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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:
Szabó Andrea
Belső ellenőrzési csoport:
Orovecz Rózsa
Szakmai munkaközösségek:
Társadalomtudományi munkaközösség:
Galambos Andrea
Természettudományi munkaközösség:
Nádudvari Sándor
Diákönkormányzatot segítő nevelők:
Alsó tagozat:
Bokorné Tímár Tünde
Felső tagozat:
Györe Erika
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/
 Galambos Borbála /tanító/
 Hosszúné Szegény Ilona /tanító, szakvizsgázott pedagógus/
 Karakas Jánosné /tanító/
 Magyar Orsolya /tanító/
 Szabó Julianna /tanító/
 Tótáné Fási Mária /tanító/
 Török Sándorné /gyógypedagógus, szakvizsgázott, tanár: biológia-mg. ism. és gyak./
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Felső tagozat:
 Balogh Tibor /matematikus, képesítés nélkül/
 Fülöp Éva /tanár: testnevelés-orosz szak főiskola/
 Györe Erika /tanár: biológia szak /főiskola/
 Gyuris Diána Linda /képesítés nélküli angol tanár/
 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/
Óraadók:
 Bartus Gábor /testnevelés/
 Varga Tamás /informatika/
Rendszergazda:
Varga Tamás
Logopédus óraadó:
Farkas István
Pedagógiai munkát segítő:
Czakóné Molnár Mária /iskolatitkár/
Pedagógiai asszisztens:
Czakó Sándor
Pedagógiai asszisztensek a közfoglalkoztatás keretében
Bajnóczki Laura
Fajt Fruzsina
Gulyás Erika
Molnár Erzsébet
Molnár Gáborné
Rácz Nóra
Technikai dolgozók:
Berta Istvánné
Molnárné Zelenák Erzsébet
Székács Istvánné
Csomor Tímea /takarítónő, a közfoglalkoztatás keretében/
Karsai Antal /karbantartó, közfoglalkoztatás keretében/
Iskolánkban a szakos ellátottság 100%-os, a pedagógusok szakmai felkészültsége jó. Két
tantárgy /matematika és angol/ tanítását képesítés nélküli nevelőkkel tudtuk megoldani. A
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tantárgyak ismeretanyagának átadásában nem jelentett problémát. A hiányzó nevelőket
óraadókkal oldottuk meg.
Intézményünk szakmai munkájának fontos segítői a szakmai munkaközösségek.
Az alkalmazotti közösség munkamegosztása
Törekedtünk a terhek egyenletes elosztására. A mindennapokban a helyettesítések új
rendszere nagy erőfeszítéseket igényelt. A díjazás nélküli helyettesítésekben sikerült
nagyjából egyensúlyt találni, köszönet a kollégáknak az egész éves többletmunkáért!
Örvendetes volt, hogy a kollégák az osztályaik illetve szakterületükön sok többletet
vállaltak (versenyek, háziversenyek, kirándulások, kulturális és egyéb programok). Ebben
jeleskedtek az osztályfőnökök. Külön köszönet a középvezetőknek: munkaközösségvezetőknek az iskola innovációs feladataiban való aktív részvételért.
A tantestület sokszor, nagyon kiválóan összefogott nagy feladatok végrehajtására.
Kitüntetett pedagógusok
A Miniszter Elismerő Oklevelét kapta:
 Tótáné Fási Mária
Tanév végi emlékplakett:
 Berényiné Tóth Melinda, tanító
 Bokorné Tímár Tünde, tanító
 Nádudvari Sándor, tanár
 Véninger Erzsébet, igazgatóhelyettes
 Czakóné Molnár Mária, iskolatitkár
 Berta Istvánné, hivatalsegéd
 Molnárné Zelenák Erzsébet, hivatalsegéd
 Székács Istvánné, hivatalsegéd

A NEVELŐK TOVÁBBKÉPZÉSE
A
elnevezése

továbbképzés

A résztvevők száma

A továbbképzés ideje

Közoktatás vezetői képzés

1

2015/2016. tanév

Szakértői képzés

2

2015/2016. tanév

Kíváncsiak Klubja/Pangea
Petény Kft./ 30 óra

12

2015. október 5., 12., 19.

Crossfitt képzés /Pangea
Petény Kft./ 30 óra

4

2015. október 20-21.
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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.
Az intézmény épületeinek állaga megfelelő. A felújítással, karbantartással kapcsolatos
igényeinket az iskola bejárásakor felmértük, és elküldtük a tankerületnek és az
önkormányzatnak.
A karbantartó napi szinten vizsgálta az épületek állagát és probléma estén anyagi forrásaink
függvényében javítottuk a kisebb hibákat.
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. A projektorok javítására még mindig nem kaptunk
lehetőséget.
A taneszközeink korszerűsítésre szorulnak.

2. STATISZTIKAI ADATOK
2.1 A tanulócsoportok adatai
osztály
1.a

2.a

3.a
3.b

4.a

4.b
5.a
6.a

6.b
7.a
7.b

osztályfőnök
Bokorné
Tímár
Tünde
Hosszúné
Szegény
Ilona
Gácsi
Attiláné
Tótáné
Fási
Mária
Berényiné
Tóth
Melinda
Bartus
Istvánné
Szabó
Andrea
Ruzsik
Csaba
Józsefné
Orovecz
Rózsa
Légrádiné
Gál Anikó
Tóthné
Szecskó

létszám SNI-s BTMN- számított HH/HHH- veszétanuló s tanuló létszám
s tanulók lyeztetett
16
16
3/1
2

30

2

2

32

5/2

8

16

-

3

16

1/0

7

15

-

4

15

4/1

6

14

-

3

14

3/1

1

14

-

1

14

2/2

1

24

3

4

28

4/2

7

18

-

2

18

2/1

6

17

-

3

17

3/2

2

16

1

3

18

2/2

3

13

-

1

14

1/1

1

7

8.a
8.b
összesítés

Ildikó
Fülöp Éva
Nádudvari
Sándor

13

-

4

15

3/2

2

13

-

3

13

2/2

0

219

6

33

230

35/19

46

2.2 A TANÉV LEGFONTOSABB ADATAI
Tanulói létszám
219
Értékelést kapott
219
Osztályozó vizsgára kötelezett
Iskolalátogatási bizonyítványt kapott
1
Az évfolyamot ismétli mulasztás miatt
1
Javítóvizsgára kötelezett
14
Kitűnő tanuló
22
SNI tanuló
6
BTMN tanuló
33
HH tanuló
35
HHH tanuló
19
Veszélyeztetett
46
Gyógytestnevelésre járt
43
Napközis tanuló
61
Tanulószobás tanuló
46
Menzás tanuló
37
Bejáró tanuló
3
Családlátogatások száma
95
2.3 Érkezett/Távozott tanulók
Osztály
2.a
2.a

Érkezett
Dékány Jázmin
Gabriella
Mlinkó Vivien

Távozott

Időpont
2015.09.01.

Honnan/Hová?
Cibakháza

2015.09.01.

Fegyvernek

8.b

Dávid Nikoletta

2016.02.03.

Szolnok

4.b

Balla Csongor

2016.02.15.

Szigetmonostor

2.a

Bezsella Nadin

2016.04.25.

Törökszentmiklós

2016.05.09.

Győr

2016.06.22.

Szajol

8.a
5.a

Bálint György
István
Bujáki Róbert
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Osztály

Összes
mulasztott óra

Ebből
igazolatlan

1.a /16 fő/
2.a /30 fő/
3.a /16 fő/
3.b /15 fő/
4.a /14 fő/
4.b /14 fő/
Alsó tagozat
5.a /24 fő/
6.a /18 fő/
6.b /17 fő/
7.a /16 fő/
7.b /13 fő/
8.a /13 fő/
8.b /13 fő/
Felső tagozat
Összesítés
/219 fő/

1.350
2,610
905
635
513
981
6.994
2.293
1.162
1.188
1.486
1.226
1.143
1.269
9.767
16761

5
5
10
6
42
71
119
129
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1 főre jutó
mulasztás
órában
84
87
57
42
37
70
63
96
65
66
93
94
95
98
87
75

1 főre jutó
mulasztás
napban
17
17
11
8
7
14
12
16
11
11
16
16
16
16
15
14

Az osztályok hiányzási adatainak összehasonlítása 1 – 8. osztály

/219
TANULÓ/

igazolt

igazolt
igazolatlan

igazolt

6.719

82

10.377

789

84

789

igazolatlan

-

17.096

173

5.294

102

173

2

9.409

97

-

14.703

5

igazolatlan

/241
TANULÓ/

igazolt

/247
TANULÓ

5

6.984

/261
TANULÓ/

10

60

9.648

/272
TANULÓ/

igazolt
igazolatlan

/278
TANULÓ/

5.801

TANÉV

9.908

TANÉV

15.709

TANÉV

igazolt

TANÉV

igazolt
igazolatlan

TANÉV

igazolt

TANÉV

6.453

2015/2016.

igazolatlan

2014/2015.

igazolt

2013/2014.

6.699

2012/2013.

11.729

2011/2012.

18.428

2010/2011.

65

OSZTÁLY

6.453

1 – 4.

11.421

OSZTÁLY

11.421

5 - 8.
119

10

16.632

17.874

OSZTÁLY

17.874

1 – 8.
129

1.a
-

2.a
-

3.a
-

3.b
-

4.a
-

4.b
-

5.a
-

6.a
-

6.b
-

7.a
-

7.b
2

8.a
-

8.b
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

37

14

4

5

13

22

-

16

-

-

-

-

138

-

-

2

-

-

12

6

4

16

-

2

-

-

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

37

16

4

5

25

28

4

32

-

4

-

-

182

Fegyelmező 1.a
intézkedések

2.a

3.a

3.b

4.a

4.b

5.a

6.a

6.b

7.a

7.b

8.a

8.b

-

-

1

-

-

-

15

37

2

19

-

18

16

108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

-

-

4

1

-

-

1

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

7

-

-

-

2

-

-

-

-

1

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

12

-

-

19

40

2

19

1

18

17

135

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

szaktanári
figyelmeztetés
napközis
nevelői figy.
osztályfőnöki
figyelmeztetés
osztályfőnöki
megrovás
igazgatói
figyelmeztetés
nevelőtestületi
intés
összesen

11

összesen
2

összesen

3. A TANULMÁNYI MUNKA EREDMÉNYEI
3.1 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

2014/2015.
tanév
országos átlag

1.383

1.521

1.330

1.465

1.491

1.620

1.481

1.555

községi átlag

1.456

1.558

1.430

1.493

2015/2016.
tanév
országos átlag

1.386

1.453

1.476

1.428

1.497

1.618

1.488

1.567

községi átlag

1.448

1.555

1.424

1.494

1.395

1.389

1.345

1481

1.504

1.435

1.363

1368

1481

1.312

1.574

1.379

1.435

1.431

1.264

13

1395

1321

1415

1254

1.400

1.459

1.327

1.434

1.349

1.448

1.387

1.434

1.438

1.319

1.439

1.174

3.2 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%

73%

74%

73%

63%

75%

74%

75%

78%

77%

85%

86%

87%

69%

71%

69%

66%

74%

71%

70%

75%

73%

81%

80%

86%

/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/
2014/2015. tanév
Az osztály átlaga:
/1 - 8. osztály/
2014/2015. tanév
A HHH-s tanulók átlaga:
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/1 - 8. osztály/
2015/2016. tanév

69%

67%

67%

58%

66%

65%

69%

71%

69%

79%

80%

79%

77%

66%

60%

55%

64%

61%

62%

67%

61%

78%

79%

75%

Az osztály átlaga:
/1 - 8. osztály/
2015/2016. tanév
A HHH-s tanulók átlaga:
/1 - 8. osztály/
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Tantárgyi átlagok
2015/2016. tanév
év vége
TANTÁRGY
Magatartás
Szorgalom
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Történelem
Angol nyelv
Matematika
Informatika
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének- zene
Rajz
Technika
Testnevelés
Hit- és erkölcstan
Média
Hon- és népismeret
Külalak
OSZTÁLYÁTLAG
Magat. és szorg.-mal

2. a
4,4
4,1
3,7
3,9

3,7
3,9

4,3
4,7
4,7
4,8

3. a
4,1
3,6
3,3
3,4

3,4
5,0
3,2

4,2
4,5
4,3
4,4
5,0

3. b
3,7
3,3
3,0
3,4

4. a
4,4
4,1
4,0
4,7

4. b
4,6
4,4
3,5
4,2

2,7
5,0
3,0

4,0
3,8
4,2
4,4

3,8
3,7
4,7
4,1

4,0
4,0
4,1
4,5
5,0

4,7
4,7
4,5
4,7

4,6
4,7
4,5
4,9

5. a
4,3
4,1
3,5
3,7
3,5
3,6
3,3
4,4
3,3

6. a
3,7
3,3
2,7
3,3
2,8
3,0
2,7
4,2
3,2
2,8

6. b
4,1
3,5
3,1
3,5
3,0
3,1
2,9
4,1
3,3
2,8

7. a
4,1
3,8
3,1
3,4
3,0
3,7
2,9
4,5

4,5
4,5
4,3
3,7
5,0

3,9
4,3
4,2
3,7
5,0

4,1
4,2
4,1
4,1
5,0
3,6
3,5

3,8

4,5

4,3

4,2

3,6
3,6

3,7
3,7

4,1
4,1

3,4
3,4

3,7
3,7

3,0
3,4
3,0
3,4
4,0
4,4
4,2
4,0
5,0

7. b 8. a
4,5
4,0
3,8
3,4
3,6
3,0
4,0
3,0
3,8
2,4
3,6
2,8
3,6
2,0
4,7
3,8
3,5
3,6
3,7
3,8
4,6
4,7
4,7
4,0
5,0

2,8
2,5
3,0
2,8
4,2
4,2
4,5
4,5
4,3

4,3

3,8

3,0

4,4

4,2

4,3

3,4
3,6

4,2
4,2

4,0
4,0

3,8
3,7

4,4
4,4

4,3
4,3

4,0
4,0

3,5
3,5
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8. b Átlag
4,3
4,2
4,0
3,8
3,5
3,3
3,8
3,7
3,0
3,1
3,5
3,5
2,9
3,1
4,2
4,4
3,6
2,9
3,0
2,8
3,1
3,1
3,2
3,0
3,3
4,5
4,3
4,4
4,4
4,4
4,4
4,3
4,3
5,0
4,2
4,3
4,0
3,9
3,9
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3.4 TANULMÁNYI EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT
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2. évfolyam
3

Tantárgy

5

4

2

1

Átlag

Magyar
nyelv
Magyar
irodalom
Matematika

7

13

6

3

1

3.7

10

10

8

2

-

3.9

9

9

7

3

2

3.7

Környezetismeret
Ének-zene

10

12

5

2

1

3.9

15

11

4

-

-

4.3

Rajz és
vizuális
kultúra
Technika és
életvitel
Testnevelés

20

10

-

-

-

4.7

22

8

-

-

-

4.7

23

7

-

-

-

4.8

Külalak

14

10

6

-

-

4,3

Osztály

4,2

Tantárgy

5

4

Magyar nyelv

4

8

Magyar
irodalom
Matematika

5

Környezetismeret
Ének-zene

3.évfolyam
3

2

1

Átlag

8

11

-

3,1

6

16

4

-

3,4

3

11

6

8

3

3,0

6

5

8

11

1

3,1

13

9

8

1

-

4,1

Rajz és
vizuális
kultúra
Technika és
életvitel
Testnevelés

13

13

5

-

-

4,2

11

16

4

-

-

4,2

19

9

2

1

-

4.5

Informatika

31

-

-

-

-

5,0

Külalak

3

11

12

5

-

3,4

Erkölcstan/hités erkölcstan
Osztály

12

-

-

-

-

5,0

Tantárgy

5

4

Magyar nyelv

9

7

3,4

4.évfolyam
3
9

20

2

1

Átlag

3

-

3,7

Magyar
irodalom
Matematika

14

10

3

1

-

4,4

10

7

6

5

-

3.7

Környezetismeret
Ének-zene

13

10

5

-

-

4,2

21

6

1

-

-

4,6

Rajz és
vizuális
kultúra
Technika és
életvitel
Testnevelés

20

8

-

-

-

4,7

16

12

-

-

-

4,5

20

8

-

-

-

4,7

Angol

13

5

5

5

-

3,9

Informatika

17

8

3

-

-

4,5

Külalak

14

10

4

-

-

4,3

Osztály

4,3
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3.5 TANULMÁNYI EREDMÉNYEK FELSŐ TAGOZAT
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Tantárgy

