatok és az órai vázlatok készítésénél önállóbbá váltak, egy részük önállóan is képes az
ismeretek logikus rendszerezésére. A tanulók nagy többsége felismerte a szerzett ismeretek
és a mindennapi gyakorlati élet közötti párhuzamot.
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FÖLDRAJZ /Légrádiné Gál Anikó/
5. osztály
Érdeklődőek, könnyen motiválhatók. Értik az összefüggéseket, véleményüket szívesen
elmondják. A fő- és mellék- világtájak fogalmát értik és jól használják. A térkép jelrendszerét
megtanulták és értik az összefüggéseket.. Házi feladat és felszerelés hiány csak 1-2 tanulónál
fordul elő. Szívesen készítenek szorgalmi feladatokat
6.osztály
Könnyen motiválhatók, az órán aktívak és jól lehet haladni a tananyaggal. Értik az éghajlati
övek és az éghajlatok kialakulásának rendszerét és összefüggéseit. Térkép ismeretük és
használatuk többnyire jó. Szeretnek csoportban dolgozni, segítenek egymásnak. Házi feladat
és felszerelés hiány gyakori lett a második félévben.
7. osztály
Jelentős az eltérés a két osztály motiválhatósága és munkája között. Az interaktív tábla fontos
segítség a tananyag gyakorlásában és a szemléltetésben, ezért sokat segítene, ha mindkét
osztályban megoldható lenne a használata. Térkép ismeretük és használatuk közepes egy-két
tanulónál jó. Házi feladat és felszerelés hiány nem jellemző.
8. osztály
A tananyaggal jól lehet haladni, érdeklődőek. A természet földrajzi és gazdasági
összefüggéseket általában értik, jól használják. Térkép ismeretük közepes. Jellemző minkét
osztályra, hogy leginkább a dolgozatokra készülnek komolyabban.

RAJZ:
5. osztály
Mindkét osztály könnyen motiválható. Házi feladat és felszerelés hiányosságok előfordulnak
néhány tanulónál. Bátran használják a színeket, amit a jó minőségű eszközök is segítenek. A
térrendezés még mindig sok esetben alap szinten, egy képsíkban történik. Több térosztású
feladatot gyakoroltunk és még gyakorolni kell.
6. osztály
Könnyen motiválhatók, nagyon jó dolgozni velük, lelkesek. A bemutatott mintához még
mindig ragaszkodnak, saját képi világuk használatára kell bátorítani őket. A művészettörténet
anyagrészt szeretik, szeretnek róla beszélgetni. Színeket ügyesen és jól használják. A
mintázás alapjait elsajátították és szép munkák születtek.
7.osztály
Jelentős az eltérés a két osztály között, ezért nem párhuzamosan haladunk az anyaggal a két
osztályban. Szeretik a különböző technikákat kipróbálni és bátran használják. Csoport
munkában jól tudnak együtt dolgozni. Felszerelés és házi feladat hiány csak néhány tanulónál
jellemző.
8. osztály
Könnyen motiválhatók. Egy-két tanulótól eltekintve nincs felszerelés probléma. A bemutatott
mintától nehezen tudnak elszakadni, inkább azt másolják. A porpasztellt szívesen és ügyesen
használják. A természeti formák színes és ceruza tanulmányrajza kiemelkedő a két
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osztályban. A perspektivikus ábrázolás szabályait gyakoroltuk a második félévben a
tervezéses feladatoknál.

MÉDIA ISMERET:
A tankönyv elméleti részeit megbeszéltük: megtanulták a mozgókép történetét,a film készítés
alapjait, a film műfajokat meg tudják különböztetni. Nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy,
a tanulók megtanulják és megértsék a filmesztétika és filmelemzés lényegét. Az ebben a
témában beadott dolgozatok jól sikerültek.

TESTNEVELÉS 6.- 8.a-b /Fülöp Éva/
Az iskolai testnevelés elsődleges feladata az egészséghez szükséges ismeretek átadása,
attitűdök kialakítása és a mindennapi testmozgáshoz kapcsolódó készségek és képességek
fejlesztése. Sajnos napjainkban igen sok olyan hatás éri a gyerekeket, amelyek negatív módon
befolyásolják motivációjukat a fizikai aktivitás, sportolás iránt (számítógép, családi
körülmények, környezet…). A mostani generáció másként tanul, más az értékrendje,
életmódja…, így másképp is kell(ene) tanítani őket. A mindennapos testnevelés lehetőséget
ad ennek megvalósítására. A tananyag változatossága, a játékos feladatok, a változatos
tanulásszervezés, IKT használata pozitív hatással lehet motivációjukra.
A heti 3 órás tantervi anyag teljesítéséhez nagyrészt rendelkezésre állnak a szükséges
eszközök (magasugró domb hiányzik…). A heti 5 órás tananyag elvégzéséhez szükséges
eszközök beszerzése folyamatosan, kisebb-nagyobb lépésekben történik. A körülmények,
lehetőségek jónak mondhatók.
Minden osztályban elmondható, hogy a tanulók felszerelésével nincs probléma, még a
délutáni sportszakkörökön sem. Bár jó lenne, ha a gyerekek rendelkeznének benti és kinti
tornacipővel - különösen ősszel és tavasszal van ennek jelentősége, amikor az udvaron is és a
tornateremben is folynak órák – sajnos a szülőknek ez még anyagilag nem megengedhető.
(Az alsós nevelők is beszerezhetnének egy pár tornacipőt. )
A testnevelés órához, a mozgáshoz való hozzáállása az alsóbb évfolyamoknak (5-6.oszt.
)nagyon jó. Szívesen mozognak, szeretik az új játékokat, törekszenek a helyes végrehajtásra.
Ez már kicsit változik a hetedik évfolyamon, főleg a „B”osztályban, nyolcadik évfolyamon
pedig már problémát is okoz.
A tantervi anyagok közül a torna mozgásanyagával küszködnek legtöbbet a tanulók. Ezt a
Hungarofit felmérések eredményei is alátámasztják: a leggyengébb eredmények a felülés
(hasizom), karhajlítás (kar-és vállizom) , helyből távolugrás ( láb dinamikus ereje )során
születtek. Több has-, hát-, karizom fejlesztő gyakorlat szükséges, saját testsúllyal is, mert
ezek azok az izomcsoportok, amelyekre legfőképpen szükség van a torna mozgásanyagának
végrehajtásához.
Labdajátékok közül a kézilabdát és a kosárlabdát oktatjuk. Szeretik a gyerekek a
labdajátékokat. Az 6. évfolyamon a heti 5 órában sokkal több idő állt rendelkezésre a
labdaügyesség fejlesztésére, az összjáték oktatására. Év végére látványosan fejlődött a
gyerekek kosárra dobásának technikája. A tanult mozgásanyag játék során való alkalmazása
még nem olyan tudatos, de biztató próbálkozások már voltak. A turul játék megismerésével is
foglalkoztunk ebben a tanévben. Örvendetes, hogy a jövő tanévben lehetőség van kellő számú
ütő beszerzésére, ami lehetővé teszi ennek a játéknak az oktatását is. Rendelkezünk kellő
számú tollas ütővel, ping-pong ütővel és asztallal, ami a tananyag elvégzéséhez igen fontos.
Sajnos a fél terem adta hely nem elegendő a tollaslabda oktatásához, de ebben a játékban is
sikerült fejlődést elérni az ütésformák végrehajtásában a 6. évfolyamon.
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Igen kedveltek a mindennapos testnevelés tananyagában a szabadidős sportok is, nagyon
szeretnek kerékpározni, görkorcsolyázni, sétálni ( a Kengyelen áthaladó turista útvonallal is
megismerkedtek )a 6. évfolyamon.
Az atlétikai mozgásanyag (futás, ugrás, dobás) közül az ugrás és a dobás általában népszerű a
tanulók körében, bár a lány tanulóknál a dobó mozdulat elsajátítása nehezen megy. Sajnos a
gyerekek kedvence, a magasugrás oktatása kimaradt a szükséges eszköz (ugródomb)
hiányában. Futni már nem szeretnek annyira, de ebben is tapasztalható fejlődés, köszönhető
ez annak, hogy az órákon sosem marad el a több perces futás. A 6. évfolyamon olyan tanulók
is vannak már, akik szabadidejükben önállóan és rendszeresen futni járnak. Ez nagyon jó,
hiszen ez lenne a fő célja a testnevelés oktatásának.
A tanulók akaraterejének, kitartásának, tűrőképességének fejlesztése továbbra is feladatunk.
Ha rendelkeznek valamilyen szinten ezekkel a tulajdonságokkal, akkor minden területen
elérhető fejlődés. Érdekeltté kell tenni a gyerekeket arra, hogy a legjobb teljesítményt
nyújtsák, például több versengési lehetőség biztosításával, amelynek során saját
teljesítményüket összehasonlíthatják társaikéval. Erre jó alkalom nyílt a Tehetségek hetén,
amikor több versenyszámban mérhették össze teljesítményüket, nagyon sok tanulót mozgatott
meg ez a program.
A motoros (kondicionális) képességek fejlesztése (erő, gyorsaság, állóképesség) állandó
feladat, a Hungarofit felmérések eredményei is ezt bizonyítják. Az osztályok közel hasonló
szintet hoztak.
osztály

igen

minősítés

gyenge

gyenge

kifogásolható

közepes

jó

kiváló

41,6%

16,6%

25%

16,6%

0

0

20%

40%

20%

20%

0

0

25%

40%

25%

10%

0

0

37,5%

12,5%

25%

25%

0

0

7%

35,7%

35,7%

14%

0

7%

7,6%

30,7%

23%

38,4%

0

0

34,2 pont
6.a
gyenge
38,1 pont
6.b
gyenge
33,9 pont
7.a
gyenge
37,2 pont
7.b
gyenge
47,8 pont
8.a
kifogásolható
8.b

47,7 pont
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kifogásolható

6-8.osztály

igen gyenge

gyenge

kifogásolható

közepes

21 tanuló

27 tanuló

23 tanuló

18 tanuló

jó

kiváló

1 tanuló
0

90 tanuló

23,3%

30%

25,5%

20%

1,1%

Ebben a tanévben a gyerekek kosárlabda ( 5-8.osztály fiú, leány ) és játék ( 5-6.osztály fiú,
leány ) szakkörre járhattak. Kosárlabda szakkörön az órán tanultakat próbáltuk gyakorolni,
illetve a dobás technikáján javítani, valamint a játék során a helyzetfelismerést, taktikai
megoldásokat fejleszteni. Játék szakkörön a gyerekek különféle játékokat játszhattak. A fair
play játékra való törekvés, a szabályok betartása,az agresszió csökkentése, az
együttműködésre való képesség fejlesztése volt a fő cél. A szakkörök látogatottsága változó
volt. A játék szakkörre rendszeresen jártak a gyerekek, kosárlabda szakkörről sokat
hiányoztak a nyolcadikos tanulók.
Megvalósított programok:
 családi váltóverseny
 Damjanich emléktúra
 kerékpáros akadályverseny
 „Miben vagy a legjobb?” verseny
 Kihívás napja
Továbbképzés:
Májusban az alábbi 30 órás továbbképzésen vettem részt:
Iskolai testnevelés az egészségfejlesztésben: módszertani megújulás és egységes fizikai fittség
mérés ( NETFIT ) a gyakorlatban
Bartus Gábor