5

4

Magyar nyelv

5

7

Magyar
irodalom
Történelem

5

5.évfolyam
3

2

1

Átlag

7

4

-

3,5

8

10

-

-

3,7

5

6

8

4

-

3,5

Angol

5

8

7

3

-

3,6

Matematika

6

6

2

8

1

3,3

Informatika

10

13

-

-

-

4,4

Természetismeret
Ének-zene

6

4

6

7

-

3,3

14

7

2

-

-

4,5

Rajz és víz.
kultúra
Technika és
életvitel
Testnevelés

13

10

-

-

-

4,5

12

8

3

-

-

4,3

7

10

4

-

-

3,7

Erkölcstan/hités erkölcstan
Külalak

3

-

-

-

-

5,0

10

11

2

-

-

4,3

Osztály

3.9

Tantárgy

5

4

Magyar nyelv

6

5

Magyar
irodalom
Történelem

5

6.évfolyam
3

2

1

Átlag

7

14

3

2,9

12

12

6

-

3,4

5

3

11

15

1

2,9

Angol

5

7

11

10

2

3,0

Matematika

5

3

10

15

2

2,8

Természetismeret
Fizika

3

12

12

8

-

3,2

5

3

8

19

-

2,8

Rajz és víz.
kultúra
Technika és
életvitel
Testnevelés

15

14

6

-

-

4,2

9

23

3

-

-

4,1

12

10

10

3

Erkölcstan/hités erkölcstan

2

-

-

-

23

3,9
-

5,0

Külalak

7

11

11

6

-

Osztály

3,4
3.5

Tantárgy

5

4

7.évfolyam
3

2

1

Átlag

Magyar nyelv

2

10

13

4

-

3,3

Magyar
irodalom
Történelem

7

8

12

2

-

3,7

2

10

14

3

-

3,4

Angol

8

11

4

5

1

3,6

Matematika

2

9

11

7

-

3,2

Informatika

17

12

-

-

-

4,6

Fizika

2

10

11

5

1

3,2

Biológia

3

12

11

3

-

3,5

Kémia

4

6

14

5

-

3,3

Földrajz

6

10

8

5

-

3,6

Ének-zene

12

15

1

1

-

4,3

Rajz és víz.
kultúra
Technika és
életvitel
Testnevelés

17

11

1

-

-

4,5

13

16

-

-

-

4,4

7

17

4

-

1

4,0

Külalak

4,1

Osztály

3,9

Tantárgy

5

4

8.évfolyam
3

2

1

Átlag

Magyar nyelv

1

9

12

4

-

3.2

Magyar
irodalom
Történelem

3

9

12

-

2

3,4

-

3

14

7

2

2,7

Angol

4

3

10

8

-

3,1

Matematika

2

2

6

13

-

2,4

Informatika

6

15

5

-

-

4,0

Fizika

-

5

13

8

-

2,8

Biológia

-

4

9

13

-

2,6

24

Kémia

-

5

17

4

-

3,0

Földrajz

1

4

12

9

-

2,9

Ének-zene

14

7

5

-

-

4,3

Rajz és víz.
kultúra
Technika és
életvitel

12

10

4

-

-

4,3

13

12

1

-

-

4,4

Testnevelés

18

4

1

3

-

4,4

Média

12

10

3

1

-

4,2

Külalak

9

14

1

1

-

4,2

Osztály

3,5
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Ebben a tanévben is minden nyolcadik osztályos tanuló /26 fő/ továbbtanul. 19%
gimnáziumban, 19 % szakgimnáziumban, 62% szakközépiskolában folytatja tanulmányait.
Az idén a tanulók 38%-a ment érettségit adó középiskolába.

4. KIEMELT MUNKATERVI FELADATOK
 Az alapkészségek hatékony, stabil, módszeres megalapozása az alsó tagozat
legfontosabb feladata.
 A kompetencia alapú oktatás, hatékony módszerek elsajátítása, a pedagógusok
önművelése, továbbképzése ebben a tanévben is elsőbbséget élvezett.
 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 országos kompetenciamérésre felkészítés minden nevelő feladata.
 Versenyeken való részvétel és eredményes szereplés.
 Elkészült az intézkedési terv a kompetenciamérés eredményeinek javítására
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 TÁMOP pályázatokból eredő kötelezettségek fenntartása.
 Rendezvények, programok szervezése.
 Az információ áramlás új útjainak kipróbálása.
 Az iskola kapcsolatrendszerének működtetése.
5. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁBAN ELÉRT EREDMÉNYEINK
Ebben a tanévben is törekedtünk arra, hogy tanulóink neveltségi szintje emelkedjen,
fegyelme, felelősségérzete formálódjon, képességeiknek megfelelően tanuljanak.
Személyi feltételek
A pedagógus létszám biztosítva volt. Sajnos a szakos ellátottságot csak képesítés nélküli
nevelőkkel tudtuk megoldani angol és matematika tantárgyaknál, de ez a tananyag átadásában
nem jelentett problémát. Tantestületünk támogatta az új nevelőket a beilleszkedésben és a
szakmai kérdésekben. Továbbra is szükség volt az óraadók munkájára testnevelés és
informatika területén. A tanárok magas óraszámmal dolgoztak, ami túlterhelést jelentett, főleg
a helyettesítések esetén. A helyettesítés működtetésénél nehézséget okozott a túlzott
szabályozás. Ennek ellenére kiegyensúlyozott, nyugodt hangulatban teltek a mindennapok,
alkotó műhelymunka zajlott. A pedagógiai munkát segítette az iskolatitkár és egy főállású
pedagógiai asszisztens. Közfoglalkoztatás keretében többen szervezési és az adminisztratív
munkát végeztek.
Tanév végén 3 kolléga nyugdíjazása miatt kezdte meg a felmentési idő töltését.
Tárgyi feltételek
Épületeink állagát szinten tartottuk, felújításra nem volt lehetőségünk. Sajnos
taneszközeinkben sem tudtunk megújulni. Nagyon remélem, hogy a következő évben erre
lesz lehetőségünk. Az iskolavezetés a munkaközösség-vezetőkkel bejárta az iskolát és a nyári
karbantartási munkákat kijelöltük.
Nevelési-oktatási eredményeink
Fő törekvésünk volt ebben a tanévben is a nevelő-oktató munka erősítése,
hatékonyságának növelése, különös tekintettel a kompetenciafejlesztésre, az elvégzett
felmérések figyelembe vételével a hiányosságok pótlására.
A matematika és a szövegértés fejlesztésére minden évfolyamon kiemelt figyelmet
fordítottunk. A szövegértés eredményében már van pozitív elmozdulás. Ezért a matematika
kompetencia területet kell még jobban erősíteni minden tantárgynál. Erre dolgoztuk ki
intézkedési tervünket a tanév végén.
Kollégáim mindent megtettek, hogy a gyerekekből a lehető legtöbbet hozzák ki, és
önmagukhoz képest fejlődjenek. A tananyag könnyebb megértését, elsajátítását - a digitális
tábla alkalmazása mellett - tették ezt játékos, változatos módszerekkel, feladatokkal,
differenciálással, egyénre szabott feladatlapok készítésével. Az ismeretszerzést a játék, a
tevékenykedtetés jellemezte. A frontális és az egyéni munkaforma mellett nagy hangsúlyt
kapott a csoportos-és páros munkaforma is.
A lassabban haladó, tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását tanórai differenciált
fejlesztéssel, tanórán kívüli korrepetáláson, fejlesztő foglalkozásokon a fejlesztő pedagógusok
együttműködésével igyekeztünk biztosítani, hogy minden tanuló megfelelő szinten
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elsajátíthassa a továbblépéshez szükséges alapkövetelményeket. A sajátos nevelési igényű
tanulók fejlesztése és ellátása a törvényes keretek között zajlott. Velük gyógypedagógus,
logopédus foglalkozott a szakvéleményben meghatározott óraszámban.
A kiemelt képességű tanulókat tanórai differenciált foglalkozással, tanórán kívüli
tehetséggondozással, tanulmányi versenyeztetéssel igyekszünk magasabb szintre juttatni.
A hátrányos és a veszélyeztetett helyzetű tanulók segítése érdekében az osztályfőnökök
törekedtek minél aktívabb kapcsolat kiépítésére a szülőkkel, családsegítőkkel.
Az iskola tanulmányi átlaga a tanév végén: 3,9. Egy tizedes javulás tapasztalható az előző
évekhez képest. Ez az átlag is azt bizonyítja, hogy nevelőink lelkiismeretesen, szakszerűen
készítették fel a tanulókat a tanévben. A legtöbb diák tudása megalapozott, 22-en kitűnő
eredményt értek el. Sajnos vannak, akik nem megfelelően teljesítettek. A számszerű adatokat
Véninger Erzsébet, igazgatóhelyettes mondja el.
Az első osztályban tanító kollégáink folyamatos kapcsolatban álltak az óvodával,
különböző programokon vettek részt, és a nyílt tanítási órákon mutatkoztak be a leendő
elsősöknek, és azok szüleinek. Beiskolázási programunk sikeres volt, hiszen az első
osztályunkba 19 főt írattak be a következő tanévre.
Nyolcadikosaink 26-an voltak a két osztályban. Közülük 88%-ot az első helyre felvették, 5
tanulót gimnáziumba, 5 tanulót szakgimnáziumba és 16 tanulót szakközépiskolába.
Legtöbb gondunk a hiányzással akadt. A szülők nehezen értik meg, hogy gyermekük csak
nagyon indokolt esetben mulasszon. A legkisebb betegséggel is orvoshoz szaladnak, és a
gyermekorvos pedig hosszú napokra kiírja őket. A tananyag pótlása legtöbbször elmarad. A
sorozatos hiányzás esetén az osztályfőnök tartja a kapcsolatot a családdal. Előfordult, hogy a
gyermekjóléti szolgálattól is segítséget kellett kérnünk, vagy igazgatóként írásban
figyelmeztettem a szülőt a rendszeres iskolába járásra, illetve tájékoztattam a várható
szankciókról.
Súlyosbodó gond a családok gazdasági helyzetének alakulása. Egyre nehezebb a szociális
problémáival küzdő tanulók kezelése. A családok mind nagyobb százalékban szegényednek
el. Éppen ezért nagy szükség van a napközis, tanulószobás, egész napos ellátásra, hogy a
gyerekek ne az utcán és ellenőrizetlenül az internet előtt nőjenek fel.
Ezért a napközi és a tanulószobai ellátást is egyre több tanuló vette igénybe. Délután
szakkörökön és egyéb foglalkozásokon vehettek részt tanulóink ki-ki igénye szerint
választhatott a 23 féle foglalkozás közül. Minden tanuló tehetséges valamiben, de ennek
kibontakoztatása a pedagógus feladata, amire jó alkalom a szakköri foglalkozás.
Délutáni programjainkkal szerettük volna bizonyítani diákjainknak, hogy a szabadidejüket
hasznosan is el lehet tölteni, nemcsak számítógépezéssel, ami még mindig nem veszített
népszerűségéből. Kiemelten fontosnak tartottuk az egészséges életmódra nevelést, a
rendszeres testmozgást és a környezettudatos nevelést.
Továbbra is eredményesen működött a túrkevei Egressy Béni zeneiskola kihelyezett
tagozata Szabó Andrea tanárnő vezetésével.
Képzőművész tagozatot indított a szegedi Lieto Művészeti Iskola Légrádiné Gál Anikó
irányításával.
Működött a Bozsik program, amit Erdei László fogott össze az osztályfőnökök hathatós
közreműködésével.
Az idén is megvalósult a tankerületnek köszönhetően az úszásoktatás. A 4. és 8.
évfolyamok kivételével minden évfolyam úszott. Sokan egészen jól teljesítettek.
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Természetesen olyanok is akadtak, akik mindenféle mondvacsinált ürüggyel kerestek kibúvót,
amihez a szülők is asszisztáltak.
A heti 5 testnevelés óra az újabb évfolyamok belépésével már gondot okozott, amit
igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten minél gördülékenyebben megoldani. Nagyon örülünk
az alsó tagozaton heti egy órában megvalósult néptánc oktatásnak.
A tanév végén a 8.b osztály kivételével minden osztály kirándulást szervezett.
Gyermekvédelem
Iskolánkban jól működik a gyermekvédelem. Az osztályfőnökök figyelemmel kísérik a
védelemre szoruló gyermekek sorsát, fejlődését, iskolai munkáját és hiányzásait.
A szülőkkel való kapcsolattartás
A szülői háttér ebben a tanévben is fontos volt számunkra. Szülői támogatás nélkül sikerünk
nem teljes. A szülőkkel való kapcsolattartás nem csupán a szülői értekezleteken egyéni
beszélgetéseken, hanem a szülőkkel szervezett családi napokon, kirándulásokon, közös
kulturális összejöveteleken valósult meg. Néhányan az osztályfőnökök közül online
kapcsolattartási formát alakítottak ki a pedagógusok és a szülők között.
Munkaközösségek
A munkaközösségek nagymértékben segítették az iskola munkáját aktív hozzáállásukkal,
tenni akarásukkal, javaslataikkal.
Összességében elmondható, hogy a munkaközösségeken belül szakmai műhelymunka
folyamatos és összehangolt volt.
Ebben az évben is a már kialakult munkamegosztás alapján láttuk el feladatainkat mind az
igazgatóhelyettessel, mind a munkaközösség-vezetőkkel. Úgy értékelem sikeresen és
hatékonyan dolgoztunk együtt.
Tanügyi igazgatási dokumentumok, adminisztráció
Rendszeresen ellenőrizzük az igazgatóhelyettessel, munkaközösségekkel a hibákra
fölhívtuk a figyelmet, melyet a kollégák javítottak. Bár a határidők betartása javult, még
mindig vannak késők, és pontatlankodók, akik nehezítik a mi munkánkat.
Óralátogatások
A tanévben összesen 112 órát látogattam. Az első osztályban a látogatás célja az volt, hogy
az első osztályosok mennyire tudtak beilleszkedni az iskola életében. Az új nevelők óráit
néztem meg legtöbbször, de előforduló magatartási problémák miatt is tiszteletemet kellett
tenni az osztályokban. Az óralátogatások után a nevelőkkel közösen kielemeztük a látottakat,
hallottakat. Az itt felmerülő problémákat (pl. magatartási, egyéni képesség, készség, szociális
problémák) a szakmai munkaközösség segítségével, támogatásával oldottuk meg.
Idén sor kerül három nevelő szaktanácsadói látogatására is, alsós, történelem és biológia
tantárgyakból. A látogatások pozitív megerősítést hoztak, amit jó volt hallani a nevelőnek és
az intézményvezetőnek is.
Diákönkormányzat
Programjai az iskola munkatervéhez kapcsolódtak. Előtérbe kerültek a közösségformáló
tevékenységek. Programjaikkal az egymásra odafigyelésre, empátiára társaik segítésére
neveltek Györe Erika segítő közreműködésével.
Pályázat
A múlt tanévről áthúzódó pályázat a TÁMOP-3.1.4.C, amelynek rendezvényeit ebben a
tanévben valósítottuk meg. A záró beszámolót és az elszámolást elfogadták.
Továbbképzés
Véninger Erzsébet szakvizsgázott közoktatás vezeti szakon. Bartus Istvánné és Orovecz
Rózsa szakértői képzésen vettek részt. A TÁMOP-3.1.4.C pályázat keretében két képzést
szerveztünk. A többi ingyenes képzés nem nyújtott új területeket a kollégáknak, és koruk
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miatt szinte már minden továbbképzésen részt vettek, ezért várjuk az új kihívásokat ezen a
téren.
Fenntartó
Intézményünket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tartja fenn és működteti.
Köszönjük Kazinczi Istvánné, tankerületi igazgató asszony és munkatársainak a hatékony
szakmai munkáját.
Partneri kapcsolatok
Ápolását kiemelt feladatként kezeltük. Kengyel Község Önkormányzata továbbra is segíti
munkánkat. A Napsugár Művészeti Óvodával újra elgondolkodunk az együttműködés
módján, hogy még sikeresebbek legyünk. Eredményesnek tartjuk a szakszolgálatokkal való
együttműködésünket, melynek keretében a hátránnyal induló gyerekek fejlesztésében kaptunk
hasznosítható tanácsokat. Ugyanakkor nagy szükség lenne az iskolapszichológus munkájára,
aki hetente egy napon jönne iskolánkba. Így elkerülhető lenne a tanulók és szüleik utaztatása.
Hatékonyabb lehetne az időkitöltés. Az intézményünkben dolgozó utazó logopédussal,
gyógytestnevelővel heti kapcsolattartás szintjén tudjuk összehangolni a fejlesztő,
felzárkóztató munkát.
A partneri kapcsolatok kihasználásával a szabadidős tevékenységi lehetőségek körét
bővítettük. Jó a kapcsolatunk a József Attila Művelődési házzal és községi könyvtárral, a
nyugdíjas klubokkal és egyéb civil szervezetekkel.
Az elégedettségmérések tapasztalatai
A pedagógusok véleménye szerint /18 fő/
Pozitív
- az intézmény környezettudatos nevelése /5/
- az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben /4,8/
- az intézményvezetés ellenőrző- értékelő tevékenysége folyamatos /4,8/
- az intézményvezetés visszajelzést ad a pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatosan: a
visszajelzés és az értékelés korrekt és tényeken alapuló /4,8/
- az intézményben a szülőkkel való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan
segítik, hogy a szülő hozzájusson a megfelelő információhoz /4,8/
Negatív
- az intézményben a szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges eszközök a
rendelkezésre állnak /3,2/ nem sikerült előre lépni
- a tanulók tantárgyi ellenőrzése rendszeres, tervezett és összehangolt /3,7/
- a tanulók ismerik az erkölcsi normákat /3,7/
A szülők véleménye szerint /111 fő hozta vissza, 55%, növekedés az elmúlt évhez képest/
Pozitív
- gyermekem tisztában van a követelményekkel /4/
- az iskola hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek szervezésére (szakkörök,
programok) /3,9/
- szülőként megfelelő visszajelzést kapok az értékelések eredményeiről /3,8/
- az iskola hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget teremt a
rendszeres testmozgásra, sportolásra /3,8/
- az iskola fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a magyarságtudat,
hazaszeretet kialakítását /3,8/
- az intézményvezető jelenléte meghatározó az iskolában /3,8/
Negatív
- az iskolára a kulturált viselkedés jellemző: ezt tükrözi beszédük, viselkedésük,
tanáraikkal, más felnőttekkel /2,4/
- az iskola eredményesen végzi a lemaradó tanulók felzárkóztatását /2,8/
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Szülői vélemények
- csúnya beszéd betiltása
- az iskola külseje színesebb legyen
- az iskola felújítása
- elnézőbbek legyenek a tanárok
- több betonos rész az udvarra
- a diákok közötti problémamegoldás legtöbbször erőszak, fenyegetés, érzelmi zsarolás
- a büfé legyen olcsóbb
- több informatika óra legyen
A tanulók véleménye szerint /185 fő 2-8. évfolyamig/
Pozitív
- szeretnék jó tanulmányi eredményeket elérni /4,2/
- tanáraim törődnek azzal,hogy ha nem úgy teljesítek az iskolában, ahogy tudnék /3,9/
Negatív
- a mi osztályunkban figyelnek egymásra a tanulók /2,7/
- az iskola tisztasága /3/
Tanulói vélemények
- nagyobb szigor és fegyelem
- több sport szakkör
- a nehezen kezelhető gyerekeket szigorúbban kellene büntetni
- sok szülő nem foglalkozik a gyerekével, ezért azok is úgy bánnak a társaikkal
- a fejtetű elleni nyomatékos fellépés
Összegzés
A pedagógiai programban és a munkatervben megfogalmazott célokat, feladatokat
megvalósítottuk. Összességében tehát sikeres évet zártunk, amit bizonyítanak a mérések, a
visszajelzések, és statisztikai eredmények is, és a majd hallható beszámolók is.
Köszönettel tartozom kollégáimnak a mindennapi lelkiismeretes nevelő-oktató munkájuk
mellett nyújtott segítségért, együttműködésért.

6. A TANÉV EREDMÉNYEI SZÁMOKBAN
Ebben a tanévben az alsó tagozaton 105-en, a felsőben is 114-en tanultak, összesen 219
tanulónk van. Felmentett nincs.
A tanulmányi eredményeket tekintve 22 tanítványunk ért el kitűnő eredményt.
1.a
Bezsella Vivien Marcellina
Molnár Benjámin
Molnár József
2.a
Bakos Krisztián Zsolt
Bártfai János
Bíró Zoé
Tóth Rebeka
3.a
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Molnár Gábor István
3.b
Magyar Gréta
4.a
Oravecz Zsombor Soma
Rácz Melinda
Tákos Attila
Rafael Kevin
4.b
Papp László
Mezei Gréta
5.a
Dávid Erik
Molnár Márk
Molnár Zsanett Tímea
6.b
Kovács Krisztián Mihály
Szabó Evelin
7.b
Bártfai Petra
Kovács Dániel
Összesen: 22 fő
14 tanuló elégtelen osztályzattal zárta az évet egy vagy több tantárgyból.
Tantárgyak szerint:
matematika . 8 fő
környezetismeret: 2 fő
magyar nyelv: 4 fő
magyar irodalom: 2 fő
angol nyelv: 3 fő
történelem: 3 fő
fizika: 1 fő
testnevelés: 1 fő
Összesen: 24 elégtelen osztályzat
Egy tantárgyból: 5 fő
Két vagy több tantárgyból: 9 fő
Összesen: 8 tantárgyból, 24 elégtelen osztályzat.
Mulasztása miatt évismétlő
Sulák Zsombor (1. a),
Móricz Gergő (5. a)
Összesen: 2 fő
Íme azok a tanulók, akik javítóvizsgára kötelezettek, mert elégtelen osztályzatot kaptak:
Javítóvizsgára kötelezettek:
2.a
Móricz Máté (matematika, környezetismeret)
Petrás Péter Pál (matematika, magyar nyelv)
3.b
Fenyvesi Csenge (matematika, környezetismeret)
Sulák János (matematika)
Túróczi Kristóf (matematika)
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5.a
Mészáros Roland (matematika)
6.a
Csató János (angol nyelv, matematika)
Kovács Arnold (magyar nyelv, angol nyelv)
Juhász László (magyar nyelv)
Köteles Zoltán (magyar nyelv, matematika)
6.b
Szilágyi Szilvia (történelem)
7.a
Vágner Nikoletta (angol nyelv, fizika, testnevelés)
8. a
Barhács István (magyar irodalom, történelem)
Dora Richárd (magyar irodalom, történelem)
Összesen: 14 tanuló
6 SNI-s és 33 BTMN-s tanuló integrálását kellett megoldanunk.
43 -en jártak gyógytestnevelésre.
A tanévben tanulóink 16761 órát hiányoztak, az alsósok 6994 órát, a felsősök 9767 órát.
A legtöbbet mulasztó osztályok az alsóban az 2. a 2610 óra, a felsőben az 5.a 2293 órát
mulasztottak.
Összesen 129 óra igazolatlan hiányzás volt, ebből a 3. b-ben 5 óra, az 5. a-ban 6 óra, a 7.
a-ban 42 óra, a 8. a-ban 71 óra.
Az igazolatlan hiányzások visszaszorítására jelzést küldtünk a Gyermekjóléti szolgálat és a
Járási Gyámhivatal felé.
Egy tanulóra 74,7 óra hiányzás jut, ami 15 napnak felel meg.
Mulasztások összesen az elmúlt években:
2015/2016: 16761 óra
2014/2015: 15709 óra
2013/2014: 16089 óra
2012/2013: 14491 óra
Tanítványaink között 46-an veszélyeztetett körülmények között élnek, akik közül 10- en
kaptak elégtelen osztályzatot.
A tanév eleji felméréskor 24 tanuló volt hátrányos helyzetű, közülük 12-en halmozottan
hátrányos helyzetűek.
A tanév során ez a szám kis mértékben emelkedett, a hátrányos helyzetűek száma 35 fő, a
halmozottan hátrányos helyzetűek száma 19 fő.
Nevelőink 95 esetben látogattak családot. Az 1. a osztályfőnöke minden tanuló családját
felkereste. A felső tagozaton az 5. a osztályban volt a legmagasabb a családlátogatások száma.
A többi osztálynál akkor látogatott az osztályfőnök, ha problémát észlelt.
A napközis foglalkozásokon 60-an vettek részt. Ebben a tanévben év elején 44-en
iratkoztak be a tanulószobára, jelenleg 46-an járnak.
Év elején 40, év végén 37 tanuló ebédelt.

7. A MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE
7.1 ALSÓ TAGOZAT
GÁCSI ATTILÁNÉ, MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ ÉRTÉKELÉSE
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Ebben a tanévben sem volt könnyű feladatunk. Az oktatásban végbemenő változások,
az egyre növekvő elvárás, igény, amit a társadalom, a szülők és a tanulók támasztanak a
pedagógusokkal szemben, mind-mind összehangolt, alaposan átgondolt és megtervezett
munkára sarkallt mindannyiunkat.
Az alsós munkaközösség tagjai, úgy gondolom, kellő lelkesedéssel és odaadással végezték
munkájukat, melynek eredményeként a következőkről tudunk beszámolni:
Az augusztus végi Fecske – tábor jó lehetőséget nyújtott arra, hogy az 1. osztályos
tanító néninek rálátása legyen a gyerekek képességeire, előzetes tudására, melyek ismerete
később segítette tervező munkáját. Magatartás és szorgalom tekintetében is problémamentes
közösséggé értek. Erről számos bemutató óra keretében is bizonyságot szerezhettünk. A 2.
osztályról is elmondható, hogy különösebb, kezelhetetlen fegyelmezési probléma nem
adódott, a gyerekek szorgalmasan, aktívan vettek részt a tanórákon, a tanév folyamán. A 3.
évfolyam mindkét osztályában van 4-5 tanuló, akik gyakran kerülnek konfliktusba társaikkal,
a nevelőkkel. Szociális és érzelmi fejlettség terén is jócskán elmaradnak az elvárt szinttől, ez a
családi háttérre is igaz. Esetükben - főképp a tanítási időn kívül /szünetekben, napköziben/ szinte mindennaposak a magatartási problémák, a durvaság, a csúnya beszéd. Tanulás terén is
nehezen lehet őket motiválni, sokszor hiányos a felszerelésük, igénytelenek a munkájukra,
nehezen tűrik a rendreutasítást. Esetükben a szülői odafigyelés, törődés, segítőszándék is
elmarad. A negyedikes tanulók viselkedésére már rányomja bélyegét a kiskamaszkor. Az
órákon kirívó magatartási probléma nem volt, a konfliktusok szünetekben és délután
jelentkeztek.
Magyar nyelv és irodalom
Az 1. osztályos gyerekek közül 12 tanuló már folyamatosan, 3-an szóképesen olvasnak ismert
szöveget. Kiemelendő, hogy a többség figyel az érzelmek kifejezésére is. Értő olvasásuk is
megfelelő szinten áll. A kis írott betűket ismerik, a nagy írott betűk közül még sok nem
automatizálódott, erre, ill. a j-ly-s szavak helyesírására kell majd több időt fordítani a
következő tanévben.
A másodikosok esetében nehezítette a szövegértés fejlesztését a tartós könyvek használata,
hiszen az alsós tanulók számára fontos lenne a válogató olvasáshoz, a szövegben való
tájékozódás gyakorlásához a különböző jelölések, aláhúzások alkalmazása. Meglepően
könnyű feladatnak bizonyult az ABC sorrend megtanulása. Nehézséget okozott viszont a
kiejtéstől eltérő írású szavak helyesírása.
A 3. évfolyamon a gyerekek többsége szeret olvasni, de e mögött sok esetben nincs meg az
otthoni gyakorlás, így az olvasás minősége néhány esetben kifogásolható. Kiemelt feladat a
szövegértés, ill. a szókincs fejlesztése. Pozitív dolog, hogy egyre közelebb kerül hozzájuk a
népköltészet. Tiszta példákon ügyesen felismerik a tanult szófajokat. Problémás viszont a
helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása. Önellenőrzésük is fejlesztésre szorul.
Negyedik évfolyamon az olvasás gyakorlására minden időt kihasználtak, hiszen otthon nem
gyakorolnak megfelelően a tanulók. Fejlődött az olvasási tempó, a szövegértés. Az olvasás
típushibáinak javítása folyamatos volt, de a beszédtempó, beszédstílus nehezen javítható.
Tipikus hiba a „mást olvasás”. A legnagyobb gond abban van, hogy sokan nem is észlelik a
hibát, tehát csak automatikusan és nem koncentrálva olvasnak. A Vuk című kisregényt
dolgozták fel, saját olvasónaplót készítettek, együtt a két osztály.
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Év végi felmérés:
/szövegértés/