MATEMATIKA, FIZIKA /Ruzsik Csaba Józsefné/
5.a.b. matematika
Mind a két osztályban vannak olyan tanulók, akik a sok gyakorlás ellenére még mindig nem
tudnak kétjegyű számmal osztani, a szorzásokban is gyakran hibáznak. Ezeknek a tanulóknak
szükségük lenne külön korrepetálásra, de a szülők is tehetnének többet a felzárkóztatásukért.
A sok új anyag : törtek, tizedes törtek, negatív számok, síkidomok, szögek elsajátítása nagy
nehézséget jelentett számukra.
A szakkörre járó tanulók logikus gondolkodása sokat fejlődött. Szeretnek jönni, sok érdekes
feladaton gondolkodni, többféle megoldást keresni. A következő tanévben is jó lenne
folytatni, mert nagy az érdeklődés.
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8.b matematika
A hiányosságaikat csak részben sikerült pótolni, a legtöbb problémát az egyenletek megoldása
és az írásbeli osztás jelentette. A számológép használata is oka, hogy az osztás problémát
jelent több tanulónál, elfelejtettek osztani. Az új anyagok elsajátítása többségüknél csak
minimum szinten történt meg. Nem segítette őket a családjuk, a tanulószobán sem volt
türelmük külön gyakorlásra a kötelező házi feladatok mellett. A szünetre is javasoltam
ismétlést, gyakorlást minden tanulónak, mert a középiskolában felméréssel kezdik a tanévet.
6.a.b. Fizika
A szóbeli kifejező készségük javult, kezdik megszokni, hogy nem lehet mindent körülírni,
más szavakkal helyettesíteni. Problémát jelent, hogy az arányos mennyiségeket később
tanulják matematikából, amit fizika órán alkalmazni kellene. A táblázatok értelmezése és a
következtetések levonása sok problémát jelent egész évben.
7.a.b. Fizika
Sokat javult a kifejező készségük, nagyon aktívak. Jól elsajátították a második félévi anyagot,
többen sokat javítottak is osztályzataikon. Sokan tudják alkalmazni a fizikai összefüggéseket,
képleteket, a számításos szöveges feladatokat is megszerették.

8.a.b.Fizika
Az elektromosság témakörét továbbra sem szerették, a számításos feladatokat - főleg a
transzformátornál- csak kevesen tudták megoldani. A fénytan témaköre már sokkal jobban
érdekelte őket, főleg a gyakorlati alkalmazások.
Feladatomnak tűzöm ki, hogy a jövőben még jobban felkeltsem az érdeklődésüket minden
évfolyamon, hogy eredményesebb lehessek.
Kurucz János
Az év végi mérések a 6. a. és 6.b osztályokban továbbra is azt mutatják, hogy a két osztály
tanulói összetétele igen eltérő. Témazárók átlaga: 2,6 ill. 3,0. Év végi felmérés: 58% ill. 65%.
Alapműveleti felmérések átlaga 60% ill. 65%. Osztályozás alól felmentve 1 ill. 2 tanuló,
mégis a ˝b˝ osztályban több a jobb képességű tanulók száma. Valós probléma továbbra is az
alapműveleti képességek alacsony szintje, meglepő módon főleg a kivonásnál és persze az
osztásnál. Több tanuló jelezte méréskor, hogy ő elfelejtette, hogy kell kivonni, mutassam
meg. A szorzótábla memorizálásával szintén problémák vannak, a rövid és hosszú távú
emlékezet folyamatos fejlesztése szükségszerű. Még mindig van több olyan tanuló, aki nem
tud egyetlen osztási műveletet sem elvégezni. Jellemző továbbra is az alulmotiváltság, az
érdektelenség, a negatív munkamorál, a tartós figyelem képességének alacsony szintje. A
figyelem és érdeklődés fenntartása egy tanítási óra intervallumában, igen nehéz pedagógiai
feladat. A szöveges feladatok megoldásánál elsősorban szövegértési problémák merülnek fel,
valamint olvasási nehézségek. Mire a szöveg végére ér, nem emlékszik rá mit olvasott az
elején. A megfelelő művelet kiválasztása, nehéz feladat elé állítja a logikai gondolkodás
alacsony szintjén álló tanulót. Van néhány tehetségesebb tanuló mindkét osztályban, de
elkallódásuk veszélye a jelenlegi rendszerben folyamatosan fennáll. Mivel a féléves és éves
eredmények összehasonlításánál jelentősebb eltérések nem tapasztalhatók, a jövőben
bizonyos változtatásokra lenne szükség. A kérdés csak az, hogy a felsorolt elképzelések közül
melyek kivitelezhetők és melyek nem, esetleges anyagi források hiányában.
- A szaktanár minden évfolyamon délutáni felzárkóztató foglalkozást tart az arra
rászoruló tanulóknak. – Kivitelezhető.
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A tehetségek elkallódásának megakadályozása érdekében a szaktanár évfolyamonként
tehetséggondozó szakkört tart. – Kivitelezhető.
A szaktanár igyekszik a legtöbb anyagot differenciáltan feldolgozni a tanítási órán,
hogy minden tanuló képességének megfelelően legyen bevonva az
ismeretelsajátításba. - Nehezen, de kivitelezhető.
Vannak tanulók, melyeknél egyéni haladási ütem igénye merül fel, velük legalább heti
egy matematikaóráról kiemelve, fejlesztő pedagógus foglalkozik. – Nem biztos, hogy
kivitelezhető.
Magyarország a 80-as években még matematikai nagyhatalom volt, csak Szingapúrnak
voltak jobb eredményei. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a legtöbb
iskolában csoportbontásban történt a matematikaoktatás, olyan világszínvonalú
módszertani szakember tankönyveiből, mint Dr. Hajdu Sándor. Ez a még ma is
korszerű és hatékony módszer sok problémára megoldást jelentene iskolánkban. Nem
biztos, hogy kivitelezhető.

Nem szakrendszerű oktatás:
Heti két órában zajlott mindkét hatodik osztályban, kimenő rendszerben. Az első órát az
aktuális matematika tananyag ˝megtámogatására˝ használtuk, a második órában a tanulók
szocializációját segítő, kézügyességüket és esztétikai érzéküket fejlesztő játékos
foglalkozások zajlottak, sűrűn előkerült a logikai gondolkodást, stratégiai tervezést
fejlesztő sakk, malom és amőba is. Mivel a hatodik osztályban nem indult sem
felzárkóztató, sem tehetséggondozó szakkör, ennek pótlására több órát használtunk el a
nem szakrendszerű oktatás bőséges órakeretéből. Felhasználtunk órákat az országos
kompetenciamérésre való felkészülésre is.
7. a.b.:
A matematika tananyag ezen az évfolyamon a legtöményebb, rengeteg új ismeretet
zúdítva a tanulókra. A nagy ellentmondás az, hogy ugyanakkor a tanulókat most érik el a
nagy serdülőkori változások, negatívan befolyásolva tartós figyelmüket, irányultságukat,
érdeklődésüket, kitartásukat és igen nagylyukú szitára hasonlító emlékezetüket. A tanítási
órákat rendkívül zavaró magatartási devianciák ezen az évfolyamon a legerősebbek. A
legtöbb tanuló egy jeggyel jobb lehetne, ha érdeklődési irányultsága nem szóródna szét és
tűnne el többek között az internet útvesztőiben, ha kialakulatlan felelősség tudatuk
komolyabban orientálódna a pályaválasztás, továbbtanulás irányába, ha önmagukkal
szemben támasztott igényszintjük értékrendekkel javulna. Ha a 7. a. osztályos Cseh
Tamás kijelentését komolyan gondolta: „ Jó nekem a hármas is!” Akkor itt is felmerül a
tehetségelkallódás veszélye. Életkori sajátosságokon változtatni nem tudunk, de a
tanulmányi eredmény romlását megállító sajátos módszerek alkalmazása szükségszerű
feladat a jövőben is. Differenciált tananyag feldolgozásra, tehetséggondozó és
felzárkóztató szakkörökre szükség lesz 8. osztályban is. Az év végi felmérések
eredményei is azt mutatják, hogy a nagyjából azonos összetételű 7.a. és 7.b. osztály
képességein alul teljesít. Alapműveleti felmérés: 57% ill. 46%. Év végi felmérés: 54% ill.
52%. Témazárók átlaga: 3,0 ill. 2,9. Mindkét osztályban vannak speciális fejlesztésre
szoruló tanulók, de a jobb képességűek eredményeit tanulmányozva is megállapítható,
hogy többen nem vették komolyan az év végi méréseket, nem a legjobb tudásuk szerint
oldották meg a feladatokat és egyáltalán nem élik meg kudarcként, hogy eredményeik
nem mutatnak fejlődést. A jobb eredmények elérése érdekében elsősorban
szemléletváltásra lenne szükség, csak ezután fontolhatók meg más módszertani váltások.
Az évfolyam 8 tanulója vett részt tehetséggondozó szakkörön, felzárkóztató foglalkozás
csak tanítási óra keretein belül volt megoldható.
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8.a.:
Rendkívül változatos összetételű osztály, az enyhén értelmileg akadályoztatott tanulótól a
kitűnő tanulóig. Az alapműveleti felmérés eredménye azonban itt is problémás: 49%.
Amíg a szorzás 50% -os, addig a kivonás csak 40% -os. Ezek szerint a 8. a-ban rendhagyó
módon a kivonás a magasabb rendű és nehezebb művelet, nem a szorzás. 3 tanuló még
mindig nem tud írásban osztani. Az alacsony százalékos eredmények okát a 8. osztályban
központilag megengedett számológép használat elterjedésében látom egyrészt. Több
tanulónál ez a lehetőség a műveletvégzési képességek visszafejlődését okozhatja. A másik
ok a 7. osztályban is tapasztalt komolytalan hozzáállás: nincs már jelentősége, nincs már
tétje sokuknak, ebben az év végi kifelé tekintő, fészekelhagyó hangulatban. Az év végi
felmérés 57% -os, a témazáró dolgozataik átlaga: 3,2. Kimerítő tempóban készültünk az
országos kompetenciamérésre, több mint két hét óraszámát (10óra + szakköri
foglalkozások) használtuk fel. A szakköri foglalkozásokat aktívan látogatták, kifejezetten
középiskolára felkészítő foglalkozások zajlottak. Bár a tanórai aktivitás szintjét csak
kevésbé sikerült emelni, a kifogástalan órai magatartás lehetővé tette a tananyag nagy
léptékekben, elfogadható szinten történő elsajátítását. A szaktárgyi tudás hiányos voltát
önbizalomhiány is kísérheti, ezért a tanítási órák legfőbb célja a törzsanyag ismétlő,
rendszerező, összefoglaló feldolgozása volt, útravalót adva a környezetváltáshoz,
közösségváltáshoz, saját képességeikben feltétlenül bízva a helytálláshoz.