1.a
94%

2.a
75%

3.a
61%

3.b
62%

4.a
80%

4.b
79%

A szókincsük sokat gyarapodott, kevés kivétellel bátran mondanak tartalmat, érdekes
fogalmazásokat írnak. Szeretik bábokkal megjeleníteni saját, vagy közösen írt történeteiket. A
szövegalkotás szabályait nem mindig tartják be, de a hármas tagolás, ha formailag nem is, de
tartalmilag megjelenik.
Nyelvtani ismereteikben a szabályok alkalmazása sok tanulónál nem tudatos. Viszont
helyesírásukban kevesebb a hiba.
A tulajdonnevek helyesírása folyamatos gyakorolást igényelt. Négy tanulónál sajnos nem
rögzült teljesen a mondatkezdő nagybetűk írása. Az íráshasználatuk biztos, jól olvasható,
lendületes. Füzetvezetésük igényesebb.
Matematika
Minden évfolyamon elmondható, hogy a tanult számkörben biztos a számismeretük, néhány
tanuló kivételével, pontosan végzik az alapműveleteket. Ismerik a számszomszédokat,
relációkat, pontosan állítják fel a számsorokat. Ügyesen boldogulnak az egyszerű szöveges
feladatokkal. Az 1. osztályban már többen 100-as számkörben is biztonságosan számolnak.
Második és harmadik osztályban folyamatosan szükséges a szorzó- és bennfoglaló tábla
gyakorlása, szinten tartása /osztályonként még mindig hiányos, pontatlan 4-5 tanulónál/, ill. a
maradékos osztás erősítése. 4. évfolyamon inkább az „a”-sok a matekosok. Kedvelik a
geometriát, a kerületszámítás sem okoz gondot. Gyakorlást igényelnek a szabályjátékok,
nyitott mondatok, a logikai, problémamegoldó gondolkodást igénylő feladatok. Általános
tapasztalat, hogy sokszor kevés az idő arra, hogy az elsajátított ismeretek jól
begyakorlódjanak, leülepedjenek /mértékváltás, maradékos osztás/. A bizonytalan tanulóknak
továbbra is nagyon hasznos lenne a korrepetálás, felzárkóztatás, de a 6. óra nem mondható
ideális időpontnak, a gyerekek fáradtsága miatt.
Alapműveletek:
1.a
2.a
3.a
3.b
4.a
4.b
97%
76%
82%
78%
83%
81%
Informatika
A 4. évfolyam hozzáállása sokat javult az első félévhez képest. Ez több tanulónál az
érdemjegyben is megmutatkozik.
A második félév fő témaköre a Logo program volt. Ugyan lassabban haladtak, mint amit a
tematika előírt, de így is sokat ügyesedtek a gyerekek ezen a területen. A ciklusokkal való
ismerkedés elmaradt, de ez pótolható lesz az ötödik évfolyamon.
A 4.a osztályban, néhány tanulónál tapasztalható fegyelmezetlenség megszűnt. Mindkét
csoportban megfelelő munkát tudtak végezni.
A harmadik osztályok pozitív meglepetést okoztak. Az informatikaoktatás a második
félévben kezdődött a számukra. Ez jórészt az alapok megismeréséről szólt. Elmondható hogy
nagyon igyekeztek, a maguk módján. A tájékoztató videókat figyelmesen és fegyelmezetten
nézték végig, az ott látottakat az esetek többségében megértették, vissza tudták adni. Az is
tény persze, hogy a motivációjukat nagymértékben erősítette a játék esélye.
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Környezetismeret:
Osztályszinttől függetlenül érdeklődésük könnyen felkelthető a tantárgy témái iránt. Az
elsősök testükön jól tájékozódnak, térben még több tanuló bizonytalan. Ismereteik még
hiányosak az őket körülvevő világgal kapcsolatban /személyes adatok/. Második osztályban
gondot okozott a kísérleti tankönyv használhatatlansága és a munkafüzet hiánya. A harmadik
osztályos tanulók esetében már gond a „nem” tanulás. Nehezen tudják kifejezni magukat.
Ami gond, hogy a tankönyvekben nem lehet aláhúzni a lényeget, így segítve a tanulást.
Szívesen készítenek elmetérképet, de a megtanulása már nem minden esetben sikeres.
Érdeklődnek a földrajzi környezet iránt, szeretik nézegetni a térképet. A negyedik
évfolyamon nagyon sokszor dolgoztak kooperatív technikával. Olyan szándékkal, hogy
egymástól és tapasztalati úton tanulhassanak. A tananyag lehetőséget adott a
kulcskompetenciák folyamatos fejlesztésére. A tanulók aktívan vettek részt az órákon,
rengeteg plusz információt gyűjtöttek szorgalmi feladatként otthon is.
Készségtárgyak
Minden évfolyamon nagy lelkesedéssel vesznek részt az órákon. Szeretnek alkotni, melynek
során többféle technikát is ügyesen alkalmaznak. Változatosan használják a színeket.
Javítandó a nyírás, ragasztás technikája, az emberábrázolás, a térkitöltés. A tanév során, több
rajzpályázaton is szép számban vettek részt tanulóink. Kiemelendő a Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság által hirdetett közlekedésbiztonsági rajzpályázat, melyen Viczián Bence
3.a osztályos tanuló II. helyezést, Janstó József 1. osztályos tanuló pedig III. helyezést ért el.
Csak néhányan vannak azok a tanulók, akik összecsapják munkájukat, kevés a kitartásuk,
nem tudnak elmélyülni a feladatban. Sajnos az elhasználódott, kifogyott eszközök pótlása
nem minden esetben történt meg.
Testnevelés:
A gyerekek mozgáskultúrája, mozgáskoordinációja ige nagy szórást mutat. E ténytől
eltekintve szívesen mozognak, órákon aktívak. A legtöbben kitartóak, a feladatokat könnyen,
kevés segítséggel sajátítják el. A játékok során igyekeznek betartani a szabályokat,
törekszenek a sportszerű versenyzésre, bár ezen a téren a 3. évfolyamon még van fejleszteni
való. Az 1. és 2. osztályos tanulóknak is sikerült egy tornaszobát biztosítani. A focizni
szerető gyerekek örömére a II. félévben elindultak a Bozsik-program edzései, sőt már több
focimérkőzésen is részt vettek a tanulók.
Erkölcstan
A gyerekek szeretik a tantárgyat. Sokat beszélgetnek, melynek során szívesen mesélik el saját
élményeiket, szituációs játékokat játszanak, tanulságos meséken, történeteken keresztül
próbáljuk formálni értékrendjüket. Különösen kedvelik az egyes témákhoz kapcsolódó
rajzkészítést.
Angol nyelv
Ebben a tanévben egy féléven keresztül heti 1 órában tanulták a 3. osztályosok az angol
nyelvet. A legalapvetőbb ismereteket sajátították el az osztály tanulói. Megismerkedtek az
angol ABC-vel, számokkal, színekkel, állatokkal, néhány zöldség és gyümölcs nevével is,
gazdagítva a szavakat dalokkal, mondókákkal.
A 4. évfolyamos tanulók könnyen motiválhatók. Az órákon rendesen dolgoztak 1-2 tanuló
kivételével. A tanulók többsége a tananyagot elsajátította. Munkáik igényesek, szépek voltak.
Megkönnyítve az 5. osztályba való lépést, már egy kicsit bővítve megismerkedtek a
számokkal (100- ig), több szín- és állatnevet tanultak meg, mint amit a tankönyv használ.
Néptánc
Az idei tanévben a mindennapos testnevelés órák keretében heti egy néptánc órája volt az alsó
tagozatos gyerekeknek.
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A néptánc órák során a magyar népi énekes gyermekjátékok megismerése volt előtérben,
hiszen ez alapozza meg a néptáncos ismereteket. Mivel mindegyik évfolyamon az idén
kezdődött el a néptánc, így azonos volt a tananyag. Az osztályok teljesítményében a
képességeiknek és az életkoruknak megfelelően voltak különbségek. Az elsősök aktívan,
ugyanakkor fegyelmezetten vettek részt az órákon. A játékszabályokat betartották, a
megismert tánclépéseket a zenéhez igazodva végezték. A másodikosok is érdeklődőek,
lelkesek, könnyen motiválhatóak voltak. A harmadikosoknál az arány a játékok felé tolódott
el: így sikerült fékezhetetlen mozgásigényüket kielégíteni, illetve a gátlástalan
beszédkényszert megfelelő mederbe terelni. Az a-sok év végére nagyon sokat alakultak,
megfelelő motivációval lehetett náluk eredményt elérni. A b-seknél sok volt az óra közbeni
konfliktus, amelyek megoldása folyamatosan próbára tette a türelmet és elvette az időt az órai
tevékenységektől. Amikor nagyon igyekeztek, sok dicséret illette meg őket, hiszen a
teljesítményükkel nem volt probléma. A negyedik évfolyamon mindkét osztályban volt egy
erős mag, akik a tánclépéseket jó ritmusérzékkel, szépen kivitelezve mutatták be. A játékokat,
táncokat hamar megtanulták, figyeltek egymásra. Sajnos, néhány tanulónál negatív hozzáállás
volt tapasztalható (ódzkodtak a kézfogástól, a párválasztástól), de nekik is volt lehetőségük
megtapasztalni a közös játék és a csoportos tánc örömét.
Fejlesztő foglalkozás
Iskolánkban 6 SNI-s és 33 BTMN-es tanuló van. Sajnos a BTMN-s gyerekek esetében a heti
1 óra kevés a hatékony munka végzésére. Ettől eltekintve az alsó tagozatos gyerekek
fegyelmezetten, ügyesen dolgoznak. A szakértői véleményben megfogalmazott fejlesztési
területeknek megfelelő, változatos feladatokkal, játékos tevékenységgel felkelthető és
fenntartható a figyelmük, munkakedvük. Szívesen játszanak a fejlesztő játékokkal, ill. végzik
a mozgásos, relaxációs gyakorlatokat.
A felső tagozatosok nehezen vehetők rá a munkára. Az ő esetükben sikerélményt jelentett a
sakk alaplépéseinek megismertetése, ez a következő tanévben is része lesz a
foglalkozásoknak.
Sajnos nem a munka eredményességét szolgálja a szülők részéről tanúsított nagyfokú
érdektelenség, előfordult, hogy a felülvizsgálaton többszöri felszólításra sem jelent meg a
tanuló. A sikeres munkához nagy szükség lenne a támogató szülői háttérre.
Napközi
Az 1. a osztály minden tagja beiratkozott a tanév elején napközibe.
Ebéd után kötetlen játék, szabadfoglalkozás van a gyerekeknek, melyet főként az udvaron
töltenek. Nagyon szeretnek a szabadban játszani, kedvelik a labdajátékokat. A házi feladatok
megírása könnyű feladat, mert nagyon jól együtt haladnak, egyszerre dolgoznak. 1-2 tanuló
kivételével kevés segítséget igényelnek. A tanulási időt kézműves foglalkozás követi.
Szeretnek készülni az ünnepekre, kedvelik a színezőket, a nyírásokat, a hajtogatós feladatokat.
Ez azért is nagy eredmény, mert nagyon gyenge volt az eszköz használatuk, sokat sírtak,
könnyen feladták a munkát. Erről az eredményről mi is meggyőződhettünk a márciusban
tartott kézműves bemutató foglalkozáson.
A tanév során összhangban folyt a munka az osztályfőnökkel, így sikeresebb volt a lemaradt
tanulók felzárkóztatása is.
A csoport magatartása és szorgalma nagyon jó. Nagyon jól tűrik a terhelést, jó a
feladattudatuk és kiemelkedő a tanulás utáni érdeklődésük. Szabálykövető és szófogadó
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gyerekek. Dicséretes a szülők segítőkészsége is. Gyakran érdeklődnek gyermekeik felől,
segítséget kérnek a nehézségek megoldásában.
A 2. osztályos napközis csoportot márciusban Magyar Orsolya vette át, aki gyorsan és
zökkenőmentesen beilleszkedett, sikerült megfelelő kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel. A
jövő év fontos feladata a szülőkkel való kapcsolattartás erősítése. A kezdeti fegyelmezési
problémák hamar megoldódtak, kialakult a kölcsönös bizalom, a gyerekek megszokták az
elvárásokat. Szeretik a felelősi feladatokat. A házi feladatok elkészítése pici segítségadást
követően, már önállóan történik. A jól dolgozó tanulók jutalma a heti értékelés során matrica
volt. A csoport tagjai aranyosak, könnyen motiválhatóak, szeretnek egymásnak hangosan
olvasni, egymástól a szorzótáblát kérdezni, könnyen megszerethető gyerekek. Egy-két fiúnál
kell nagyobb szigort alkalmazni, ők szoktak hangoskodni, de különösebb magatartásbeli
probléma nem volt. Fejlesztendő még az árulkodásról való leszoktatás.
Az 1. és 2. évfolyamon az osztályfőnök és a napközis nevelő közös elvárásai, a
gyerekekkel kapcsolatos azonnali információcsere, az egymásra figyelés mindkét részről
hatékonyabbá tette a munkát.
A 3-4. évfolyam esetében szükségessé vált a harmadikosok szétválasztása a délutáni
foglalkozások során. A 3.b és 4.a alkotta csoport magatartása sokat javult a félév folyamán. A
3.a osztályos csoport fiú tanulói még mindig igen harsányak, nehezen viselik a kötöttségeket.
Mindkét csoport esetében az tapasztalható, hogy csökkent az egymás közötti konfliktusok
száma. A tanulási idő alatt sokan igénylik a segítséget, nem minden esetben mondható
esztétikusnak az írásbeli munka. Jelentős motivációs szerepe van továbbra is a
számítógépezésnek.
Tanításon kívül végzett tevékenységek, az alsós diákönkormányzat munkája
Szeptember:
- A tanévnyitó ünnepségünkön műsorral fogadtuk az első osztályosokat.
A műsort összeállította Hosszúné Szegény Ilona
- Munkaközösségi foglalkozásunkon egyeztettük a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű
tanulókat a Gyermekjóléti Szolgálattal, összeállítottuk éves munkatervünket.
- Ismét megrendezésre került az immár hagyományosnak mondható Családi- hét elnevezésű
programunk.
Október:
- A Közlekedési-hét programjain vehettek részt a gyerekek.
- Elkészültek az év eleji felmérések és értékelések.
- Elindult a nyári tábor szervezése.
- Az elsős tanító néni bemutató órát tartott az óvó néniknek és a szülőknek.
December:
- Minden osztályba ellátogatott a Mikulás.
- A Tehetség-hét keretében kézműves foglalkozást, anyanyelvi vetélkedőt, matematika és
helyesejtési versenyt rendeztünk.
- Az 1. osztályos gyerekek karácsonyi műsorral kedveskedtek az óvodásoknak, szülőknek, ill.
az Idősek Otthona lakóinak.
- A martfűi Művelődési Házban újból egy színvonalas karácsonyi műsort láthattak a
gyerekek.
Január:
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- Elkészítettük a félévi értékeléseket.
- Népdaléneklő versennyel emlékeztünk meg a Magyar Kultúra Napjáról.
- Folyamatosan zajlanak a Bartus Istvánné által vezetett “Karizma” Konfliktuskezelő Szakmai
Műhely foglalkozásai.
- A munkaközösség tagjai bemutató órát láthattak az 1. osztályban.
Február:
- Bemutató óra a leendő elsős tanulóknak és szüleinek. /Bokorné Tímár Tünde/
- Balázsolás az óvodában /Bokorné Tímár Tünde és Berényiné Tóth Melinda/
- Farsang
Március:
- Március 15-i megemlékezés /4. évfolyam/
- Húsvéti kézműves délután
- Bemutató foglalkozás az 1. osztályos napközis csoportban /Szabó Julianna/
Április:
- Anyák napi kézműves délután
Május:
- Tavaszi Kavalkád /az alsó tagozat műsoros délelőttje/
- Osztálykirándulások megszervezése, lebonyolítása
Június:
- Év végi adminisztrációs feladatok
Július:
- Nyári tábor Csákváron
A munkaközösségünk a tanév során ráháruló feladatokat úgy gondolom, eredményesen
teljesítette, mindannyian igyekeztünk az elvárásoknak megfelelni. Folyamatos
munkakapcsolatban voltunk, egymás munkáját segítettük, a napi problémákat megbeszéltük.
Kívánom, hogy mindenki töltse kellemesen a nyarat, töltődjön energiával, hogy a következő
tanév feladatait is eredményesen végezhessük el!
A következő idézettel köszönöm meg a munkaközösség tagjainak, ill. a munkánkat segítő
kollégáknak a tanév során végzett munkáját:
„A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen
karizmája van, a jövőbe vetett hit optimizmusa.” /Karácsony Sándor/

7.2 A FELSŐS OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG
ÉRTÉKEL: SZABÓ ANDREA, MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ
Nevelőmunkánk kiemelkedően fontos személyiségei az osztályfőnökök, akik a
gyerekekre figyelve, a szülőkkel és pedagógustársaikkal együttműködve formálják az
osztályközösséget. Az eredményesség érdekében az iskola pedagógusai kapcsolatot tartanak a
szülőkkel, segítik a szülők részvételét az iskolai életben, erősítik a családból származó pozitív
nevelési hatásokat. Az idei tanévben többször is tapasztaltunk olyan szülői magatartást,
amikor a pedagógusra hárítottak alapvetően szülői feladatokat, ezért úgy gondoltam, hogy a
bevezetőben az iskola- szülő kapcsolatról írok néhány gondolatot, természetesen nem
kimerítve ezt a témát. Ahhoz, hogy a szülők és a nevelők közötti együttműködés valóban
eredményes legyen, fontos, hogy:
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 a kapcsolat kölcsönös tiszteletre és bizalomra épüljön;
 az érintkezés legyen közöttük elfogadó, őszinte, jóindulatú;
 a tanulóval kapcsolatos problémák esetén legyenek nyitottak egymás érveire, álljanak
készen arra, hogy közösen keressék a legjobb megoldást.
A szülők és a pedagógusok elsősorban az ellenőrzőn és a szülői értekezleteken át tartják a
kapcsolatot egymással, de a szülők majdnem fele szinte egyáltalán nem kommunikál
gyermekének pedagógusaival. Minél nagyobb a gyerek, annál jobban megfigyelhető ez a
tendencia.
A szülőknek számos lehetősége volt az iskolai programokban való részvételre: szülői
értekezleteken,
hulladékgyűjtésen, ünnepségeken, a témahetek programjain,
osztálykirándulásokon. Egyes, főleg felsős osztályokban , nagyon kevés érdeklődést
tapasztaltunk a szülők részéről. Jó néhányan segítették a programok szervezését, minden
osztályban akad egy-két szülő, aki mozgósítható. Az ötödik évfolyamban szerencsére az alsó
tagozaton is aktív szülőkre továbbra is számíthatott az osztályfőnök. A nyolcadik a-s
osztályfőnök is kedvező tapasztalatairól számolt be a szülők munkájával kapcsolatban. Az
érdektelen szülők bevonása nem könnyű feladat, ám ebben szükség van az előrelépésre. Az
érdektelenségre nagyon jó példa volt a márciusban megtartott tájékoztató nap az erkölcstan/
hit – és erkölcstan oktatásról, ahol jelen voltak az egyházak képviselői, az iskolavezetés, két
pedagógus és egy szülő, akinek a gyermeke a következő tanévben lesz első osztályos. Minden
iskolába készülő óvodás és 1-7. évfolyamos tanuló szülei kaptak meghívást a programra.
Bár hivatalos fogadóórát évente csak egyszer tartunk - a félévi szülői értekezlet alkalmával - a
szülőknek lehetőségük van akár telefonon, akár személyesen megkeresni a tanárokat. Az
osztályfőnökök is keresik a szülőket probléma, hiányzás vagy kérés esetén családlátogatás
formájában vagy telefonon. A hiányzások jelzése a szülő feladata volna, ezt sokan meg is
teszik. Gyakran az osztályfőnök odafigyelésén és a szülővel való állandó kapcsolattartásán
múlik, hogy a diáknak ne legyen igazolatlan órája. A 8.a osztályban is az osztályfőnök
kitartásán múlt, hogy minden tanuló eljutott a bizonyítványosztásig, még ha nem is teljes
sikerrel.
Sajnos a problémás gyermekek szülei nem ismerik el felelősségüket a gyermeknevelésben. Az
ilyen szülők többnyire hárítanak, szerintük más a felelős a gyermekük iskolai kudarcaiért.
Nincs bennük együttműködési szándék a megoldás érdekében. Hiányoznak az otthoni
elvárások, a következetesség. Így nagyon nehéz eredményt elérni. Sajnos egyre nő azoknak a
családoknak a száma, akik segítség nélkül nem képesek megfelelően nevelni gyermekeiket.
Az osztályfőnök nem vállalhatja át a szülők kötelességeit, viszont ha felismerjük a családi
nevelés hiányosságaiból eredő hátrányokat,
segítenünk kell azok csökkentését. Ilyen
esetekben a Családsegítő Szolgálattal vesszük fel a kapcsolatot.
Az eddiginél is több feladatot rótt az osztályfőnökökre a tankönyvigényléssel kapcsolatos,az
ingyenesség jogosultságát bizonyító dokumentumok beszereztetése, de említhetném a
nyolcadikos tanulók pályaválasztásánál nyújtott fokozottabb segítséget az osztályfőnök
részéről egy-egy család esetében.
„Az iskolát és a családot együttműködésre utalja minden. Azonos a nevelés tárgya, ugyanazt a
gyereket nevelik, csak mások a körülmények a család és az iskola számára. Mindegyik másmás oldalról látja a gyereket, és nem azonos mértékkel méri.”Imre Sándor
A tanév során következő programokat valósítottuk meg:
augusztus:

a munkaterv elkészítése
- szeptember:
 ünnepélyes tanévnyitó
 négy nap tanulásmódszertan (szervezési feladatok, kompetenciafejlesztés, közös
programok, tanulási technikák megismertetése)
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 tanulószoba, szakkörök szervezése
 pályaválasztási tanácsadás a nyolcadik osztályosok részére (Az idén először nem
kellett Szolnokra utazni, hanem három tanácsadó jött el az iskolánkba, ahol két napon
keresztül foglalkoztak a gyerekekkel. A tanulók örömmel vettek részt és komolyan is
vették a foglalkozásokat.)
 megtartottuk a tanévkezdő szülői értekezleteket
 munkaközösségi foglalkozás keretében, a védőnő és a családgondozó részvételével
megtörtént a hátrányos és a veszélyeztetett gyerekek kimutatása
 elkészítettük a tanmeneteket
 kirándulás Poroszlóra a TÁMOP-3.1.4.C pályázat keretében
- október:
 „Kéz a kézben”- összetartozás hete, családi hét és egészségnevelési nap a TÁMOP3.1.4.C pályázat keretében (akadályverseny, kézműves délután, zenés-irodalmi
kávéház, szüreti táncház, méhészkedés)
 hulladékgyűjtés
 közlekedési hét a TÁMOP-3.1.4.C pályázat keretében (Tűzoltóság bemutatója,
gyalogtúra, kerékpáros ügyességi verseny, KRESZ-vetélkedő, rendőrségi előadás,
BMX-bemutató, úti beszámoló)
 őszi szünet
- november:
 részvétel a Szakmák világa kiállításon, Szolnokon a 7. és 8. évfolyamos tanulók
részvételével
 nyolcadikosok gyárlátogatása Törökszentmiklóson
 őszi nevelési értekezlet- a motiváció témakörében
 szülők értesítése az elégtelen osztályzatokról
- december:
 a tehetség hete „Szárnyalás” címmel (Ki nyer ma? játék, tantárgyi versenyek,
asztalitenisz bajnokság, karácsonyi hangverseny, Maradj talpon vetélkedő, DÖK
képzés, rendhagyó nyelvórák, váltóverseny, szolnoki Színtér foglalkozásai, kiállítás a
LIETO Művészeti Iskolások munkáiból, színházlátogatás Martfűn, angol karácsony)
 jelentkezések a központi írásbeli felvételire
 Mikulás ünnepségek osztályonként
 kézműves délután
 iskolai karácsonyi műsor
- január:
 központi írásbeli felvételi
 félévzárás, bizonyítványok megírása, szükséges adminisztráció
 megemlékezés a magyar kultúra napjáról
 pályaválasztási tanácsadás a 7. évfolyam részére
- február:
 félévi nevelőtestületi értekezlet
 szülői értekezlet osztályonként
 a nyolcadik évfolyamos tanulók továbbtanuláshoz szükséges dokumentációjának
elkészítése, elküldése
 farsang a diákönkormányzat szervezésében
- március:
 az egyházak és az iskola tájékoztató napja az erkölcstan és a hit- és erkölcstanról
 megemlékezés március 15-ről
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továbbtanulási adatlapok módosítása
húsvéti kézműves délután
szülők értesítése az elégtelen osztályzatokról
tavaszi szünet
tanítás nélküli munkanapok
április:
megemlékezés a költészet napjáról
nyilatkozati lapok begyűjtése az erkölcstan, hit- és erkölcstan órák választásáról
a Föld napja
tankönyvrendelésekkel kapcsolatos szaktanári és osztályfőnöki feladatok elvégzése
anyák napi kézműves délután
május:
úszásoktatás
osztálykirándulások
kompetenciamérések lebonyolítása:
- idegen nyelvi- május 18.
- matematika, szövegértés-május 25.
hulladékgyűjtés
osztályfényképezés
kengyelfutás, gyereknap
június:
a diákönkormányzat köszöntötte a pedagógusokat
megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról
tartós könyvek összegyűjtése
Kihívás napja- váltóverseny, barátságos labdarugó-mérkőzések
osztályozó értekezlet
tanítás nélküli munkanapok (munkaközösségi foglalkozás, diákönkormányzati nap)
év végi adminisztráció, bizonyítványírás
szerenád
ünnepélyes tanévzáró, ballagás-június 18.
nyári tábor szervezése
pedagógus kirándulás Szegedre

Az osztályfőnökök beszámolója alapján az osztályok működéséről:
5. a osztály
Osztályfőnök: Szabó Andrea
A két negyedikes osztály összevonásából alakult ki az osztályközösség. Az összecsiszolódás
elősegítője volt az augusztusi tábor és az első, osztályfőnökkel töltött tanítási hét. A gyerekek
könnyen alkalmazkodtak, jól érzik magukat az új helyzetben. 4 BTMN-s és 3 SNI-s tanuló
van, ebből ketten enyhén értelmi fogyatékosok mozgásszervi fogyatékossággal társulva, egy
tanuló beszédfogyatékos. Magatartásilag az osztály tanulóinak egy része beszédes és hangos,
így a tanulmányi munka nem mindig zajlik nyugodt légkörben. Három-négy tanuló
folyamatosan zavarja az óra menetét, nem kevés kihívás elé állítva a szaktanárokat. A napi
tevékenységünkből sok időt elvesz a fegyelmezés, nevelés. Tanórákon a többség aktív,
tevékeny és jól motiválható. Az osztályban vannak kifejezetten jó képességű, szorgalmas
gyerekek. Ezeknél a gyerekeknél a szülői támogatás is hozzájárul az eredményességhez.
Három tanuló kitűnő eredménnyel zárta a tanévet. Egy tanuló matematikából javítóvizsgán
bizonyíthat, egy pedig osztályismétlésre kötelezett, hiszen 300 órát meghaladó hiányzása
miatt nem volt osztályozható. A tanulók a témahetek programjaiból tevékenyen kivették a
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részüket, a Tehetség hetének tanulmányi versenyein kiemelkedő eredményeket értek el. A
testvérosztályunkkal egy jó hangulatú játék délelőttön vettünk részt. Májusban Szarvason
voltunk osztálykiránduláson és egy martfűi játszótér-mozi programon vettünk részt. A
szintén májusi úszásoktatás is kellemes élmény marad az osztály tanulóinak és az
osztályfőnöknek is.
6. évfolyam
6.a osztály Ruzsik Csaba Józsefné
Az osztály magatartása és tanulmányi eredménye nem javult, sőt több tanuló esetében sokat
romlott .
Az osztályfőnök a gyerekekkel és
a
szülőkkel történt beszélgetésektől, írásbeli
figyelmeztetésektől remélte a pozitív változást, de ezek a módszerek nem vezettek
eredményre. Gyakori volt az órák zavarása, a hangos és trágár beszéd .
Az osztályfőnök úgy tapasztalja, hogy az otthoni ellenőrzés és elvárás nagyon hiányzik.
Kimagaslóan szép eredménnyel zárta a tanévet Varga Bence, Székely Zoltán, Kovács Mónika
és Túri Vanessza.
4 tanuló viszont javítóvizsgára készülhet a nyáron.
Ők több segítségre szorulnak. A hiányzások miatt lemaradnak, önállóan nem tudják pótolni az
új ismereteket, a szülők sem igazán tudnak nekik segíteni.
Az iskola életében többen aktívan vettek részt, az ügyeletesi feladatokat rendben ellátták.
Az iskolai műsorokban is szépen szerepeltek .
Két kirándulást is szervezett számukra az osztályfőnökük. Megnézték Szolnokon a
Katasztrófa és Polgárvédelem állandó kiállítását az óvóhelyen és a Pláza moziban egy általuk
kiválasztott filmet .
Nagyon tetszett nekik a kiállítás, mindent kipróbáltak és rengeteg fotót készítettek, melyből
ősszel majd tablót lesz.
Közkívánatra egy napos strandolásra is elmentek Cserkeszőlőre, ahol nagyon jól érezték
magukat.
6. b osztály Orovecz Rózsa
Ebben a tanévben sok gyereknek romlott a tanuláshoz való hozzáállása az elmúlt tanévhez
képest. Ennek ellenére az év végi eredményekben nincs jelentős változás egyetlen tanulónál
sem. Ez részben azoknak a kollégáknak köszönhető, akik hét tanulónak nyújtottak
folyamatosan segítséget a tanulószobai foglalkozásokon. A közösségi munkából ők is
kivették a részüket. Szerepet vállaltak az (október 23., költészet napja, összetartozás napja)
iskolai és községi ünnepekre készített műsorokban. Az osztályból sokan jelezték részvételi
szándékukat a nyári tábor programjain is.
Egy tanuló zárta elégtelen osztályzattal az évet történelemből. Ő javítóvizsgán bizonyíthat.
Két tanuló (Kovács Krisztián Mihály és Szabó Evelin) kitűnő bizonyítványt vitt haza a
tanévzáróról.
Sajnos, az év elején érkezett tanuló a félévzáráskor elköltözött. Ezt társai és a pedagógusok is
nagyon sajnálták.
7. évfolyam
7.a osztály Légrádiné Gál Anikó
A második félévben a tanulók a továbbtanulást szem előtt tartva igyekeztek javítania a
tanulmányi eredményeken. A félévkor megbukott három tanulóból kettőnek sikerült javítani,
egyikük azonban annak ellenére, hogy a hiányzásokat is sikerült lecsökkenteni három
tárgyból javítóvizsgát kell, hogy tegyen. A párhuzamos osztállyal-főként a lányok között-az
életkorukból adódóan kialakult ellentétek a második félév végére kisimultak. Ebben sokat
segítettek a közös programok: a közös korcsolyázás, az úszás,a budapesti kirándulás és a
ballagási műsorra való készülés.
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7.b osztály Tóthné Szecskó Erika Ildikó
Tóthné Szecskó Ildikó beszámolóját olvasni felüdülés, hiszen egy összeszokott, a tanulásban
is jeleskedő, nagyobb magatartási problémáktól mentes osztályról írhatott. Kialakult egy
közösség, akik egymást segítve, biztatva tudnak közös iskolai feladatokat megoldani, együtt
küzdeni, egymást nem kirekesztve, a gyengébbeket is bevonni minden feladatba. Nincs
számottevő rivalizálás, kiemelkedő negatív magatartás. Egy-két tanulóval időnként van
magatartásbeli probléma, de ezek gyakorisága is már csökkenni látszik.
A házi rendhez is szépen alkalmazkodnak, nincs igazolatlan hiányzás, a szülők betegség
esetén telefonon vagy személyesen is értesítenek erről még aznap. Az órák kezdete előtt
szépen sorakoznak, fegyelmezetten várják nevelőjüket. A tanítási órák rendben zajlanak,
tanulói fegyelmezetlenség náluk csak igen ritkán zavarja meg a munkát. Önértékelésük egyre
fejlettebb: reálisan mérik fel társaik jó vagy helytelen cselekedeteit. Tanáraikkal
udvariasak,tisztelettudóak,a tanítási órákat nem zavarja rendetlenkedés, aktívitásuk
megfelelő,ki-ki tudásához, képességeihez mérten segíti a munkát. Felszereléseik
rendelkezésre állnak, füzeteik külalakja elfogadható,törekednek a szebb,esztétikusabb írásra.
Bár érezhetően kamaszodnak,tisztában vannak a tanulás fontosságával,lényeges számukra a
továbbtanulás, a közeledő,elkerülhetetlen megmérettetés. Ennek érdekében látogatták a
tehetséggondozó órákat, a gyengébbek a felzárkóztatókat.
Tanulmányi eredményükön a második félévében sikerült javítani: a megszokott 2 kitűnő
Bártfai Petra, Kovács Dániel ismét megállták a helyüket, bár az osztályfőnök úgy érzékeli,
hogy kollegái jóindulatát is tartalmazza egy-két érdemjegy.
Tisztában vannak a továbbtanulás jelentőségével. A félév során lelkesen vettek részt az ez
irányú foglalkozásokon. Tudják már, hogy ki milyen pályát szeretne választani.
Januárban ők készítették a magyar kultúra napjára az iskolai műsort, majd év végén az asokkal közösen a ballagási műsort. Sokan segítik az énekkari munkát. Bártfai Petra saját
korcsoportjában kiemelkedő eredményt ért el a helyesírási versenyen a Tehetség héten.
Mogyoró Helga rajzpályázaton remekelt.
Hetedikben megnövekedett a tanórák száma, szinte minden délután volt 7. órájuk, ez kevés
időt engedett a pihenésre, feltöltődésre.
Ildikó szívesen dolgozik együtt hetedikesivel, nem okoztak még eddig nagyobb csalódást sem
tanulmányi, sem a közösségi munka terén.
8. évfolyam
8.a Fülöp Éva
8.b Nádudvari Sándor
Az első félév feladata a pályaválasztásra való felkészülés volt. Ebben nagy segítséget
jelentett a továbbtanulási, pályaválasztási és információs tanácsadás, valamint Szolnokon, a
Szakmák Világa kiállításon tett látogatás is. Megfelelő előkészítés és tájékoztatás után láttak
hozzá a gyerekek a számukra megfelelő szakma és iskola kiválasztásához, így - 1-2 tanulótól
eltekintve – ez nem okozott számukra nehézséget. Áprilisban megérkeztek a visszajelzések,
mely szerint az a osztályból 3 tanuló ( 23 % ) gimnáziumban, 2 tanuló ( 15 % )
szakgimnáziumban és 8 tanuló ( 62 % ) szakközépiskolában folytathatja ősszel a
tanulmányait. A b-sek 80 %-nál az első helyen megjelölt iskolába vették fel a gyerekeket. Az
eredmények azt mutatják, hogy sikerült a szülőkkel együttműködésben jól pozícionálni a
tanulókat.
A második félév a továbbtanulás koordinálása és a folyamat végig vitele, majd a motiváció
fenntartása volt. Ez utóbbi sajnos nem sikerült maradéktalanul, az a osztály magatartásában ,
fegyelmében visszaesés mutatkozott. Itt két fiú, a b-ben három lány miatt főhetett a feje az
osztályfőnöknek. Miután az egyik lány Szolnokra költözött, egy ideig úgy tűnt csendesebbek
lesznek, de ez az állapot rövid ideig tartott. Kettejük közül az egyikük gazdagabb lett egy
igazgatói figyelmeztetéssel is.
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Az a-ban a hiányzások számának drasztikus növekedése is tapasztalható volt, ami két fiúnak
a
rovására
írható.
Éva az osztály közösségi munkájában minden évben fejlődést tapasztalt, mind a hozzáállás,
önállóság, mind az elvégzett munka minősége terén. Az iskola által szervezett programokon
örömmel vettek részt, egész évben rendszeresen szerepeltek az énekkar műsoraiban, nagyon
korrektül megszervezték és lebonyolították a farsangi büfét, a hulladékgyűjtéseket. Az
osztálytermük
díszítésére
is
odafigyeltek.
A nyolcadik évfolyamra összetartó kis csapattá kovácsolódtak. Az osztályban felmerült
problémákat megbeszélték, jól megoldották, mindenkit egyformán elfogadtak. Érdeklődtek
egymás iránt, figyelemmel kísérték egymás iskolai és iskolán kívüli életét. Jól sikerült a
Mikulás bulink és a Budapestre, a Láthatatlan kiállításra szervezett kirándulásuk is.
A b-sek osztályfőnöke az év elején vette át az osztály irányítását.
Az osztály összességében nem zavarta viselkedésével az iskola rendjét, nem tartoztak a
legproblémásabb csoportok közé.
Az év végi jegyeket vizsgálva az is megállapítható, hogy néhány tanulótól eltekintve, a
szokásos trend ellenére nem álltak le a tanulással sem teljesen. Mindkét osztályfőnök számára
igen kedves osztályt engedett útjára. Bíznak benne, hogy tanulóik megállják a helyüket a
középiskolában.
Mozgalmas és sikeres évet zártunk, amelynek feltétele a kollégák lelkiismeretes
hozzáállása volt. A nyári szünetre feltöltődést, aktív pihenést kívánok!