TECHNIKA /Nádudvari Sándor/
5. osztály
Ebben az évben a gyerekek megismerkedtek a környezet felosztásával. Megtudták, hogy a
természeti és társadalmi környezet mellett technikai környezet is körülvesz bennünket..
Megismerkedtek a kommunikáció alapjaival, a jelekkel és a jelrendszerekkel.. A közlekedés
témakörében a kerékpár, és az azzal való közlekedés volt a fő téma. Megtanulták a
legfontosabb közlekedési szabályokat és a azokhoz tartozó útburkolati jeleket és közlekedési
jelzőtáblákat.
Nagy élvezettel használták az interaktív tananyagokat.
A tanulók nagy érdeklődéssel vettek részt az órákon, magatartási problémák nem voltak.
Gondot okozott a füzetvezetés,és a felszerelés gondossága, de az év eleji helyzethez képest
sokat javult, betudható ez a külalak osztályozásának is.
6. osztály
Hatodik osztályban az előző év alapjain indultunk el. Megismerkedtek a gyerekek azzal,
hogyan aknázza ki az ember a természet energiáit. Ennek kapcsán a gépek és a berendezések
is terítékre kerültek, és természetesen azok irányítási problémáival is foglalkoztunk. A
közlekedés témakörben a közlekedési eszközök fejlődését, kialakulásukat vettük szemügyre,
gondot fordítva a magyar feltalálók életére, szerepére.
A második félévben az építészet témakörében, megismerkedtünk a lakástervezés alapjaival.
Sajnos e területen még mindig nem tudtuk kihasználni az informatika előnyeit, ugyanis még
mindig nem sikerült gyerekek számára használható CAD programot letölteni az informatika
terem gépeire.
7. osztály
Hetedik osztályban az anyagok tulajdonságaival ismerkedtünk, külön kiemelve a legfontosabb
iparban használatos fémeket. Így a vas az alumínium és a réz is terítékre került. Érdekes
tanulság, a tanulók nagy részének elég nehezen esik le, hogy a technika órán tanult fém az
ugyanaz a fém, mint amit kémia órán megismert. Az építészet témakörében tüzetesebben
szemügyre vettük az építészeti technológiákat, és azok fejlődését. Ennek keretében
megismerkedtünk a népi építészettel és azok kialakulásával.
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A hetedikes technika nagy hangsúlyt fektet a különféle szakmák, szakmaterületek, munkák
bemutatására, mintegy megalapozva a továbbtanulást, ez a tudatosság azonban csak
nyomokban fedezhető fel a tanulóknál.
8. osztály
Nyolcadik osztályban az energia rendszerekkel foglalkoztunk. Azzal. Hogyan jut el az energia
az erőművekből a lakossághoz, a házakba. Külön hangsúlyt kapott a villamos energia
felhasználása, illetve a biztonsági szabályok.
Kiemelt szerepet kapott a környezetvédelem, a víz védelme. Megtanulták a gyerekek, mit
jelent az üvegházhatás, a globális felmelegedés, milyen a savas eső, és milyen hatással van
ránk az ózonréteg elvékonyodása. Ebben a témában mindkét osztályból rendkívül tartalmas
bemutatók készültek, bizonyítván, hogy a gyerekek értik, és tisztában vannak a
környezetvédelem fontosságával.
A két osztály eltérő habitusa, más-más módszereket, kívánt meg a célok elérése érdekében.
Az A osztály jobban kedvelte az önálló munkákat, akár az egyéni felfedező munkákat is. A B
osztály többsége viszont a frontális munkát igényelte. Magtartásbeli problémák nem voltak,
mindkét osztály igyekezett a maga módján helytállni az órákon.
INFORMATIA
5. osztály
Az ötödik osztályban folytattuk a negyedikben megkezdett munkát, a felhasználói tudások
megszerzésének szándékával. A szövegszerkesztő használatának további megismerése volt a
fő cél, amelyet mindkét osztály nagy igyekezettel, szorgalmasan és fegyelmezetten végzett.
6. osztály.
A szövegszerkesztő alapismereteinek elsajátítása után annak használata, az önálló
ismeretszerzésben töltötte ki a legtöbb időt. Az internet, mint az ismeretszerzés egyik hasznos
és alkalmazható területének megismerése egészítette ki az előző évek megszerzett tudását.
Sajnos itt is szembesülni kell azonban, azzal, hogy a „kibervilág” is megköveteli az olvasás és
szövegértés képességét. Amíg ez a probléma fennáll sajnos akár egy menetrend használata is
gondot okozhat.
Varga Tamás
7. osztály
Mindkét osztály fegyelmezetten vett részt az órákon. Megfelelő mennyiségű feladattal
mindkét csoport figyelme fenntartható. Ebben az évbe a Microsoft Word program áttekintése
és néhány új parancs megismerése volt a cél. A félév végére ezt sikeresen el is végeztük. A
második félévben a programozás alapjaival, vagyis az "Imagine Logo" - val ismerkedtünk
meg. Megtanulták az alaputasításokat és az "Ismétlés" eljárást.
8. osztály
Mindkét osztály magatartási problémák nélkül, fegyelmezetten és szorgalmasan vett részt az
órákon. Megfelelő mennyiségű feladattal mindkét csoport figyelme fenntartható. Ezen tanév
elején átismételtük a Microsoft Word programot. Az év hátralevő részében a programozás
alapjaival ismerkedtünk meg. Az "Imagine Logo" alaputasításait, az "Ismétlés" eljárást,
gombok készítését valamint a paraméteres programozás alapjait tanulták meg.

5.6 DIÁKÖNKORMÁNYZAT
TÖRÖK SÁNDORNÉ
Szeptemberben az osztályok megválasztották a DÖK tagokat. Elkészítették az osztályok
munkatervüket. Mi is elkészítettük a munkatervünket és megválasztottuk a DÖK – gyermek
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vezetőjét, Bálint Fruzsina személyében. Bekapcsolódtunk az Egészségnevelési hét
programjaiba, Tisztasági Őrjárat, kézműves foglalkozás, karácsonyra készülődés, ünnepi
műsorszervezés. Fontosnak tartanánk a tanulmányi munkát, melyről táblázatok formájában
tájékoztattuk az iskola tanulóit a folyosóra téve. Farsang közeledtével discót szerveztünk, jól
sikerült rendezvény volt a DÖK-nek. Május végétől 3 héten át 7-8. osztályos tanulók mellé 56. osztályos tanulókat szerveztünk a folyosói ügyelet segítésére. Június elején köszöntöttük
pedagógusainkat Pedagógusnap alkalmából.
6. TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK
A tanórán kívüli tevékenységeknek továbbra is nagy a jelentősége, hiszen a tanulókat
számos negatív hatás éri szabadidejükben. Úgy gondoljuk, az iskolának kötelessége segíteni a
gyerekeket a helyes szokások kialakításában. Mint minden évben, most is változatos formák
további működtetésére törekedtünk.
6.1 IPR beszámoló
Intézményünkben negyedik éve működik az IPR /Integrációs pedagógiai rendszer/. Ebben
a programban azok a diákok vehetnek részt, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülnek és szüleik nyilatkoztak arról, hogy iskolai végzettségük nem magasabb a nyolc
általánosnál.
Bevezetésével az volt a célunk, hogy a különböző anyagi, szociális és kulturális háttérből
érkező tanulóink egyenlő esélyhez jussanak. Többen ingerszegény környezetből kerülnek
iskolába, ezért fel kell vállalnunk a tudás igényének felkeltését, a felzárkóztatást, a
viselkedéskultúra megalapozását és a tehetséges tanulók gondozását.
Az integrációs és képesség kibontakoztató programmal olyan pedagógiai gyakorlat
fejlesztését tűztük ki célul, amely a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, a tanulási
nehézséggel küzdők hátrányának csökkentését, továbbtanulási esélyeik javítását szolgálja.
E feladatok megvalósításához igazodik a tanórán és tanórán kívüli nevelő és oktató
munkánk. Tanórákon differenciált óravezetéssel, változatos munkaformák, kooperatív
technikák alkalmazásával adhatunk nagyobb segítséget tanulóink továbbhaladásához. Tanórán
kívül szakkörökkel, egyéni képességek fejlesztésével, felzárkóztató foglalkozások
hatékonyságának növelésével, versenyekre való felkészítéssel segítjük őket. Arra törekszünk,
hogy a IPR programokat integráltan - a nem hátrányos helyzetű- gyermekekkel együtt
szervezzük.
Sajnos a felzárkóztató és egyéni fejlesztő órák több tanulónál kevésnek bizonyultak a
továbbhaladáshoz. Voltak, akik sokat mulasztottak, voltak, akiknél hiányzott a tanultak
otthoni elmélyítése. Náluk a közös értékeléseken, esetmegbeszéléseken tett fogadalmak csak
rövid ideig tartottak.
A 2013/2014-es tanévben a következő munkacsoportokat működtettük:
-

IPR – menedzsment: 3 fő
IKCS: 8 fő
Módszertani adaptációt segítő csoport: 7 fő.

A csoportok elvégezték a helyzetelemzést ez alapján meghatározták a tanév céljait és
feladatait, melyhez ütemtervet is készítettek.
Az átmenetek megkönnyítése érdekében (óvoda-iskola, alsó tagozat-felső tagozat,
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általános iskola-középiskola) folyamatos volt az együttműködés az érintett felekkel.
Rendszeres párbeszédre, közös programokra került sor az év folyamán.
Továbbtanulást segítették a pályaválasztási szülői értekezletek, a pályaválasztási
kiállításon és középiskolák nyílt napján való részvételek. Intézményünket több középiskola is
felkereste bemutatkozás céljából. Tanulóink továbbtanulásának nyomon követése a
középiskolák hiányos visszajelzése miatt nehézségekbe ütközött.
Jól működő szakmai kapcsolatot alakítottunk ki a védőnővel, a háziorvossal, a Nevelési
tanácsadóval. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával hatékonyan fogtunk össze, hogy
megelőzzük néhány tanuló indokolatlan hiányzását. A szülőkkel rendszeres kapcsolattartásra
teremtettünk lehetőségeket, esetmegbeszélések, szülői fogadóórák, közösen szervezett
rendezvények formájában.
Az IPR programban 76 tanuló vett részt.
A) Kötelezően megvalósítható tevékenységek közül megvalósított feladatok
1. Az IPR alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások keretében továbbképzést
szerveztünk a pedagógusok számára az Oktador Pedagógiai Intézet segítségével.
Témája: Az integrációs gyakorlat szerepe a pedagógusok minősítése során. A
programban résztvevő pedagógusok és a tantestület többi tagja /22 fő/ áttekintették az
egyéni fejlesztési tervek készítésének lépéseit, az egyéni foglalkozások szervezését.
Ezek a témák elméleti alapot adtak a pedagógusok portfóliójának elkészítéséhez.
Az IPR menedzsment tagjai /4 fő/ bekapcsolódtak Hajdúszoboszlón a vezetői képzés
műhelyfoglalkozásába.
2014. február első hetétől szintén az IPR program keretében a 6. évfolyamos tanulók
közül 10-en kapcsolódtak be a „TANULNIJÓ” tanulásmódszertani képzésbe. A
tanfolyam célja, hogy az oktatás legégetőbb hiányterületén, a „Hogyan tanuljuk meg?”
kérdésére adjon a gyermekeknek konkrét válaszokat, és megtanítsa a későbbi
tanulásukban is eredményesen alkalmazható módszereket.
2. A szociális hátrányok enyhítésére úszásoktatást szerveztünk Martfűn a Termál
Fürdőben. Fontosnak tartjuk, hogy minél több gyermeknek adjunk lehetőséget arra,
hogy megtanuljon úszni. Az úszásoktatás megvalósítása a vidéki iskolák számára
nagyon nehéz a magas költségek miatt. Ezért örültünk, hogy a program keretében
úszni taníthattunk 50 gyermeket, akik a családjuk anyagi lehetőségei miatt nem
jutottak volna el hasonló helyre.
Bérletet vásároltunk a diákoknak, illetve
biztosítottuk az úszósapkát, és az utazás költségét.
Az egyéni foglalkozásokra tanszereket vásároltunk 20.000 Ft értékben. Nemcsak a
szociális hátrányokat, hanem a tanulási lemaradásokat is próbáljuk csökkenteni.
B) Nem kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül:
Eszközök beszerzésére: fejlesztő játékokat, műszaki cikkeket /magnót,
diktafont, DVD-lejátszót/ sportszereket vásároltunk.
Az esélyegyenlőség biztosításának kiváló színtere a sport. Új sporteszközök
segítségével nemcsak a tanórákon, hanem a tanórán kívüli foglalkozásokon is újabb
lehetőséget nyitottunk meg a tanulók előtt a pingpongozással. Az órák közötti
szünetekben értelmes elfoglaltságot jelent a diákoknak. Reméljük hamarosan
bajnokságot is tudunk rendezni, mert egyre több gyermek csatlakozik a sportolókhoz.
Nevelőtestületünk úgy ítéli meg, hogy a programmal sokat tehetünk, hogy a kialakult
hátrányok csökkenjenek, és a tanulók megkülönböztetés és kirekesztés nélkül, adottságaiknak
megfelelő fejlesztésben részesüljenek. Ezért a programot a következőkben is folytatni
szeretnénk.
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6.2 Gyermek- és ifjúságvédelem
Valamennyi pedagógus kötelessége, hogy részt vegyen a gyermekvédelmi feladatok
ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében, amennyire az egy iskolától elvárható.
Továbbra is szoros kapcsolatot tartottunk fenn a Gyermekjóléti Szolgálattal, amelynek
középpontjában a gyermekek érdekeinek érvényesítése állt. Intézményünket Véninger
Erzsébet, igazgatóhelyettes képviselte.
Tanulmányi versenyek
Ezek a lehetőségek a tehetséggondozás fő lehetőségei. Ebben a tanévben Tiszatenyőn és
Törökszentmiklóson szerveztek tankerületi versenyeket, ahol eredményesen szerepeltünk.
Ebben az évben is megszerveztük és lebonyolítottuk „A földrajz szerelmesei” elnevezésű
versenyünket, amelyet kollégánk, Zagyi Sándor emlékére indítunk már évet óta. Sajnos a
versenyzők száma évről évre csökken. A versenyt szervezte és bonyolította Légrádiné Gál
Anikó.
Szakkörök
Szakkörök az alsó tagozaton
Szorobán
Játékszakkör
Tehetségfejlesztő matematika
Kézműves
Segítő matematika
Népi játékok
Szociális kompetencia
Furulya-zongora
Szakkörök a felső tagozaton
Gitár
Kézműhely
Gasztronómia
Kosárlabda /fiú/
Kosárlabda /lány/
Asztalitenisz
Szakmaválasztó
Matematika /tehetséggondozó/
Matematika /felvételi előkészítő/
Angol
Sportjátékok
Matematika
ÖSSZESÍTÉS: 20 szakkör

Létszámok /fő/
10
17
13
22
10
16
16
7

Szakkörvezető
Berényiné Tóth Melinda
Karakas Jánosné
Bokorné Tímár Tünde
Tótáné Fási Mária
Nádudvari Sándor
Bartus Istvánné
Bartus Istvánné
Szabó Andrea

9
26
19
12
16
20
13
8
14
18
12
10
288

Kurucz János
Légrádiné Gál Anikó
Török Sándorné
Fülöp Éva
Fülöp Éva
Nádudvari Sándor
Orovecz Rózsa
Kurucz János
Kurucz János
Bártfai Edit
Fülöp Éva
Ruzsik Csabáné

Énekkar
Rendezvényeink színvonalas megrendezéséhez és sikeres lebonyolításához nagyban
hozzájárul az énekkar tevékenysége, ami egyben a tehetséggondozást is szolgálja. Az
énekkarnak 22 állandó tagja volt.
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Sport
Bekapcsolódtuk a Kengyeli Labdarúgó Sportegyesülettel közösen a Bozsik programba is. A
csapatok edzését Erdei László szervezte. Év végén 50.000 Ft értékben kaptunk labdahálót,
labdákat és jelölő mezeket. A programot a jövő tanévben is szeretnénk folytatni.
Úszásoktatás
Az 1. és az 5. évfolyam tanulói a testnevelés órák keretében Törökszentmiklóson tanultak
úszni. Ezen a két évfolyamon már mindennap volt testnevelés óra.
Az IPR program keretében 76 gyermek részére úszást szerveztünk Martfűn.
Évfordulók megemlékezések
Nevelőmunkánk során nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink nemzeti öntudatának
fejlesztésére. Kiemelten kezeljük a nemzeti évfordulókról való megemlékezéseket /október 6át, október 23-át, március 15-ét/. Megemlékeztünk névadónk, Kossuth Lajos születésnapjáról,
Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulójáról,a Költészet napjáról, a Magyar Kultúra
Napjáról és az Összetartozás napjáról. Az érzelmi nevelést is szolgálja a fenyőünnepség és az
Anyák napi ünnepség.
Hittan
Az elmúlt évekhez hasonlóan a katolikus és református hitoktatást igényelte néhány tanuló.
Ennek feltételeit biztosítottuk.
Családi hét
Az október elején megrendezésre kerülő rendezvénysorozaton leginkább a gyerekek
vesznek részt. A Községi Könyvtárral közösen szerveztük a programokat. A szülőket nehéz
mozgósítani, de ha eljönnek nagyon jó a hangulat és a gyerekek is igénylik a jelenlétüket.
Napközi
A jelentkezések alapján ebben a tanévben két csoportot indítottunk. A csoport minimális
lemorzsolódással működött egész évben. Az étkezők nagy száma miatt saját teremmel nem
rendelkeztek. A délutáni tanulásra vissza kellett jönni az emeletes iskolába. Így sok volt az
ingázás. A tagintézmény épületegyüttesének átszervezése miatt a mellékhelyiségek használata
több problémát vetett fel, amit igyekeztünk megoldani.
Tanulószoba
A felső tagozatos tanulók részére három csoportot szerveztünk. Az itt dolgozó
pedagógusok folyamatosan végzik a tanulók korrepetálását, nemcsak a tanulószobások
körében, hanem bárki igénybe vehette ezt a lehetőséget.
Ebédeltetés
Azoknak a gyerekeknek szervezzük, akik messzire laknak, és ebédidőben nem tudnának
hazamenni. Nemcsak a távolság miatt, hanem a felügyelet megoldatlansága miatt is
lehetőséget és felügyeletet biztosítottunk a kulturált étkezésre.
Menzai étkeztetés
2013. januárjától a szervezés az önkormányzat feladata. Azt tapasztaljuk, hogy szinte csak
az ingyenes étkezésre jogosultak veszik igénybe. Számuk azért nőtt, mert bővült a jogosultak
köre is.
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Iskolatej és gyümölcs program
Intézményükben már több éve működnek ezek a programok. Az alsó tagozatos tanulók
mellett az ötödik és hatodikos gyermekek juthattak ingyenesen almához és gyümölcsléhez. A
választék kicsi, sőt némely esetben a minőséggel is voltak problémák.
Az iskolatej szállítója továbbra is biztosította a tanulóknak a tejet, a joghurtot és a kakaót.
Legnagyobb sikere a kakaónak volt.
Osztálykirándulások
Ebben a tanévben minden osztály megszervezte, figyelembe vették a nevelők az
osztályukba járó tanulók anyagi helyzetét. Így eljutottak tanítványaink a közeli településekre,
a megye székhelyre, a fővárosba, Egerbe, Poroszlóra. Voltak osztályok, akik a közös
bográcsolást választották. Mindegyik lehetőség fontos egy-egy osztályközösség
megerősítéséhez.
Sajnos a hetedik osztályosok határon túli kirándulását nem tudtuk megszervezni.
Erdei iskola
Az idén is meg tudták nevelőink szervezni. Színvonalas, igényes szakmai programot
valósítottak meg Kétbodonyban Tótáné Fási Mária és Takács Sándorné vezetésével.
Nyári tábor
Évek óta az alsós tanulók vesznek részt a táborozáson, melyet Bokorné Tímár Tünde és
Gácsi Attiláné szervez. Az idén Pécsváradon táboroznak. Mind a két program sikeres
lebonyolításához anyagi támogatást nyújtott az önkormányzat és a helyi takarékszövetkezet.

7. AZ ISKOLA KAPCSOLATAI










Kengyel Község önkormányzata
Szülői munkaközösségek, szülői választmány
Napsugár Művészeti Óvoda
József Attila Művelődési Ház és Községi Könyvtár
Gyermekjóléti Szolgálat
gyermekorvos, védőnők
„A Kengyeli ifjúság jövőéért” egyesület
„A művelt és egészséges kengyeli lakosságért” alapítvány
Tisza Takarékszövetkezet

Partnereink segítsége nagyban hozzájárult az iskola feladatainak sikeres végrehajtásához.
Köszönjük segítő együttműködésüket.

8. ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEK ÉRTÉKELÉSE
A tanév végén kérdőívek segítségével mértük a pedagógusok, a szülők és a tanulók
elégedettségét az intézményben folyó nevelő-oktató munkával kapcsolatban.
A pedagógusok véleménye szerint /21fő/
Pozitív:
- az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését /4,9/
- a vezető igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket /4,8/
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a vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, határozza meg a nevelőtestület
feladatait, törekszik az egyenletes leterhelés megvalósítására /4,8/
a vezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai együttműködését /4,7/

Negatív:
- az intézményben a szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges eszközök a
rendelkezésre állnak /3,2/
- a diákcsoportokat az együttműködés és az előítélet-mentesség jellemzi /3,6/
- a tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint
történik, amelyet minden pedagógus betart /3,7/
- a tanulók ismerik az erkölcsi normákat, és képesek a megismert értékrend szerint
szervezni az életüket /3,8/
A szülők véleménye szerint /247 főből, 114 fő hozta vissza, 46%/
Pozitív:
- az iskola hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget teremt a
rendszeres testmozgásra, sportolásra /4,3/
- az iskola hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek szervezésére (szakkörök,
programok) /4,3/
- gyermekem tisztában van a követelményekkel /4,2/
- az intézményvezető jelenléte meghatározó az iskolában /4,2/
Negatív:
- az iskolában a diákokra jellemző az előítélet-mentesség /2,7/
- az iskolára a kulturált viselkedés jellemző: ezt tükrözi beszédük, viselkedésük,
tanáraikkal, más felnőttekkel /2,8/
- az iskola eredményesen segíti a lemaradókat /2,9/
A tanulók véleménye szerint /158 fő 4-8. évfolyamig/
Pozitív:
- az iskolában megszerettetik velem a mozgást /4,5/
- szeretnék jó tanulmányi eredményeket elérni /4,5/
- az iskola megfelelő kihívásokat biztosít számomra más területeken is /4,22/
- Megfelelőnek tartom a munkám értékelését /4/
Negatív:
- elégedett vagyok az iskola tisztaságával /2,6/
- az osztályunkban figyelnek egymásra a tanulók /3,1/
- úgy érzem továbbtanulásom szempontjából jó kezekben vagyok ebben az iskolában
/3,2/
Néhány tanulói vélemény:
- több informatika óra legyen
- az udvaron legyen hinta, csúszda, mászóka, pihenő padok
- több nyelvet kellene tanítani
- nem kellene a gyereket kritizálni, hogy sokat eszik, és miket eszik
- ne legyen sorakozás
- ha valamit nem értünk mondják el többször (matematika)
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vannak tanárok, akik szigorúbbak a kelleténél
nem ehetünk az órán.
9. ERŐSSÉGEINK ÉS MEGOLDANDÓ FELADATAINK

Eredmények, erősségek (az egész iskolára vonatkozóan)
• Jó a szakos ellátottság.
• Gyermekekre, családokra odafigyelő nevelők, egymást segítő a tantestület.
• A tantestület a kiadott munkáknál összedolgozik, igyekszünk közösen megoldani a
feladatokat.
• Az új és régi kollégák is elhivatottak.
• Kompetenciamérésre való felkészítés érdekében tett jelentős erőfeszítések, amik még nem
elegendők
• Erős a szociális érzékenység a tanári karban gyermekeink irányába.
• Gyerekek egyéni gondjainak figyelemmel kísérése, segítése.
• A gyerekek sorsát – iskolán belül és azon kívül is – a legtöbb osztályfőnök lelkiismeretesen
nyomon követi.
• A gyenge tanulók felzárkóztatási lehetőséget kapnak.
• A gyerekekről az osztályfőnökök naprakészen tudják a szükséges dolgokat.
• A pedagógusok szoros, naprakész kapcsolatot ápolnak a szülőkkel.
• Probléma esetén a szülőket azonnal értesítjük.
• A délelőtti megbeszélések lehetősége elősegítette a szülők és a pedagógusok jobb
együttműködését.
• A hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére, felkarolására nagy figyelmet fordít minden
nevelő.
• A tanárok nagy része nyitott az új dolgokra.
• Javult a fegyelmi helyzet.
• Jól sikerült rendezvények.
• A pedagógusok nagy része tevékenyen vesz részt a községi rendezvényeken. Szép és
színvonalas műsorokkal ajándékozzuk meg a nézőket a települési rendezvényeken.
• Precíz és gyors ügyintézés az iskolavezetés és titkárság részéről.
• Törvényesség szem előtt tartása.
Megoldandó problémák
• A pedagógusok túlterheltek, a várható változások, a sok bizonytalanság befolyásolja a
hangulatot, de a munkamorált nem.
• A családok nagyobb része nem támaszt folyamatosan követelményeket gyermekeik felé,
ezért neveltségi problémák jelentkeznek.
• Az otthoni nevelés során egyre kevés idő jut a gyerekekre, ezért a családok nagyon korán
mindent rájuk hagynak.
• Akad olyan szülő, aki a problémák megoldásának könnyebb módját választja, a konfliktus
felvállalása helyett engednek a tanulók követelésének, így a gyerekek nehezen veszik
tudomásul, hogy vannak szabályok, amit be kell tartani.
• A tanulóink nagy része nehezen motiválható, a tanulás egyáltalán nem érdekli őket. Sok
esetben hiábavalónak bizonyultak a szülőkkel való beszélgetések. A problémák feltárása
után gyakorlatilag alig történt érdemi javulás ezeknél a gyerekeknél. A szülők nagy része
maga is tehetetlen saját gyermekével szemben, sok esetben a gyerek irányítja a szülőjét.
• Probléma a tanulók alacsony neveltségi szintje, ami a magatartásukban is megmutatkozik.
• Kevés a versenyeztethető diák, és sokszor ugyanazokat szerepeltetjük, ezért bele is fáradnak.
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• Kevesen vagyunk a tantestületben az oktatáson kívüli feladatok megoldásához.
• Az iskolaudvar ingerszegény.

10. KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS
Tisztelettel köszönöm minden kollégának, hogy hatékony részvételével ilyen tartalmas
tanévet tudhatunk magunk mögött. A külső körülmények, a felzaklatott mindennapok, a
változások, sokszor feszültséget, türelmetlenséget, bizalmatlanságot hoztak az életünkbe.
Minden erőnkkel azon voltunk, hogy a tanítói, tanári munkánk során ez ne legyen érezhető.
Csíkszentmihályi Mihály idézetével szeretném kijelölni a következő év legnagyobb feladatát:
„Meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy önmagáért élvezzék a tanulást, ne csak azért, hogy
jó jegyeket kapjanak. Azok a gyerekek, akik élvezik a kihívások legyőzését, felnőtt életükben
is keresni fogják a kihívást jelentő helyzeteket. Nagyobb valószínűséggel ragadnak meg új
lehetőségeket, keresnek új módszereket, dolgoznak olyan feladatokon, amelyeknek nincs
egyértelmű megoldása, és ösztönöznek másokat arra, hogy nehéz problémákon dolgozzanak.”
Sok-sok ilyen gyermeket szeretnénk nevelni a következő évben. Hogy ez így legyen a nyári
szünetben tartalmas kikapcsolódást, erőgyűjtést, mosolygós vidám napokat kívánok nektek, és
családtagjaitoknak.
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KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2014. szeptember 30 -i ülésére
A Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás igényléséről

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadásakor támogatási célú működési bevétel egyéb
forrásból jogcímen került 64.568 ezer forint beállításra, amely a működési célú költségvetési hiányt
tartalmazta.
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény, valamint a
7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján, ami a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szól 2014.
szeptember 30-ig folyamatosan lehet támogatási kérelmet benyújtani.
Az önkormányzat támogatási kérelmét az első körben 13.582 ezer forinttal támogatta a kormány.
Viszont az év elején megtervezett forráshiányt ez csak részben fedezi, ezért javasoljuk újra beadni a
kérelmet.
A támogatási kérelemhez csatolni kell a benyújtásról szóló Képviselő-testületi határozatot.
Mindezek alapján kérem a Képviselő- testületet a határozat meghozatalára.
Kengyel, 2014. szeptember 22.

Nagy Szilárd
Polgármester
____/2014.(____) Kt.
Határozat
A Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás igényléséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény,
valamint a 7/2014.(I.31.) a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló
BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
Irattár

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
Képviselő-testület 2014. szeptember 30-i ülésére
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2015. évi
csatlakozásról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ismét lehetőség van arra, hogy Kengyel Önkormányzata
csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. ( a csatlakozás
határideje 2014. október 1. )
Az önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj pályázati rendszerében
való részvétele önkéntes. Az ösztöndíj adományozásának jogszabályi alapjául 51/2007 (III.26.)
Kormányrendelet szolgál. Az ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás feltétele, hogy az
önkormányzat elfogadja az ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kidolgozott Általános Szerződési Feltétételeit , valamint kötelezettséget vállaljon
arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása, és az ösztöndíj folyósítása során megfelelően jár el. A
2014.pályázati fordulóban öt kengyeli diák részesült összesen 17 500 Ft / hó önkormányzati
ösztöndíjban. Ez a támogatási forma az évek során ismerté vált a felsőoktatásban tanulók körében.
Az ösztöndíj adományozásának szerződésben foglalt feltételei nem változtak, továbbra is a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási tanulmányokat kezdő illetőleg folytató fiataloknak nyújt
rendszeres anyagi segítséget, tanulmányi eredménytől függetlenül. Javaslom, hogy az egy főre jutó
jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresében határozzuk meg
(2014- ben 57 000 Ft nettó jövedelem / fő / hó )
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj többszintű támogatási rendszer, melynek
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
1./ A települési önkormányzat által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a
szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeretek
birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt
pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az
önkormányzat.
2./ Megyei önkormányzat által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott
pályázó, vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj
összegét.
/1/ és /2/ együtt: önkormányzati ösztöndíjrész
3./ Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló, vagy a továbbiakban tanulni
kívánó szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a
települési és a megyei önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati
támogatással megegyező mértékben – a Rendelet 18 § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos
lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. A pályázatra kizárólag a települési
Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos)
intézményben folytatják a tanulmányaikat. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a
2014. évi fordulóban 5000 Ft / fő / hó volt.
Nem részesülhetnek Bursa támogatásban aki
-középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
-Magyar Honvédség és fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
-doktori (PhD) képzésben vesz részt
-külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
Jelen becslésünk szerint kb. 18-20 fő olyan tanuló van aki szociálisan hátrányos helyzetű.

Az ösztöndíj időtartama:
"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév a 2014/2015. tanév második
(tavaszi ) féléve és a 2015/ 2016. tanév első ( őszi ) féléve;
"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016 tanév, a
2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév).
A pályázók köre:
Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
"B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű (a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2015/2016 tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
„B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016
tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2015/2016.
tanévben ténylegesen megkezdik.
Az Önkormányzatnak egy tanulmányi félévre egy összegben kell átutalni az Támogatáskezelő
számlájára a támogatott hallgatók öt havi támogatási összegét. Az ösztöndíjak folyósításának költsége
a jövő évi költségvetésünket terheli, fedezetét a 2015. évi költségvetésünkben kell tervezni.
Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő –testületnek, hogy Önkormányzatunk csatlakozzon a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához és ebben az
évben is írjuk ki a pályázatokat az ösztöndíj elnyerésére.
A fentieket figyelembe véve a következő határozati javaslatomat terjesztem elő:

2014. szeptember 22.