7.3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG
KÉSZÍTETTE: GALAMBOS BORBÁLA MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ
Továbbra is fontosnak tartjuk a tantárgyaink jellegéből adódóan:
- a szellemi és tárgyi értékek megbecsülését;
- hagyományaink és múltunk megismertetését;
- az egymás iránti tiszteletre és a mások gondolata iránti nyitottságra nevelést.
Törekvésünk, hogy tanulóink legyenek részesei a közösségi eseményeknek, ünnepeknek,
programoknak, hiszen ezek a mindennapi iskolai munkánk mellett e célok megvalósítását
szolgálják. A munkaközösség tantárgyi jellegéből adódóan sok műsort készített.
Megemlékezés: - névadónkról, Kossuth Lajosról,
- a Zene Világnapjáról,
- az Aradi Vértanúkról,
- az Október 23-i forradalomról,
- a Magyar Kultúra napjáról.
Bekapcsolódtunk a Kéz a kézben témahét, és a Szárnyalás hetének programjaiba. A
Művelődési Ház által rendezett Könyvtári hét eseményein is részt vettünk. Ezen belül a
Könyvtári Kutakodó című délutánt a munkaközösségünk szervezte. Novemberben ünnepi
műsorral köszöntöttük a véradókat. A Szárnyalás hetének programjai keretein belül
munkaközösségünk szervezte a Történelem versenyt, Helyesírási versenyt, Karácsonyi
hangversenyt, részt vállalt a Ki nyer ma? játékos vetélkedő egy-egy reggelén és az Angol
karácsonyi műsort is. Valamint jelen voltunk a Népdal-és gyerekdal éneklő versenyen is.
A második félévben munkaközösségünk szervezte a Március 15.-i megemlékezést, a
Költészet Napját, a Jászkun Redemptio-t, a Nemzeti Összetartozás Napjára készített műsort.
Köszönet az igényes, minőségi műsorokért!
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Magyar nyelv és irodalom
MÁSOLÁS
TOLLBA-MONDÁS

5. a
6. a
6. b
8. b
Átlag

SZÖVEGÉRTÉS

ÁTLAG

Év
eleje

Félév

Év
vége

Év
eleje

Félév

Év
vége

Év
eleje

Fél-év

Év
vége

Év
eleje

Félév

Év
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87%
53%
81%
67%
72%

85%
73%
82%
92%
83%

83%
69%
76%
92%
80%

76%
80%
75%
84%
78%

86%
63%
68%
82%
74%

74%
55%
55%
79%
66%

55%
68%
63%
67%
65%

65%
68%
68%
76%
69%

76%
54%
62%
61%
63%

72%
70%
73%
72%
-

78%
68%
72%
83%
-

78%
59%
64%
77%
-

5. a
-

-

-

A másolási eredményekben a tanév folyamán jelentős változás nem tapasztalható.
A tanév végi tollbamondásban alkalmazniuk kellett a tanévben elsajátított
magánhangzókhoz és mássalhangzókhoz kapcsolódó törvényeket. Nem könnyű
tananyag; látszik is az eredményen.
A szövegértések eredményét nagyban befolyásolja a szövegtípus és a téma. Az a sok
éves tapasztalat, hogy az állatokról szóló szövegekhez kapcsolódó szövegértési
feladatok megoldása jobban megy a gyerekeknek.
A tanév eleji, félévi és év végi átlageredmények hasonlóak.

6. a
-

-

-

-

Ebben az osztályban 3 tanuló (Juhász László, Kovács Arnold Krisztofer, Köteles
Zoltán) teljesítménye nem érte el a tantárgyi minimumot magyar nyelvből, így javító
vizsgán kell bizonyítaniuk.
A másolási eredmények közül a tanév eleji a leggyengébb; a nyári szünet után még
nem volt megfelelő a tanulók figyelemkoncentrációja. A félévi és tanév végi
teljesítményben jelentős különbség nem mutatkozik.
A tollbamondások eredménye úgy romlott, ahogy gyarapodtak az éves tananyaghoz
(szófajok) kapcsolódó helyesírási tudnivalók. Az év végi felmérésben a tulajdonnevek
helyesírása okozta a legtöbb gondot a gyerekeknek.
Szövegértésből az azonos év eleji és félévi eredményhez képest a tanév végi
meglepően alacsony. Mivel május végén, június elején minden tárgyból
számonkérésekre került sor, a tanulók elfáradtak, illetve érdektelenné, közömbössé
váltak a felmérésekkel kapcsolatban.

6. b
- A másolási és szövegértési eredményekben a tanév folyamán jelentős változás nem
tapasztalható.
- A tollbamondással kapcsolatban ugyanaz tapasztalható, mint a 6. a osztályban: az
eredmény úgy romlott, ahogy gyarapodtak az éves tananyaghoz (szófajok) kapcsolódó
helyesírási tudnivalók. Az év végi felmérésben a tulajdonnevek helyesírása okozta itt is a
legtöbb gondot a gyerekeknek.
A munkatempót a 6. évfolyamon néhány tanulónál még mindig javítani szükséges sok-sok
tanórai gyakoroltatással.
8. b
- A tollbamondási eredmények között nincs jelentős különbség.
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Az ötödikes nagyon gyenge induláshoz képest jelentős javulást értek el a négy tanév
során. A tanév eleji és félévi eredmények alatt maradó tanév végi teljesítményben a
ballagás előtti izgalom és a tanulók fáradtsága is közrejátszott.
A tanév során a szövegértési feladatlapokon változatos szövegtípusokkal és különböző témájú
szövegekkel találkoztak a tanulók.
Jól ment:
- szöveg kiegészítése (másolás a szövegből)
- adatok kigyűjtése (színlap, szórólap, plakát, recept)
- igaz – hamis állítások
- bekezdések alapján készített címszavas, rövid mondatos vázlatkészítés
- időbeli és térbeli sorrend kialakítása
Fejlesztendő:
- az írásban történő önálló szövegalkotás
- szókincs
- számolási feladatok
- fogalommagyarázat
Az igényesebb tanulók esetében a munkák külalakja javult a folyamatos ellenőrzés
következtében, azonban a hatodik évfolyamon még mindig találkozunk gusztustalan
megjelenésű füzetekkel.
A 7.a és 7.b osztály tanulói a tanórákon fegyelmezettek, feladataikat rendszeresen
elvégzik, felszerelésük egy-két kivételes alkalommal hiányzik csak. A tanulmányi minimumot
mindenki teljesítette, továbbjutott a félévi akadályokon. Szövegértési és szövegalkotási
képességüket rendszeresen mérve, ellenőrizve már sokat fejlődtek, ezt a kompetencia-mérés
eredményei is alátámasztják. Külalakjuk kezd egyre igényesebbé válni, még a csúnyán író
gyermek is törekszik a szebb külalak elérésére. Olvashatóbban írnak, szebb
külalakkal.(Polyák Dániel, Petróczki Dániel).
Továbbra is lelkesen tanulják a memoritereket, de olvasási kedvük még mindig csak a
kijelölt tankönyvbeli részletekre korlátozódik. Regényt, novellát, kötelező irodalom olvasását,
ha lehet inkább kikerülik. Filmeken szívesebben követik a történéseket.
Történelem
5. évfolyam
Az ötödikeseknél új tantárgyként jelent meg a történelem, amit az osztály nagy érdeklődéssel
fogadott. Az osztály a történelem órákon aktív, könnyen motiválható. Érdeklődőek voltak a
különböző témakörök iránt. A kisebb dolgozatokra, feleletekre tanultak, de a témazáró
dolgozatok sokuknak okozott nehézséget. (Az otthoni tanulás hanyagolása miatt.) Füzeteiket
rendesen vezették, munkáik igényesek szépek. A topográfiát még sokat kell gyakorolni a
jövőben, de már van olyan, aki nagyon ügyesen eligazodik a térképen. Nagyon jó, hogy a
tanteremben van digitális tábla, mely sok esetben használható a különböző anyagrészekhez, a
gyerekek nagyon szeretik.
Eredmények a számok tükrében:
Osztály
Félév
Év vége
5.a
3,3
3,5
6. évfolyam
A témazáró dolgozatok összesített eredményei
6.a
6.b
%
%
A tört.
54
55
kor
ismerete
Évszám
26
34
48