Nagy Szilárd
polgármester

____/2014.(____) Kt.
Határozat
A Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az 51/2007.(III.26.)Korm.r.18.§ (4)
bek. biztosított jogkörében eljárva – csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához, amelynek keretében a következő feladatokat kell
elvégezni.
1./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulójához való csatlakozási szándéknyilatkozatot
el kell juttatni a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1054 Budapest, Báthory u. 10. címre.
Határidő: 2014. október 1.

2./ El kell készíteni a pályázati kiírást – az oktatási miniszter által
kiadott részletes feltételnek megfelelően, amelyeket az
önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon
közhírelni kell.
Határidő: 2014. október 3.
Felelős: Polgármester
3./ Az Önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett
pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.
Határidő: 2014. december 8.
Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Irattár

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. szeptember 30.-i ülésére

Tájékoztató Kengyel Község önkormányzatának 4 éves gazdasági tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2010-ben megválasztott képviselő testület a 2011. március 31-i ülésén a 23/2011(III.31) Kt
határozatával elfogadta a 2011-2014 évre szóló gazdasági programját.
A program fő célkitűzései az alábbiak voltak:
1. A meglévő alapellátást nyújtó intézmények működési feltételeinek biztosítása
2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
3. Pályázati lehetőségek felhasználásával a település infrastruktúrájának javítása, a
lakosság komfortérzetét javító beruházások megvalósítása.
A gazdasági program végrehajtása :
1. Az intézmények működési folyamatos volt működési feltételei az önkormányzat
forráshiánya ellenére biztosított volt.
1.1. A Kossuth Lajos általános iskola működését 2013. január 1-től a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ vette át, a működési költségekhez a település minden
évben hozzájárulást fizet.
Az intézménynél az alábbi fejlesztések történtek:
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0190 Informatikai infrastruktúra fejlesztés: amelyből 27 darab
iskolai számítógép, 9 darab interaktív tábla a hozzátartozó notebookkal és
projektorral került beszerzésre, és mellette megvalósult a pedagógusok oktatása is.
TIOP-1,1,1/09/1-2010-0047 Tanulói számítástechnikai eszközbeszerzés című
pályázatból az általános iskolai tanulók számára biztosításra került a számítógép
használatának elsajátítása.
1.2. A Napsugár Művészeti Óvodában a nevelés 5 csoportban folyik , az alkalmazottak
száma: 18 fő
ÉAOP-4,1,1/A-2-10-2010-0002 pályázat felhasználásával megvalósult a Napsugár
Művészeti Óvoda komplex fejlesztése, a beruházás113.398 ezer forinttal növelte az
önkormányzati vagyont.
2013. decemberében a Darányi Ignácz Terv keretében az MVH-tól önkormányzatunk
19.811.143 Ft – ot nyert, só – és tornaszoba építésére, a beruházás határidőre 2014.
május 31-ig elkészült, a pénzügyi elszámolás folyamatban van.
1.3. Járó-betegek alapfokú orvosi ellátása
A járó-beteg ellátás működési keretein belül változás nem történt. A védőnői
szolgálatnál 2013. óta 1 üres állást sajnos többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült
betölteni.
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2010-2011-ben elkészült a Házi orvosi rendelő komplex fejlesztése 73.065 ezer
forintos ingatlan és 2.429 ezer forintos eszköz ráfordítással. A pályázat ÉAOP4,1,2/A-09-2010-0010- s volt.
Az Egészségházban egy helyre került a két körzeti orvos, a gyermekorvos és a
védőnői szolgálat.
1.4. A szociális gondozási feladatokat a Törökszentmiklós és Térsége Kistérségi társulás
keretein belül oldotta meg az önkormányzat 201-2013 között. 2014. január 1-től új
intézményként létrehozta a testület a Kengyeli Egyesített Szociális Intézményt –
ennek keretein belül működik a bennlakásos idősek otthona, az idősek nappali
ellátása, és a családsegítő szolgálat-, önkormányzati szakfeladatként a gyermekjóléti
szolgálat. 2014. január 29-től működési engedéllyel rendelkezik falugondnoki
feladatok ellátására. A tanyagondnoki szolgálathoz 2014-ban MVH- s pályázatból
sikerült 1 darab terepjáró kis-tehergépkocsit vásárolni.
Ezer ft-ban!
Kifizetett összegek
Szociális támogatásokra

2011
84840

2012
84766

2013
61145

2014
19330

A segélyezésre fordított kiadások csökkentek, ami természetesen nem jelenti azt, hogy
a jogos igények nem kerültek kielégítésre.
A település minden évben részt vett a kormány nyári étkeztetési programjában, amely
120-130 gyermek nyári étkeztetését fedezte.
2014. június 2-án a Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázat országos győztese lett
településünk, melynek keretében fél éven át 30 gyermekünknek érkezik meleg étel.

1.5. Közművelődés
A Kengyeli Általános Művelődési Központból kivált az általános iskola, az új
intézmény József Attila Művelődési Ház- és Könyvtárként működik. Az alkalmazottak
száma: 4 fő.
Az intézményben a vállalt feladatokat az önkormányzat teljesítette, úgymint:
- a könyvtársi állományt folyamatosan gyarapította
- érdekeltség növelő támogatásból az intézmény épületének részleges felújítása
készült el és az eszköz állománya fejlesztésre került
- a lakosság széles körét érintő programok megszervezése folyamatos, amibe a helyi
civil szervezetek is bevonásra kerültek. Itt kell megemlíteni, hogy az
önkormányzat a civil szervezetek részére minden évben pályázatot ír ki ami
nagyban segíti működésüket, programjaik megvalósítását ( fogathajtó, nyári
gyermek programok stb)
2. Munkahelyteremtés
Az önkormányzat ipartelepítésre alkalmas telkek értékesítésével segítette a vállalkozások
beindítását pl: kamionmosó.
Az állandó foglalkoztatottak létszáma az intézmények átszervezésének függvénye.
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A közfoglalkoztatás 2011. évtől folyamatosan növekszik az átlagos statisztikai létszám
2014-re meghaladja a 100 főt. 2014. augusztus hónapban minden munkanélküli
lehetőséget kapott arra, hogy foglalkoztatásban vegyen részt.
A közfoglalkoztatásra nyert START munka pályázati programok létesítményei ( fólia)
eszköz és gép beszerzései hosszú távon biztosítják a megkezdett programok működési
alapjait.
A munkanélküliek visszavezetését a
szabad piaci
munkában segíti, hogy a
foglalkoztatáson túl tanfolyami képzések formájában új szakmát is elsajátíthatnak.
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3. Lakosság komfortérzetét befolyásoló a fentiekben nem említett beruházások:
1. Elsődlegesen a Tiszatenyő - Kengyel Közös Önkormányzati Társulás keretében
megvalósuló szennyvíz beruházást kell megemlíteni.
2013. július 1-jén Illés Zoltán Környezetügyért felelős államtitkár letette a
szennyvízberuházás alapcsövét Kengyelen, majd Tiszatenyőn. A KEOP -1-2-0/0911-2011-0043 pályázat keretében 2.1 milliárd forintot nyert a két település.
Közben az ún. CBA átszámítást követően újabb sikeres pályázatot nyújtott be a két
település, így a támogatási intenzitást 85% - ról 94.9 % - ra sikerült növelni, ezzel
jelentősen csökkenteni a lakosság terheit. A beruházás 2014 évben befejeződik.
2. 2011. évben 2 darab játszóteret vehettek birtokba a gyermekek, amihez
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumtól nyert az önkormányzat
pénzösszeget.
3. 2 gyalogátkelőhely került átadásra a Kossuth úton. Továbbá döntött a képviselő
testület, hogy Bagimajorban a vasúti kereszteződésben a gyermekek védelme
érdekében is létesít gyalogátkelő helyet.
4. Autóbuszváró épült Dózsa, Kossuth, és Szabadság úton.
5. 2012-ben megtörtént a dögkút rekultivációja.
6. Martfű várossal közösen előkészítettük a kerékpárút pályázati anyagát.
7. Elkészült a katolikus és református templom, valamint a szélmalom éjszakai
díszkivilágítása. Kihelyezésre került a Bagimajort jelölő névtábla.
8. 2014. szeptember 15-én elkezdődött az artézi kút építése a templom kertben. A
beruházás teljes költségét az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.
9. Norvég alaphoz pályázatot készítettünk„ Bagimajori turisztikai attrakciók” néven
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2011. november 4-én testvér települési megállapodást kötött az önkormányzat a
lengyelországi Jordanow Kistérséggel Lengyelországban. Ez Kengyel első
testvértelepülése.
A települést széles körben ismerté tették a különböző egyre színvonalasabb nagy
tömegeket megmozgató rendezvények: Büszke vidék fesztivál, majális, augusztus 20.

Mindezeket a feladatokat az önkormányzat a táblázatban jelölt bevételekből tudta
teljesíteni.
Bevételek
Intézményi
Helyi adó
Bírság
Átengedett adók
Állami
Támogatás
Átvett pénzeszköz
Felhalmozási bevétel
hitel
pénzmaradvány
függő
kölcsön visszatérülés
Összesen

2011
13190
31205
1700
137128
240731
73954
3943
69718
34000
5577
501
483
612130

2012
11808
34729
434
134558
320515
56940
2937
58207
77930
241
-501
377
698175

2013
16787
40440
1035
4335
247066
87308
3773
140115
0
65568
278

2014.I.félév
13964
23261
599
3057
233288

606705

299338

132
129
24908

Összesen
55749
129635
3768
279078
1041600
218202
10785
268169
136838
71386
278
860
2216348

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat a 2011-2014 évekre vállalt gazdasági
programjában szereplő célkitűzéseket sikeresen végrehajtotta. Az intézmények működése
zavartalan volt. A kiírt pályázatok adta lehetőségeket az önkormányzat maximálisan
kihasználta. A megnyert pályázatok eredményeként magasabb színvonalon tudta az
önkormányzat biztosítani a lakossági igények kielégítését.
A elmúlt 4 évben végzett munka eredményei bizonyítják azt, hogy a Képviselő-testület
megfontolt döntéseivel mindig a község, a lakosság érdekeit tartotta szem előtt.
Köszönet érte a testület tagjainak, és a testület munkáját segítő bizottsági tagoknak, valamint a
hivatal, és az intézmények dolgozóinak.
Kengyel, 2014. szeptember 18.

Nagy Szilárd
polgármester
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KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. szeptember 30-i ülésére
A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igénylésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent a belügyminiszter 46/2014.(IX.25.)BM rendelete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásáról.
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik
a) a szociális rászorultság és a 2014. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.
napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy
aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak
járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy – tekintet nélkül
annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt
élvezzen,
ab) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
ac) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor,
b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
A támogatás mértéke:
a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete alapján az országos
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos
fafajta esetében 15 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3500 Ft/q+áfa.
Mivel Kengyel település nem tartozik ebbe a kategóriába bele, ezért a tüzifához m3-ként 1.000,- Ft+ ÁFA, a barnaszénhez
500,- Ft/q saját erőt kell a pályázathoz hozzá rendelni.

Jász- Nagykun Szolnok megyében van lehetőség lágy lombos tűzifa vásárlására.
A maximálisan igényelhető mennyiség:
Keménylombos tűzifa:
584 m3
Lágylombos tűzifa:
876 m3
Barna kőszén:
1.752 q

Biztosítandó saját erő:
741.680,- Ft
1.112.520,- Ft
1.112.520,- Ft

Kengyel,2014. szeptember 29.
Nagy Szilárd
Polgármester
____/2014.(____) Kt.
Határozat
A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igénylésére
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2014.(IX.25.) BM rendelet - a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásáról-alapján támogatási igényt nyújt be 584 m3 kemény
lombos tűzifa beszerzéséhez.
Az önkormányzat a tűzifa beszerzéséhez 741.680,- ft saját erőt biztosít.
Az önkormányzat vállalja, hogy a tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Az önkormányzat vállalja, hogy a tűzifa vásárlást követő 10 napig a szociális tűzifa ellátásról szóló rendeletét
megalkotja.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
Irattár

2010-2014
-

-

-

-

2010. október 3-án Kengyel településen megválasztották a polgármestert és a
képviselőtestület tagjait.
2010. október 12-én Németh Lajos korelnök úr beszédével megkezdődött az alakuló
ülés, ahol letette az esküt az új önkormányzat.
2010. október 23-án megemlékezést tartott Kengyel község.
2010. november 11-én rendkívüli ülésen döntött az önkormányzat, hogy a
tulajdonában lévő telket értékesíti és szorgalmazza Kengyel első ipari
létesítményének, a kamion - -és tartálymosónak megépítését.
2010. november 22 – én és 23 – án kiosztásra került az EU élelmiszersegély a
rászorulók között.
2010. november 26 – falugyűlésen tájékoztattuk a lakosságot a szennyvízcsatorna
beruházás jelenlegi állásáról.
2010. december 9-én nyugdíjba vonult Szabó István jegyző helyett Dr. Fekete Nórát
választotta az önkormányzat a község új jegyzőjévé.
2010. decemberében Adventi teret épített az önkormányzat a parkban, ahová 1
hónapon át minden nap várta a vendégeket.
2010. december 31-én hagyományteremtő céllal megrendeztük az első Kengyeli
Szilvesztert a parkban.
2011. január 13-án az új önkormányzat megtartotta az első lakossági fórumot
Bagimajorban.
2011. február 13-án „ A jövő Kengyelét építjük” címmel vállalkozói fórumot
tartottunk a Községházán.
2011. február 14-én lezárult két uniós pályázat. A TIOP 1.1.1.-07/1 és a TIOP-09/12010 kereteiben összesen 32 millió forintból iskolai laptopokat, interaktív táblákat,
egyéb számítástechnikai eszközöket vásárolhatott az ÁMK.
2011. február 17-én az önkormányzatunk döntött arról, hogy értékesíti az egykori
gépállomás egy-egy részét. A területre vállalkozások települtek, illetve bővültek.
2011. február 22-én, fél éves tárgyalást és egyeztetést követően az önkormányzathoz
felszerelték Kengyel első bank automatáját.
2011. február 24-én a második vállalkozói fórum alkalmával bemutatkozott a
településen a Tisza-ment Leader Egyesület.
2011. március 14-én önkormányzatunk megtartotta a hagyományos ünnepséget.
2011. március 19-én megalkottuk a „Tehetséges kengyeli fiatalokért” rendeletet.
2011. április 26-án az orvosi rendelő átköltözött ideiglenes helyére, előkészítve ezzel a
helyet az új rendelő megépítésére, bővítésére. Az alapkőletétel után azonnal
elkezdődött a kivitelezés. A rendelő összesen 72775540 Ft-ból újult meg, az Új
Széchenyi Terv keretében.
2011. április 30-án lezajlott az első Kengyeli Majális.
2011. május 15-én elkezdődött az életveszélyessé vált egykori gépállomás bontása.
2011. május 28-án Bagimajorba, május 29-én Kengyelen vadonatúj, uniós forrásból
megépült játszótereket avattunk, összesen 27 millió forintból.
2011. június 4-én első ízben megemlékeztünk a trianoni tragédiáról.
2011. júniusában, saját forrásból, összesen 3.7 millió forintból a járhatatlanná vált utak
állapotán javítottunk.
2011. július 19-én Kengyelen forgatták a „ Varjú „ c. filmet, mely több díjat is nyert
különböző grémiumok előtt.
2011. augusztus 10-én elkészült a Kamion-és Tartálymosó, összesen 100 millió
forintból. Ezzel megépült Kengyel első ipari létesítménye.
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2011. augusztus 10-én együttműködési megállapodást kötött Martfű és Kengyel
önkormányzata, hogy kerékpárutat épít a két település között, uniós forrásból. Kengyel
gesztorságával elkezdődött a tervezés és az engedélyeztetés.
2011. szeptember 7-én átadtuk Bene Gergőnek és Juhász Kristófnak a „Tehetséges
Kengyeli Fiatalokért” díjakat.
2011. szeptember 17-én lezajlott a hagyományos kengyeli falunap, óriási érdeklődés
mellett. A rendezvény az „ Együtt Kengyel” nevet viselte.
2011. október 21-én lezajlott a megemlékezés, valamint a kitüntető díjak átadása.
Szintén e napon felavattuk Kengyel rovásírás tábláit is.
2011. november 4-én testvér települési megállapodást kötöttünk a lengyelországi
Jordanow Kistérséggel Lengyelországban. Ez Kengyel első testvértelepülése.
2011. november 7-én letette az állampolgári esküt a Községháza dísztermében Vaszi
István, kengyeli lakos.
2011. november 18-án ünnepélyes keretek között átadtuk a vadonatúj Egészségházat,
ahol egy helyre került a két körzeti orvos, a gyermekorvos és a védőnői szolgálat.
2011. november 26-án megnyílt az Adventi tér a parkban.
2011. december 5-én huszadik alkalommal zajlott a hagyományos kengyeli
Falumikulás.
2011. december 16-tól kézbesítettük az idősek karácsonyi csomagjait, saját forrásból.
2011. december 19 – én köszöntöttük a Karácsonyt az Idősek Otthonában.
2011. december 31-én újra együtt szilveszterezett a település a parkban.
2012. február 14-én pályázatot írtunk ki az egyik háziorvosi körzet praxisjogára.
2012. március 14-én zajlott a Tisza Menti Leader Egyesület vidékfejlesztési fóruma a
Községházán.
2012. március 15-én közösen ünnepelt a falu lakossága.
2012. március 17-én elfogadtuk Kozák Ferencné óvodavezető, és Németh Lajos
igazgatói pályázatát két intézményünk élére, öt évre.
2012. április 29-én újabb EU élelmiszercsomagot nyert önkormányzatunk, melyet a
rászoruló családok között osztottunk szét.
2012. április 22-én érkezett a hivatalos döntés, hogy megépülhet Tiszatenyővel
közösen a kengyeli szennyvízcsatorna-hálózat. Ekkor még 85 % - os támogatási
intenzitás mellett.
2012. április 30-án zajlott a Falumajális Kengyelen, ezt megelőzően vállalkozói
fórumot tartottunk.
2012. május 8-án az édesanyákat köszöntöttük az Idősek Otthonában.
2012. május 13-án megrendeztük a 31. Kengyelfutást.
2012. május 15-én Falugyűlésen tájékoztattuk a lakosságot a szennyvíz – pályázat
sikeréről és a teendőkről.
2012. május 28-án Lengyelországban köszöntöttük Jordanow kistérség
megalakulásának 20. évfordulóját.
2012. május 30-án közmeghallgatást tartottunk a képviselőtestületi ülés keretein belül.
2012. június 3-án közösen emlékeztünk a trianoni tragédiáról.
2012. június 29-én Fegyverneken vett részt Kengyel település küldöttsége a Vándorló
Bográcsok Fesztiválon.
2012. július 10-én összefogtunk a gerincvelő gyulladásban szenvedő Kocsis
Karolináért. Az összefogás jól sikerült, a kengyeli kislány megkapta az életét
jelentősen megkönnyítő ágyat.
2012. július 25-én sikeresen pályáztunk a Belügyminisztériumnál Érdekeltségnövelő
Támogatásra, így összesen 7.654158 Ft-ból részleges felújítást végezhettünk a
művelődési házon.
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2012. szeptember 8-án településünk is részt vett a Szolnoki Gulyásfesztiválon, ahol
elnyerte az „ Aranyérmes Gulyás” címet.
2012. szeptember 15-én zajlott Kengyel Napja, mely rendezvény iránti érdeklődés azt
igazolta, hogy több napos szórakozási lehetőségnek is van létjogosultsága
településünkön.
2012. szeptember 15-én Jakab István, az országgyűlés alelnöke tartott gazdafórumot
Kengyelen.
2012. október 19-én két közkifolyónál szennyeződést találtak a szakemberek. Amíg a
rendszer tisztítása meg nem történt a lakosságot palackos ivóvízzel és lajtos kocsikkal
láttuk el. A helyzet 72 órán belül normalizálódott.
2012. október 22-én közösen emlékeztünk a parkban, a „ Haza Te vagy” c.
rendezvényen. Beszédet Dr. Kállai Mária, újonnan kinevezett kormánymegbízott.
2012. október 25-én aláírtuk a Törökszentmiklósi Járási Hivatallal a megállapodást.
2012. október 31-én leraktuk a Napsugár Művészeti Óvoda alapkövét. A
beruházáshoz, 90% -os támogatási intenzitás mellett 10086700 Ft – os uniós
támogatást nyertünk az Új Széchenyi Terv keretében, mellé további 25 millió forint
hitel felvételéről döntöttünk.
2012. november 1-én megkezdte a rendelést dr. Landgraf József a 2. sz. háziorvosi
körzetben.
2012. november 5-én védőnői pályázatot írt ki önkormányzatunk.
2012. november hónapban kivágattuk az életveszélyessé vált, elkorhadt fákat a
településen. Az így keletkezett közel 800 mázsa tűzifát a rászorulók családok között
osztottuk szét.
2012. december 1-én és 2-án a törvényi előírásnak megfelelően Kengyelen is chip -el
látták el a kutyákat. Az első ütemben a házi kedvencek 60% -a kapta meg az oltást.
2012. december 1-én új látványelemekkel megnyílt az Adventi tér.
2012. december 5-én indult útjára a Falumikulás és szintén e napon hirdettük ki a
Szülői Klub karácsonyi rajzpályázatának végeredményeit.
2012. december 15-én újra minden 65. életévét betöltött helyi lakos megkapta az
idősek karácsonyi csomagját. A csomagokra 1.2 millió forintot fordított
önkormányzatunk.
2012. december 28-án Magyarország Kormánya az önkormányzatok konszolidációja
keretében kifizette településünk 2008 óta görgetett likvid hitelét, valamint az
óvodaépítéshez felvett fejlesztési hitelt. Összesen 78712000 Ft – al segítette Kengyel