Fogalom
Térkép
Tört.
személyek
Átlag

23
26
46

35
22
56

43

40

Az évfolyam tanulói legjobban a földrajzi felfedezéseket, a polgári forradalmak történetét
és a reformkort sajátították el. Mind a két osztályban legnehezebb feladat volt a saját tanulási
technika kialakítása. Még a legjobbaknak is gondot okoz a rendszeres tanulás, az önálló
felelet. Abból próbálnak megélni, amit órán megtanulnak, az otthoni felkészülés
rendszertelen. Általában több ismétlésre, gyakorlásra lett volna szükség, de a tananyag
mennyisége nem engedte meg.
Tantárgyi átlag: 6.a osztály: 2,7 /55%/
6. b osztály: 3,0 /61%/
A tanulók év végi eredményei:
Osztályzatok:
6.a
6.b
jeles
2
3
jó
2
2
közepes
4
6
elégséges
10
5
elégtelen
1
A kompetencia mérések eredményei /szövegértés és matematika kompetencia területén/
6.a
6.b
%
%
Egyszerű
71
75
kérdésekre
válaszadás
Adatok
75
83
gyűjtése
Következtetés
18
37
Szövegalkotás
47
54
/önállóan/
Szövegpótlás
98
97
Matematika
52
53
Átlag
62
69
Mindegyik évfolyamon a tanévben háromszor volt felmérés szövegértés területén
kompetenciamérés keretében. A tananyag szövegéhez kapcsolódott a feladatsor.
Legeredményesebben a szövegpótlást oldották meg a tanulók, illetve egyszerű kérdésekre
válaszoltak. Gyakorolni kell az önálló szövegalkotást, és a következtetések levonását.
Nehézkes a matematikai feladatok megoldása, főleg a számítások okoznak fejtörést. A
kulcskompetenciák közül kiemelten kell gyakorolni a matematikát, illetve az anyanyelvi
kompetenciát és az önálló tanulást kell erősíteni.
A füzetek külalakjának értékelése
6.a
6.b
%
%
Év elején
67
61
Év végén
61
65
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A külalak osztályozásának köszönhetően javult a füzetvezetés minősége a 6.b
osztályban, míg romlott az 6.a osztályban. Nehezen szokták meg, hogy a füzetet el kell hozni,
illetve hiányzáskor a vázlatot pótolni kell. Az igényes füzetvezetés csak nagyon kevés
tanulóra jellemző. A legtöbben csúnya írásképpel, sok helyesírási hibával dolgoznak, és nincs
is igényük a változtatásra.
7. -8. évfolyam
A 7.a és 7.b osztály tanulói a tanórákon fegyelmezettek, feladataikat rendszeresen elvégzik,
felszerelésük egy-két kivételes alkalommal hiányzik csak.
8. évfolyam
A történelemoktatás területén a 8. b osztály tanulmányait illetően: elégséges osztályzatot,
ketten-hárman kaptak,
gyengén teljesítettek. Hiányosak az alapismereteik, nehezen
nyilatkoznak meg, a tanuláshoz való hozzáállásuk teljesen közönyös /Dékány Martina és
Varga Zsanett/. Semmivel nem lehet őket ösztönözni, mégcsak nem is néma résztvevői az
óráknak. Zavarják a tanóra menetét, nem hagyják a többieket elmélyülten dolgozni. Nehéz a
történelmi összefüggések felismerése, küzdenek a fogalmak pontos meghatározásával is, az
önálló felelet pedig vázlattal együtt is nehézkesen halad.
A 8.a-sok közül is volt bukás ebből a tárgyból. Az osztály zöme azonban érdeklődő, lassan
haladva, aprólékosan ugyan, de a közepes eredményt el lehet érni velük. Füzeteik,
felszereléseik rendben vannak.
Hon- és népismeret
A 6. osztályokban a történelem tantárgy keretében tanítunk hon- és népismeretet heti 1
órában. Az a tapasztalat, hogy az idő előrehaladtával egyre kevesebbet tudnak a mai gyerekek
a régi életről, a hagyományos paraszti világról az internet világméretű korában. Ezért is jó ez
a tárgy egy kicsit a múltba nézés szemüvegén keresztül, visszapillantás a 80-100 évvel
ezelőtti életmódra. A magyar néphagyomány rendszerszerű feldolgozása lehetőség arra, hogy
a gyerekek közösségi hagyományaikon keresztül felfedezzék azokat a kapcsolódási pontokat,
amely összeköti őket a szülőkkel, nagyszülőkkel. A helyi társadalom és a szülőföld
szeretetével a közösségi értékek megbecsülését erősítik.
Sajnos hazavihető tankönyvünk nincs, de próbáljuk a leckéket úgy feldolgozni, hogy
megfelelő vázlat írásával otthon is tudjanak a gyerekek készülni az órákra. Mindkét
osztályról elmondható, hogy érdeklődőek szüleik-nagyszüleik világa iránt sokszor hoznak
otthoni példákat, mely kiválóan alkalmas a tananyag megerősítésére. Jó lenne, ha tudnánk
használni a digitális táblát az órák keretein belül, hiszen sokkal színesebbé, érdekesebbé tenné
az órákat. Sajnos már nem sok helyen használnak a tankönyv által említett eszközöket,
dolgokat, de ha alkalom és lehetőség nyílik rá a jövőben jó lenne meglátogatni egy-egy olyan
házat a községben ahol még használnak ilyen tárgyakat.
Angol
Októberben az első és legfontosabb dolog a tanulókkal, osztályokkal való ismerkedésen túl a
tanulók és az osztályok képességeinek feltérképezése volt. Az első félév során különös
figyelmet fordítottak a nyelvtani alapozásra és a szókincs bővítésére.
5. évfolyam
A gyerekek többségének tudása az év elejihez képest szépen gazdagodott, nemcsak a
szókincsük bővült, de legtöbbjüknek sikerült azokat a nyelvtani alapokat is lerakni,amire a
következő évfolyamok tanmenetei épitenek, s a kompetencia felmérésben is varhatóak jövőre
számukra.
6. évfolyam
Ezen az évfolyamon egyik osztállyal sem tudták a tanmenet által dikált tempót tartani az év
végéig, de megérte lassitani s több órat hagyni az ismétlésre és gyakorlásra. Ezek az
anyagrészek, mint a jelen és múlt alapigeidők, építőkövei a következő 2 év tananyagainak, s
fontos, hogy ezekről a tudásuk elegendő legyen.
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7. évfolyam
Egy kicsi híján mindkét osztály a könyv végére ért. A 7.a-ban a fiúkra lehet épiteni, a
lányokra lehet hatni. A fiúk a számítógépek világából hozzák magukkal az angolt,s órákon
próbálják az ezirányú tudásukat a tankönyv anyagán túli kifejezésekkel is bővíteni.
8. évfolyam
Magasabb évfolyamuk ellenére a leggyengébb csoport közé tartozott mindkét osztály. A
tudásuk hiányosságán túl nagyobb akadályt jelentett az érdeklődésük hiánya is. De azért
akadtak olyan tanulók is, akik felkészülten jelentek meg, sőt szorgalmi feladatokat is szépen
teljesitettek.
Egy tanulóval még a megyei fordulóra is sikerült bejutni, s ott szépen teljesített.
Ének-zene
Nagyon kevés óraszámban, az első félévben mindössze 5, a másodikban 7 órában volt énekzene hetente. Kevés gyerekeknek volt saját könyve.
Ötödikben az alsóból hozott alapokra építve a népzenei ismeretek kerültek előtérbe.
Énekléskor és a ritmustevékenységek során is magabiztosan teljesítenek. Az írásbeli feladatok
során viszont még sok segítséget igényelnek. Az osztályból nyolc tanuló tagja az énekkarnak,
hárman zeneiskolások.
A hatodikosok sok dalt ismernek, szívesen énekelnek egyedül és csoportban is. Jellemző
viszont az igénytelen füzetvezetés.
A hetedik b-sek jól motiválhatóak, érdeklődőek a zeneszerzőkkel, hallgatott művekkel
kapcsolatos ismeretek iránt. Az érdeklődés az a-soknál is tapasztalható, de a figyelmüket jóval
nehezebb felkelteni és az csak rövid ideig tartható.
Nyolcadikban az ismétléseken kívül az órák nagy részét a ballagásra és szerenádra való
készülődés töltötte ki. A ballagtatások során mindkét osztály az elvárásoknak megfelelően
teljesített bátor, szépen hangzó és időnként még egységesnek is tűnő éneklésével.
Feladat minden évfolyamon a zenehallgatás alatti magatartás kultúrájának alakítása. Kevesen
tudják elmélyülten, értően, odafigyelve hallgatni a zeneművet. Segítség lenne, ha lehetőség
adódna hangversenyek látogatására és, ha az interaktív tábla használható lenne. Ebben az
esetben látvány is társulhatna a zenéhez, ami talán jobban felkeltené az érdeklődésüket.
Sajnos, idén egyik Operakalandos előadásra sem biztosítottak iskolánk tanulói számára
jegyet.
A zeneiskola 14 fővel működött fúvós és zongora tanszakon. A diákok decemberben
karácsonyi hangversenyt tartottak. Az év végén eredményes vizsgát tettek.
Erkölcstan
A gyerekek kedvelik a tantárgyat, hiszen szeretnek magukról beszélni. Amikor rájönnek,
hogy itt „nincs rossz válasz”, szívesebben nyilvánulnak meg. A közös beszélgetéseknek az is
haszna, hogy ha a társaiknak és a tanárnak is hasonló gondolatai vannak a témával
kapcsolatban, akkor jobban elgondolkodnak a másik véleményén. A témaválasztást a
gyerekek is befolyásolják. Esetenként jelzik, milyen konkrét témáról szeretnének beszélgetni.
Ötödikben az erkölcstan órák jól kiegészítették az osztályfőnöki órákat. Nagy figyelmet
fordítottak a társas kapcsolatok, barátságok kialakításának, működésének megbeszélésére,
illetve az ezekhez kapcsolódó pozitív viselkedési formák elfogadására. Foglalkoztak az
egészséges életmód kérdéseivel is. Mivel az ő termükben működik az interaktív tábla, mód
volt színesíteni az órákat a tankönyv által ajánlott rövid videókkal. Az év elején tisztázott
szabályok („nem vágunk egymás szavába”, „köztünk marad) betartása a 6. évfolyamon még
nem valósult meg. Sokszor a komoly témákat is komolytalanul fogadták. Mind a két
osztályban vannak olyan tanulók, akik önálló véleményüket, gondolataikat szépen, kultú ráltan fogalmazták meg. A többiek inkább a játékokban teljesedtek ki.
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A hetedikesekben megvolt a kellő érzékenység a témák iránt és meglepő volt az őszinteségük.
A csoportmunkákban találékonyak és együttműködőek voltak.
Az értékelés nem a vélemények tartalma, hanem az aktivitás, az egyéni feladatok, és a
csoportos munkák minősége alapján történt.
Mivel a tantárgy esetében nehéz felmérni, milyen területen és mennyit fejlődtek a gyerekek, a
fejlesztés területei a jövőre nézve a tudatosabb véleményformálás, a szóbeli fogalmazási
képesség, az egymásra való odafigyelés, a vitakultúra alakítása.
Tánc és dráma
A tevékenységközpontú tánc és dráma órák helyszíne az ötödikesek terme volt, de
kihasználva a néptánc termet, az órákat legtöbbször ott tartottuk. Motiválásra nem volt túl
nagy szükség, mindannyian szívesen vettek részt az órákon. Voltak kedvenc mozgásos
tevékenységek és kevésbé kedvelt szöveggyakorlatok. A dramatikus játékokban a szöveg
improvizáció okozott nehézséget. Néhányan nagyon magabiztosak, bátrak voltak a szituációs
feladatokban. Az órák jó hangulatban teltek.
Könyvtár
Az első félévben Takács Sándorné látta el a teendőket a könyvtárban, munkáját Gulyás
Erika is segítette. November közepétől Gulyás Erika és Bajnóczki Laura vette át a munkát.
2016. március1-jétől Rácz Nóra irányította a könyvtár vezetését. Minden délután 14-16 óráig
tartott nyitva az iskolai könyvtár.
A könyvtárat 3 - 8. osztályig vegyesen látogatják. A kölcsönzők száma lassan növekszik,
de jelentős növekedésről sajnos nem számolhatunk be. A kikölcsönzött könyvek száma még
mindig nagyon kevés. Többségében mesekönyvet és ismeretterjesztő műveket kerestek. A
kikölcsönzött könyveket határidőre visszahozták.
Inkább a délutáni könyvtárhasználók száma volt magas. Néhányan itt készültek fel az
órákra, a többség azonban az interneten keresgélt ellenőrzés mellett, illetve számítógépes
játékokat használt. Naponta átlagosan 18-20 fő használja a számítógépeket és a tanulói
laptopokat. Ezzel is magyarázható a kölcsönzések számának csökkenése.
A könyvtárat főleg azok a diákok használják, akik délutáni foglalkozásra jönnek vissza
az iskolába, napközisek és tanulószobások.
Ebben az évben is megszerveztük a tartós könyvek kiosztását az ingyen tankönyvre
jogosultak körében. A szükséges adminisztrációkat a nevelők elvégezték. A tartós könyvek
leltárba vétele folyamatos.
Célszerű lenne állandó pedagógus végzettségű könyvtárost alkalmazni, aki jobban ki
tudná aknázni a könyvtárban rejlő lehetőségeket. Sajnos a nevelők jelenlegi leterheltsége
mellett ez nem megoldható.
A következő évben is törekedni kell arra, hogy minél többen használják rendszeresen az
iskolai könyvtárat.
7.4 TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG
ÖSSZEÁLLÍTOTTA NÁDUDVARI SÁNDOR, MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ
Matematikát Balogh Tibor, matematikát és fizikát Ruzsik Csaba Józsefné tanít.
Természetismeret-földrajz-rajz: Légrádiné Gál Anikó.
Természetismeret-biológia: Györe Erika
Testnevelés: Fülöp Éva.
Kémia-fizika: Véninger Erzsébet
Technika-informatika: Nádudvari Sándor
Óradaó tanárok: Bartus Gábor: testnevelés
Varga Tamás: informatika
Szakkört tart: Légrádiné Gál Anikó: kézműves és Lieto művészeti iskola
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Nádudvari Sándor: asztalitenisz
Munkaközösségünk a szeptemberben elfogadott munkaterv szellemében kezdett az idei
tanév feladataihoz, és ez így folytatódott a második félév során is.
Ősszel meghirdettük a házi matematika versenyt melyet 3 fordulósra terveztük.
Az első fordulóra 5 feladatot kaptak a tanulók. Sokan jelentkeztek induláskor, de a kezdeti
lelkesedés hamar alábbhagyott. A beígért 5-ös sem motiválta őket. A következő kettőt már
csak 3 feladattal terveztük , de még így sem volt eredményesebb. Még kevesebben adták le a
második forduló megoldásait. A harmadik forduló így elmaradt, a néhány szorgalmas tanulót
a jó megoldásokért 5-össel jutalmaztuk.
A tapasztalatokat mérlegelve, jövőre kevesebb feladattal több fordulóval fogjuk indítani a kis
matematikusok versenyét.
A téli hónapok a 8. Osztályosok továbbtanulásának jegyében teltek. Szülői értekezletek,
egyeztetések és minden ami ezzel jár. A visszajelzések szerint a tanulók 80%-a az elsőre
megjelölt iskolában kezdheti meg középiskolai tanulmányait.
Áprilisban iskolánkból 9 tanuló vehetett részt az MDSZ által Szolnokon megrendezett „ A
Sport Legyen a Tiéd „ elnevezésű sportágbemutatón. Nagyon hasznos és élményekben gazdag
délelőttöt
töltöttek
el
a
gyerekek
14
sportág
kipróbálásával.
A Kihívás napi programokat az utolsó tanítási napon bonyolítottuk le. A váltófutás második
fordulója és kispályás labdarúgó mérkőzések kerültek megrendezésre Rákócziújfalu csapatai
ellen. Lelkes szurkoló tábor biztatta a versenyzőket, játékosokat.
Elvégeztük a NETFIT felméréseket. A tavalyi eredmények adatlapjával a birtokukban már
össze tudták hasonlítani a teljesítményüket, így látják, hogy hol van fejlődés, milyen területen
kell többet dolgozni, ami esetleg motiválhatja őket jövőre a jobb teljesítmény elérésére.
Segítséget nyújtanak a felmérésekhez a folyosón lévő tablók is, mert így elolvashatják, hogy
egy-egy teszttel mit és miért mérünk .
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A felső tagozat osztályai, ahogyan a kollégák látják.
5. osztály:
Testnevelés: Még mindig szeretnek mozogni, örömmel érkeznek az órákra. A lányok öltözési
sebessége valamelyest javult az első félévihez képest. Gyenge kondicionális és koordinációs
képességekkel rendelkeznek, viszont lelkesek. Figyelmük nem tartós, így egyes mozgásokat
igen nehezen tanultak meg, olykor gondot okozott még a dobbantó használata is. A váltófutás
és a kosárlabda anyag elsajátításában viszont sokkal sikeresebbek voltak. A csapatjátékokban
a játékszabályok betartására többször fel kell hívni a figyelmüket. Nehezen látják át a teret, a
helyzeteket, társaikat. Együttműködési képességüket is folyamatosan fejleszteni kell. Játékuk
sokszor agresszív.
Matematika: Számolási készségük jó. Az órákon aktívan dolgoztak, igyekeztek elsajátítani az
új ismereteket. A geometria témakörben a mértani helyek felismerése és szerkesztése okozott
gondot, nehezen értették meg a szerkesztési feladatokat. Nehézséget okozott, hogy több
tanulónak nem volt eszköze, így otthon nem is gyakorolt. A közönséges törtek és a tizedes
törtek témakörét többségük jól elsajátította. Két tanuló fejlesztő foglalkozásra jár, ők nem
tudnak lépést tartani az osztállyal.
Természetismeret (Biológia) : Az osztály munkatempója javult a tanév során. Figyelmük
fenntartása időnként nehézségekbe ütközött. Az osztály nagy része idegen szöveget
viszonylag könnyen és gyorsan értelmez. Szakkifejezések használatában, összefüggések
meglátásában és kifejezésében, fogalomalkotásban, rész-egész arányok felismerésében, ábrák
elemzésében, összehasonlításokban a második félévben fejlődést mutattak.
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Földrajz: Értik az összefüggéseket, véleményüket elmondják. Az éghajlat és időjárás
fogalmát, folyamatait értik a földrajzi elhelyezkedés és az éghajlatok közötti összefüggéseket
megértették és az övezeteket 1-2 tanuló kivételével megtanulták. A fő- és mellék- világtájak
fogalmát értik és jól használják.
Technika: A második félévben a természetes és mesterséges faanyagokkal ismerkedtek a
gyerekek. A műszaki ábrázolás alapismereteinek elsajátítása sajnos csak elméleti szinten volt
lehetséges, egyrészt az idő hiánya másrészt az eszközök hiánya miatt. Ugyanez vonatkozik a
modell elkészítésére is.
Informatika: A második félév fő témája a Word programmal való ismerkedés volt. Ennek első
és legfontosabb lépése a billentyűzet és a szövegbevitel minél jobb használata volt. Ez
mondjuk rendszeresen nehézséget okozott tekintettel arra hogy a 24 tanulóra átlagosan 20
használható gép jutott. A word után az internet helyes használata volt a fókuszban.
Rajz: Bátran használják a színeket, amit a jó minőségű eszközök is segítenek. Saját képi
világukban még bizonytalanok, inkább a bemutatott mintához ragaszkodnak, ezért gyakran
készítettek illusztrációkat művészettörténeti témákhoz.
Magatartás: A játékszabályok betartására többször is fel kell hívni a figyelmüket
együttműködési képességüket is folyamatosan fejleszteni kell.
Az munkát sokszor magatartásbeli problémák nehezítik, több tanuló fegyelmezetlen
viselkedésével gyakran zavarta az órákat, ami a többiek figyelmét is elvonta. Sokuknak
nehézséget jelent figyelmük fenntartása, könnyen beszélgetésbe kezdenek valamelyik
szomszédos tanulóval.
Szorgalom: Néhány tanulónál előfordul hogy hiányzik a felszerelés vagy a házi feladat, de
komolyabb problémák nem tapasztalhatók. Az osztály munkatempója sokat javult az év
elejéhez képest. A füzeteiket a többség figyelmesen, gondosan vezette.
6. osztály:
Matematika: Az a. osztályban az alapműveletek év végi felmérése azt mutatta, hogy nem
javult a tanulók számolási készsége. További nehézséget jelentett az eszközök és az otthoni
felkészülés hiánya. Nem tanulták meg a síkidomok tulajdonságait, ezért a számítások is
gondot jelentettek. A nyitott mondatok, egyszerű egyenletek , egyenlőtlenségek és az
arányossági feladatok tulajdonságainak hiányos ismerete nehezítette a megértést. A következő
tanévben ezekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni és a számolási készséget is javítani kell.
A b. osztályban a második félévében elsajátították az alapvető szerkesztési lépéseket. A
legtöbben azonban pontatlanul, és a munkájukra kevésbé igényesen végzik el a feladatokat. A
nyitott mondatok, egyenletek és egyenlőtlenségek anyagrészben a sok gyakorlás ellenére sem
születtek a felméréseken jó eredmények. A tizedes törtekkel történő műveletvégzésnél
gyakran hibáznak a gyerekek, és az alapműveletek helyes elvégzése sem mutat javuló
tendenciát.
Testnevelés: Sok a jó képességű tanuló, de sajnos nem párosul szorgalommal. Játék során a
szabályok betartása, az agresszió elvetése, az együttműködés fejlesztése állandó feladat.
Akaraterejük, kitartásuk nem sokat változott az év során. Az atlétika és kosárlabda tananyag
közelebb áll hozzájuk, sikeres bemutatások születtek .
Természetismeret (biológia): A tanév végére mindkét osztály kezelhetőbbé, motiválhatóbbá
vált, munkamoráljuk javult. A tanév során az ábrafelismerés, ábraelemzés, fogalomalkotás,
szakkifejezések használata, rendszerben való gondolkodás, logikus összefüggések meglátása,
volt a hangsúlyos. A kifejezéseket többnyire jól alkalmazták, fogalomalkotásban,
ábraelemzésben fejlődést mutattak.
Földrajz: Térkép ismeretük és használatuk többnyire jó. Házi feladatuk a tanulószobára
járókon kívül többnyire hiányos. Földünk domborzati rendszerét, kialakulásának a folyamatait
többnyire megértették és megtanulták.
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Fizika: A cél a tantárgy megszerettetése volt. A mindennapi életből vett példákon keresztül
könnyen megértették a fizikai törvényeket, sok példát gyűjtöttek össze a saját tapasztalataik
alapján. Minkét osztály szeretett csoportban dolgozni, a kooperatív technikák alkalmazásával
színesebbé, érdekesebbé vált a tanítás. Esztétikus, szemléletes produktumok készültek.
Nehézséget jelentett a szakmai nyelv elsajátítása, ezért nehezen fejezték ki helyesen magukat
szóban és írásban egyaránt.
A témazáró eredményei: 6. a: 45%
6. b: 52%
Rajz: A művészettörténet anyagrészt szeretik, szeretnek róla beszélgetni. Szívesen készítenek
másolatokat a műalkotásokról. Színeket ügyesen és jól használják. Csoport munkában jól
tudnak együtt dolgozni.
Technika: A közvetlen környezetünk a lakás. Ebben nagy segítség volt az idei évtől használt
lakástervező program ami nagyban segíti térlátásuk fejlődését. Ezzel együtt a berendezés
ergonómiája, és esztétikája is fontos témakör volt, amit érdeklődéssel vettek a tanulók.
Informatika: A hatodik osztályban bővítették a Logo ismereteket valamint a Word
szövegszerkesztővel ismerkedtek, különös tekintettel a gépelési helyesírásra, valamint a
program táblázatkezelő felületének használatára. Fontos téma volt az internet helyes
használata.
Magatartás: Az évfolyam magatartása ellentmondásos. Mindkét osztályra elmondható, hogy
a viselkedésük változó. Függ az adott tantárgytól, a témától, a felkelő és lemenő naptól. Ez
sokszor a munkavégzés rovására megy ugyanakkor tudnak nagyon szépen is dolgozni.
Az a. osztály nehezebben motiválható, figyelme nehezebben kelthető fel és kevésbé kitartó.
Szorgalom: A tanulók füzetvezetése nagyon változó, sokszor hiányos, a helyesírásra kevésbé
ügyelnek. A házi feladatokat a legtöbb esetben elkészítették. Több tanulónak hiányos volt a
felszerelése. Az a. osztályban a házi feladat a tanulószobára járókon kívül többnyire hiányos.
7.osztály:
Matematika: A második félévében mindkét hetedikes osztály jól haladt. A speciális
négyszögfajtákat sikerült a többségnek a rájuk jellemző tulajdonságokkal együtt megtanulni.
A százalékszámítás okozott kisebb-nagyobb fejtörést, de a kiszámítási módokat megértették.
A nagyobb gondolkodást igénylő algebrával az évfolyam fele nehezen birkózott meg, de
akadtak olyanok is, akik magabiztosan oldottak meg 5-6 lépéses egyenletet, egyenlőtlenséget.
A függvényekkel „megbarátkozott” szinte kivétel nélkül mindenki. Az alapműveletek terén
valamelyest javult az évfolyam.
Kémia: Heti egy órában nagyon nehéz volt a tananyagot elsajátítani. Gyakorló órák
beiktatására kevés lehetőség adódott. Az idén szorgalmi feladatok sokaságát oldhatták a
tantárgy iránt érdeklődők. Mindkét osztályban volt 6-7 tanuló, akik rendszeresen el is
készítették azokat. A szóbeli tanulás még mindig nehézséget okoz a tanulók többségének. A
7. b osztályos tanulók azonban ebben jobban teljesítettek. A mindennapi ismeretekre alapozó
kompetenciafejlesztő feladatok megoldásában szívesen vettek részt. A következő tanévben
kémia szakkörön is szeretnék a gyerekek a tudásukat bővíteni.
Fizika: A hőtan témakör sok új ismeretet tartalmaz, melyet nem igazán szerettek a tanulók.
Az új mennyiségek jelét és mértékegységét sokan nem tanulták meg, így a számításos
feladatokban nem is tudták alkalmazni.
A fénytan már jobban érdekelte őket, de a képek szerkesztését csak kevesen tudták
elkészíteni. A lencsék gyakorlati alkalmazását többségük jól megtanulta, tetszett nekik a
diavetítő, amit ki is próbálhattak.
Biológia: A második félévben a hideg éghajlati övezet élővilágát, ökológiai és rendszertani
alapismereteket tanultak. Sokat jelentkeztek, a tantárgy iránt érdeklődőek voltak.
Gyűjtőmunkával szívesen készültek. Mindkét osztályt természettudományos kíváncsiság
jellemzi.