Község Önkormányzatát. Településünk így minden adósságától megszabadult, de
továbbra is forráshiányos maradt.
2012. december 31-én újra együtt köszöntöttük a Szilvesztert a parkban.
2013. január 30-án benyújtottuk első igényünket a 2014-2020 as uniós fejlesztési
ciklusra a megyei önkormányzathoz.
2013. március 1-én újabb 30 közfoglalkoztatott kezdte meg a munkát az ún. téli
közfoglalkoztatásban. Beindult a szőnyegszövés és a kosárfonás településünkön.
2013. március 25-én első alkalommal kellett összehívnom a Polgári Védelmi
Parancsnokságot a rendkívüli időjárásra való tekintettel. A 38 főből álló egység között
beosztottuk a hó eltakarítási és az esetleges vészhelyzetre való felkészülés
munkálatait.
2013. március 26-án ünnepélyes keretek között adtuk át a vadonatúj Napsugár
Művészeti Óvodát.
2013. márciusi soros ülésünkön elfogadtuk az új civil pályázati rendszert.
2013. április 5-én „ A Jövő Kengyelét Építjük „ címmel vidékfejlesztési fórum zajlott
a Községházán, a Tisza-menti Leader Egyesület munkatársaival.
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2013. április 7-én Kuncsorbán vett rész Kengyel küldöttsége a Vándorló Bográcsok
Fesztiválon, ahol az is kiderült, hogy a következő évben önkormányzatunk ad helyt a
rendezvénynek.
2013. május 1-én lezajlott a parkban a Kengyeli Majális.
2013. május 13-án az Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjait kísértem el a parlamenti
látogatásra.
2013. május 18 - án polgárőröket toboroztunk a településen.
2013. május 22-én az elszáradt tuják helyett újakat ültettünk a temetőben.
2013. május 26-án lezajlott a gyermeknap Kengyelen, a Bozsik program keretében
ezúttal a sportpályán.
2013. június 4-én együtt emlékeztünk a trianoni évfordulóra.
2013. június 4-én Tiszatenyőn aláírtuk a szerződést, ezen a napon hivatalosan is
elkezdődött a szennyvízcsatorna – hálózat és szennyvíztelep építése.
2013. június 9-én lezajlott a hagyományos Léderer Károly Fogathajtó Emlékverseny.
2013. július 1-én elindult a termelés az önkormányzat tulajdonában lévő 27 hektáros
területen. A földterületet 12 év után vette vissza saját kezelésbe önkormányzatunk. A
programra első körben 60 millió forintot nyert Kengyel község a
Belügyminisztériumnál, Start Mintaprojekt keretében. Ezzel újabb 20 majd 20 fő
kezdte el a munkát.
2013. július 1-jén Illés Zoltán Környezetügyért felelős államtitkár letette a
szennyvízberuházás alapcsövét Kengyelen, majd Tiszatenyőn. A KEOP -1-2-0/09-112011-0043 pályázat keretében 2.1 milliárd forintot nyert a két település. Közben az ún
CBA átszámítást követően újabb sikeres pályázatot nyújtott be a két település, így a
támogatási intenzitást 85% - ról 94.9 % - ra sikerült növelni, ezzel jelentősen
csökkenteni a lakosság terheit.
2013. július 1-től, a rezsicsökkentés után Kengyelen 28 % - al csökkent a
szemétszállítási díj. A szolgáltató a közbeszerzési eljárás győztese, a Remondis
Szolnok Kft. lett.
2013. július 5-én elkezdődött három új buszváró építése Kengyelen.
2013. augusztus 1-én a TÁMOP 2.1.2 pályázat keretében elkezdődtek a
nyelvtanfolyamok a művelődési házban.
2013. július 14-én nagyszabású gyűjtőakciót szerveztünk a családsegítő szolgálattal, a
feleslegessé vált ruhaneműk rászorulóknak történő eljuttatására.
2013. augusztus 4-én átadták a három új buszvárót Kengyelen.
2013. augusztus 13-án óriási érdeklődés mellett lezajlott a Falugyűlés a Művelődési
Házban, mely részletes tájékoztatást nyújtott a lakosságnak a szennyvízcsatorna
hálózat építésének ütemtervéről.
2013. augusztus 24-26 között egy 30 fős delegáció képviselte önkormányzatunkat
Lengyelországban az Új Kenyér ünnepén.
2013. szeptember 1-13 ig tartott az eb összeírás.
2013. szeptember 13 – 15 között zajlott az I. Büszke Vidék Fesztivál és Kengyelről
Elszármazottak Találkozója.
2013. október 15 – ig a szennyvízcsatorna hálózat 25% a megépült a két településen.
A munkálatok ebben az időszakban sok kellemetlenséggel jártak és útlezárások
követték egymást a településen.
2013. október 22-én közösen emlékeztünk a nemzeti ünnepen.
2013. október 25-től újabb 25 közfoglalkoztatott állt munkába a Start Mintaprojekt
keretében.
2013. október 30-án megalakult a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
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2013. november 18 – ra elkészült Kengyel közlekedését illetően a csatorna beruházás
legkritikusabb szakasza, a Kossuth Lajos út – Szabadság út - Petőfi út közötti része.
2013. november 28-án felavattuk az Adventi teret a parkban.
2013 december 5-én lezajlott a Falumikulás.
2013. decemberi ülésünkön döntöttünk a tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról,
különös tekintettel a bagimajori lakosságra.
2013. decemberében a Darányi Ignácz Terv keretében önkormányzatunk 19.811.143
Ft – ot nyert, só – és tornaszoba építésére.
2013. december 17-től elkezdtük kézbesíteni az idősek karácsonyi csomagját.
Összesen több, mint 600 csomagot adtunk át.
2013. december 31-én, immáron hagyományosan együtt ünnepelte településünk a
Szilvesztert a parkban.
2014. január 1-től újra az önkormányzathoz került az Idősek Otthona és létre jött az
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény.
2014. január 14-én a katasztrófavédelem munkatársaival közösen kivágtuk az
elkorhadt, életveszélyes fát az Ady Endre úton.
2014. január 24-én Falugyűlést tartottunk Bagimajorban és Kengyelen, ahol
tájékoztattuk a lakosságot arról, hogy a szennyvízcsatorna hálózat építéséhez befizetett
megtakarításaik jelentős részét vissza kapják.
2014. február 8-án tette le az esküt egy bál keretében a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó
Egyesület.
2014. február 15-én elkezdődött a kengyeli szőnyegek piaci árusítása.
2014. február 21 – én megérkezett az EU élelmiszercsomag Kengyelre. Ezt követően a
családsegítő munkatársaival elkezdtük annak szétosztását.
2014. február 26-án Kengyelre látogatott dr. Czomba Sándor, foglalkoztatáspolitikáért
felelős államtitkár, aki megtekintette a mintaprojekteket.
2014. március 8-án köszöntöttük a hölgyeket az Idősek Otthonában.
2014. március 14-én együtt ünnepelt településünk a nemzeti ünnepen.
2014. március 13-án Kengyelen, a csatorna beruházás 85% - os készültségi fokát
ellenőrizte dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár.
2014. március 26-án beindult a próbaüzem a szennyvíztisztító telepen.
2014. március 27-én dr. Czreván György államtitkár tartott gazdafórumot.
2014. április 6-án lezajlott az Országgyűlési Választás. Kengyelen és a választó
kerületben Boldog Istvánt választották meg a térség országgyűlési képviselőjévé.
2014. április 7-én elkezdődött a lakossági rákötések első üteme a szennyvízcsatorna
hálózatra. Kengyelen és Bagimajorban a háztartások 35%-a rákötött az első ütemben.
2014. április 22-én a rákötések 2. üteme is elkezdődött. Ez kiterjedt Kengyel és
Bagimajor valamennyi háztartására.
2014. április 30 és május 4. között lezajlott a Kengyeli Majális.
2014. május 7-én a Vikuv Zrt. megkezdte a termál kút megnyitását az önkormányzat
27 hektáros területén.
2014. május 6-án az édesanyákat köszöntöttük az Idősek Otthonában.
2014. május 10-én egy hatvan éves osztálytalálkozó résztvevőit köszöntöttük a
Kossuth Lajos Általános Iskolában.
2014. május 14-én teljes hosszában elkészült a kengyeli és bagimajori szennyvízcsatorna hálózat.
2014. május 24-én Kengyelen, a Rákóczi úti játszótéren megtartottuk a gyermeknapi
rendezvényt.
2014. május 25-én, a Madáridő „c.” pályázat keretében Bagimajorban rendeztünk
gyermeknapi programot.
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- 2014. május 30-án és június 1-én Tiszatenyővel közösen rendeztük meg az Első
Hagyományőrző Falusi Lakodalmat.
2014. június 4-én közösen emlékeztünk meg a trianoni tragédiáról.
2014. június 7-én lezajlott a Léderer Károly Fogathajtó Emlékverseny az egykori
gépállomás területén.
2014. június 2-án a Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázat országos győztese lett
településünk, melynek keretében fél éven át 30 gyermekünknek érkezik meleg ételt
2014. június 24 – én átvettük az MVH – tól pályázaton nyert falugondnoki autót.
2014. június 25-én megnyílt a rendőrségi KMB iroda Kengyelen, az egykori
tűzoltószertárban.
2014. június 26-án lezajlott a Vándorló Bográcsok Fesztivál és a Kengyelfutás
Bagimajorban.
2014. július 8- ára megérett a közmunkaprogramokban termelt paradicsom.
2014. július 16-án megérkezett a Gyermekétkeztetési Alapítvány első szállítmánya
Kengyelre.
2014. július 30 – ra megérett a közmunkaprogramban termelt kengyeli dinnye, mely 2
hét alatt elfogyott.
2014. augusztus 11 és 15 között visszafizetésre került a lakossági befizetések 110 ezer
forint feletti része, összesen 800 kengyeli család számára.
2014. augusztus 10-én lezajlott a 10. Kolláth Béla Labdarúgó Emléktorna, közben az
ifjúsági csapat aranyérmes lett a bajnokságban.
2014. augusztus 19-én, hagyományteremtő céllal Szent Istvánt köszöntötte Kengyel
település egy nagyszabású rendezvény keretében.
2014. augusztus 28-án az önkormányzat megalkotta a mezőőri rendeletet, szeptember
1-én három mezőőr kezdte meg a munkát Kengyel közigazgatásához tartozó
külterületen.
2014. szeptember 13-án átadtuk a só-és tornaszobát, lezajlott a 2. Kengyelről
Elszármazottak Találkozója, valamint a 2. Büszke Vidék Fesztivál.
2014. szeptember 15-én elkezdődött az artézi kút építése a parkban. A beruházás teljes
költségét az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.