56

Szövegértésük, lényeglátásuk, fogalomalkotásuk jónak mondható. A logikai képességeket
tekintve és az ok-okozati összefüggések felismerésében és kifejezésében is fejlődést mutattak.
Ettől függetlenül ezek a képességek és a rendszerszemléletű gondolkodás is további
fejlesztést igényel.
Földrajz: A természet földrajzi és gazdasági összefüggéseket általában értik, jól használják.
Térkép ismeretük közepes. Jellemző minkét osztályra, hogy leginkább a dolgozatokra
készülnek komolyabban. Az interaktív tábla fontos segítség a tananyag gyakorlásában és a
szemléltetésben.
Rajz: Mindkét osztályra jellemző, hogy ügyes kezűek és könnyen motiválhatók. Szeretik a
különböző technikákat kipróbálni és bátran használják. A portré készítés szabályait
megtanulták és nagyon szép munkák készültek mindkét osztályban. A térábrázolási
rendszereket megértették és 1-2 tanulótól eltekintve tudják alkalmazni.
Technika: Közlekedés témakörben utazásszervezéssel, útitervek készítésével foglalkoztak. A
gépek témakörben áttételekkel és nyomatékokkal foglalkoztak a tanulók. Ez az a terület ami
nagyon fiús. Ugyancsak a gépkocsi felépítése és szerkezete is leginkább őket érdekelte.
Magatartás: A magaviselettel egyik osztályban sem voltak komolyabb gondok. Minkét
osztály érdeklődő az órákon aktívan vesznek részt. Az órákon fegyelmezetten dolgoznak,
figyelmük irányítható.
Szorgalom: A b osztályosok valamivel aktívabbak az órákon, de az a. sok is sokat javultak.
Mindkét osztályban van néhány tanuló, aki még szorgalmi feladatok megoldására is
vállalkozik. Az írásbeli házi feladatok szinte kivétel nélkül elkészülnek. A tanulók írásbeli
munkájának külalakja is megfelelő. A tanórákon mindkét osztály aktívan dolgozik, sokat
jelentkeznek. Könnyen motiválhatóak, gyűjtőmunkával szívesen készülnek. Felszereléshiány
nem jellemző bár időnként előfordul.
8. osztály:
Kémia: Javult a lényegre törő vázlatírás minősége a sok közös munka hatására. Visszatérő
probléma volt a képletek megtanulása. A tanulók csoportokban kártyajáték formájában
sajátíthatták el a számukra bonyolult képleteket. Színvonalas prezentációk készültek mindkét
osztályban, még az introvertált tanulók is bátran, érdeklődést felkeltve és fenntartva tartották
meg kiselőadásaikat.
A témazárók eredményei:
Osztály 1. témazáró 2. témazáró 3. témazáró
4. témazáró
54%
53%
58%
7. a
65%
76%
65%
7. b
38%
47%
57%
52%
8. a
44%
56%
58%
65%
8. b
Testnevelés: Fegyelmezett magatartás, szorgalmas, pontos munkavégzés, koncentráció,
terhelhetőség, fejlődés jellemzi a gyerekeket. Kiemelkedő a „b” osztály munkája, törekvése,
fegyelme. Nagyon szépen kivitelezett ugrókötél gyakorlatokat mutattak be, sikeres volt
kosárlabdából a fektetett dobás és a kosárra dobás is, atlétikából a váltófutás, súlylökés.
Idén házi feladatot is kaptak a tanulók ( 8. évfolyam ), amit először furcsállottak, de mivel
ezek főleg az internet segítségével elkészíthető feladatok voltak, a többség meg is csinálta,
szinte mindig ötös osztályzatot kapva.
Fizika: Az elektromágneses indukciót , a váltakozó áram tulajdonságait és hatásait jól
megtanulták. A transzformátor működése gondot jelentet, a mennyiségek közötti kapcsolatot
kevesen sajátították el. Az elektromos mennyiségek kiszámítását továbbra is csak a
legjobbaknak sikerült megoldani. A fénytan témakört szerették , jól tudták szerkeszteni a
tükrök és a lencsék képalkotásait. A lencsék gyakorlati alkalmazásai közül érdekes volt
számukra a diavetítő, melyet ők is kipróbáltak.
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Matematika: Az egyenlettel megoldható szöveges faladatok témakörét csak a jobbak tudták
elsajátítani, mert az egyszerű egyenlet megoldása is több tanulónak nehézséget jelentett. A
transzformációkat jól tudták szerkeszteni, szerették is, de a hasonlóságon alapuló számítási
feladatokat csak néhányan tudták megoldani. Az év végi ismétlésnél kiemelkedő volt a
tehetséggondozó órákon részt vett tanulók tudása.
Biológia: Az emberi szervezetet felépítő szervrendszerekről, azok egészségéről tanultak. A
tanórák során mindkét osztályban nagy hangsúlyt kellett fektetni az egészségre való
nevelésre, és a következő képességek fejlesztésére: a rendszerszemléletű gondolkodásra,a
rész-egész viszonyok meglátására, az összefüggések felismerésére, a szakkifejezések
használatára és a fogalmak meghatározására.
Földrajz: Térkép ismeretük és használatuk közepes, egy-két tanulónál jó. A gazdasági és
közgazdasági fogalmakat megtanulták, az összefüggéseket többnyire értik. Hazánk földrajzi
elhelyezkedése és gazdasági szerepe közötti összefüggést megértették. Ügyesen dolgoznak
csoportban, segítenek egymásnak.
Rajz: A centrál- és a két iránypontos perspektíva rendszerét megtanulták és tudják alkalmazni.
A művészettörténeti témák feldolgozásához szívesen készítenek ppt.bemutatót az internetről
szorgalmi feladatként.
Médiaismeret: A tankönyv elméleti részeit megbeszélték: megtanulták a mozgókép
történetét,a film készítés alapjait, a film műfajokat meg tudják különböztetni. Nagyobb
hangsúlyt fektettek arra, hogy, a tanulók megtanulják és megértsék a filmesztétika és média
használat lényegét. Az ebben a témában beadott dolgozatok jól sikerültek.
Technika: Mindkét nyolcadik osztály érdeklődve és aktívan vett részt a technika órákon. Az
épített tér és mesterséges környezet témakörben az energiatakarékos épületekkel és a
környezettudatos építkezéssel ismerkedtek a tanulók. Az ipari formatervezés mindenki
fantáziáját megmozgatta. Igazán színvonalas ppt bemutatók készültek a témában.
Magatartás: A diákok nagy része figyelmesen dolgozott, mindkét osztályban akadt azonban
pár tanuló, akik magatartásukkal, beszélgetésekkel zavarták az órákat. A második félévben a
B. osztály valamivel nyugodtabbá, kiegyensúlyozottabbá, az A. osztály viszont kicsit
felbolydult, zajosabbá vált.
Szorgalom: A második félévben a tanulók aktivitása csökkent. Az írásbeli házi feladatokat
általában elkészítették. Probléma a szóbeli leckék megtanulásával volt. Egy-két tanulótól
eltekintve nem volt felszerelés probléma, a füzeteik jórészt tartalmilag is külalakra is
megfelelő képet mutattak.

7.6 A BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT BESZÁMOLÓJA
KÉSZÍTETTE: OROVECZ RÓZSA
A munkaközösségünk egy új feladatra alakult. Az oktatásirányítás a magyar köznevelési
rendszer
minőségének
javítása
érdekében
önértékelésre,
tanfelügyeletre
és
pedagógusminősítésre épülő új szerkezetű intézményhálózatot, irányítási és ellenőrzési
modellt vezetett be.
Az egységes, fenntartótól független külső értékelési rendszer (pedagógiai-szakmai ellenőrzés
– tanfelügyelet) működtetését a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről írja elő. A
standardok alkalmazása fenntartótól függetlenül, külső ellenőrzés esetén külső szakértők
(tanfelügyelők) bevonásával történik, önértékelés esetén pedig az intézményben a belső
ellenőrző csoport tagjai alkalmazzák.
Az önértékelésben az értékelés területei, szempontjai, valamint az értékelés alapját képező –
pedagógusra, vezetőre és intézményre vonatkozó – általános elvárások megegyeznek a
tanfelügyeleti ellenőrzéssel, az alkalmazott módszerek, eszközök tekintetében azonban az
önértékelés tárháza gazdagabb a külső értékelésnél.
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A tanév elején a törvényi előírásoknak megfelelően iskolánkban is elkezdte munkáját a belső
önértékelési csoport. Megalkottuk önértékelési szabályzatunkat, összeállítottuk intézményünk
5 évre szóló önértékelési programját, melynek alapján elkészítettük a 2015/2016. tanévre
vonatkozó éves önértékelési tervünket. Amint a megvalósításhoz érkeztünk, értékeltként és
értékelőként egyaránt éreztük, hogy versenyt futunk az idővel. A gyakorlat hamar beigazolta,
hogy az önértékelési kézikönyvekben megfogalmazott elképzelés túl nagy terheket ró az
iskolákra, a pedagógusokra.
Tervezésünkhöz igazodva az I. félévben két kolléganő (Bokorné Tímár Tünde és Hosszúné
Szegény Ilona) ellenőrzését végeztük, a II. félévben pedig Tóthné Kis – Pál Tünde
igazgatóasszonyét, aki a következő, tehát a 2016/2017. tanévben lép intézményvezetői ciklusa
4. évébe.
A félévi értekezletünkön ismertettem Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere által 2016.
január 25 – én közzétett módosításokat, melyek a tanfelügyeleti látogatásokkal és a
pedagógusok önértékelési feladataival járó terhek felülvizsgálatát követően születtek. Ennek
kapcsán nyilvánvalóvá vált, hogy dokumentumaink átdolgozásra szorulnak. A Köznevelési
Kerekasztal egyeztető tárgyalásai folynak.
Idézem a Sipos Imre köznevelésért felelős államtitkár úr által 2016. 06. 21-én közreadott a
Köznevelési Kerekasztal munkájáról szóló összefoglalóból a tanfelügyeleti rendszer
átalakításához kapcsolódó tudnivalókat:

Bízunk benne, hogy a következő tanév előkészítésének idejére letisztulnak, egyértelművé
válnak az intézményi önértékeléshez kapcsolódó munkaközösségi és nevelőtestületi
feladataink.
Albert Einstein idézetével kívánok minden kollégámnak feltöltődésre alkalmas programokkal
teli nyarat:
„Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban.”
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7.7 DIÁKÖNKORMÁNYZAT
GYÖRE ERIKA
A diákönkormányzat a 4-8. évfolyam közötti osztályok képviselőiből áll, gyűlést havonta
egyszer tart.
Idén a diákönkormányzat elnöke Mogyoró Helga (7.b), elnökhelyettese Szabó Evelin (6.b)
volt.
A diákügyelet szervezésével és az ügyeleti rend betartásával kapcsolatban egész tanévben
merültek föl problémák. A diákok gyakran nem tudták vagy nem akarták ellátni ügyeletesi
feladataikat. Sokszor magatartásuk, passzivitásuk vagy a felmerülő konfliktushelyzetek
jelentettek megoldandó feladatot. A következő tanévre célravezetővé válhat a diákügyeleti
rendszer átgondolása.
A farsang szervezésében és lebonyolításában a gyerekek is segítettek. A farsangi műsorok,
és az osztályprodukciók idén elmaradtak, volt viszont tombolasorsolás, táncolási lehetőség és
büfé. A belépők és a tombolák árából idén 42.710.- forinttal gazdagodott a diákönkormányzat.
A húsvéti készülődés keretében a kézműhely programjában is segítettünk.
A házi tanulmányi verseny három fordulóból állt. A jegyek számolásában az
osztályfőnökök és a diákok is segítségemre voltak. Fordulónként a tanév elején megszavazott
tantárgyakból az egy főre jutó ötösök és egyesek számát hirdettük ki. Tanév végén az összes
tárgyból szerzett ötösök alapján alakult a sorrend. A házi tanulmányi verseny a
diákköztudatba is bevette magát. A diákok érdeklődéssel követték a három forduló
részeredményeit, kíváncsian és izgatottan számolták a tanév során szerzett ötösöket. Bízom
benne, hogy a versenyszellem feléled a tanulókban, a lehetséges sikerélmény pedig motiválni
fogja őket a minél jobb osztályzatok gyűjtésében.
A faliújság időről időre megújult. A felület kitöltése viszonylag kevés tanulót mozgatott
meg, ők viszont önként dolgoztak, a tanév során egyre nagyobb önállóságot és kreativitást
mutatva. A plakátok, feliratok saját ötleteik alapján, sokszor különböző osztályok tanulóinak
összefogásával, közös munkával születtek.
Júniusban pedagógusnapot köszöntöttünk, illetve diákönkormányzati napot tartottunk.
A diákönkormányzati tagok többsége nyitott és segítőkész. Többen kitűnnek
megbízhatóságukkal, önként vállalt feladatokkal. Önálló, kreatív vagy épp gyakorlatias
ötletekkel viszik előre a diákönkormányzat munkáját. Kommunikációjuk, vitakészségük,
társaik iránti toleranciájuk javult. A gyűlések jó hangulatban zajlanak, a gyerekek
meghallgatják egymás véleményét, ötleteit. Bízom benne, hogy idővel a most még csendes,
passzív tanulók is megnyílnak,és építő gondolatokkal segítik majd a csapatot.
Diákönkormányzati képviselők 2015-16:
4.a: Csiszár Virág, Varga Milán
4.b: Hornyik Vivien, Tóth Petra
5.a: Bontovics Bianka, Dávid Erik
6.a: Kovács Mónika, Tukarcs Karolina
6.b: Szabó Evelin, Kovács Krisztián
7.a: Szlávik Barbara, Fenyvesi Cintia
7.b: Mogyoró Helga, Pénzes Adrienn
8.a: Juhász Vivien
8.b: Varga Zsanett
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8. 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.
Beszámoló a tanulószobai munkáról
5. osztály
A tanulás iránti lelkesedés a második félévben láthatóan alábbhagyott az ötödikes
tanulószobás gyerekek körében. Ezt többen úgy oldották meg, hogy délután már meg sem
jelentek, illetve szülői segédlettel és közreműködéssel szabadították meg magukat ettől a
szörnyű béklyótól.
A maradék is csak nehezebben volt motiválható. Energiát befektetni nemigen akartak,
azonban amikor sikerült jó eredményeket elérni azt szívesen újságolták.
Folyamatosan figyelnie kellett a nevelőnek, mert „semmiből nincs házi” hozzáállás nem
változott az év során.
6. osztály
A 6. évfolyamon több nevelő is részt vett a foglalkozások szervezésében. Azonos véleményen
vannak a kollégák abban, hogy a tavalyi évhez képest jelentős a változás. Kisebb létszámmal,
más évfolyammal való összevonás nélkül működött a csoport. Lényegesen könnyebb volt így
a tanulási tevékenység irányítása. Az idejáró gyerekek nagy része hátrányos helyzetű, ez nem
csak a neveltségi szintjükben, a hozzáállásukban, de a felszerelés hiányában (füzet, toll) is
megnyilvánult. A legnehezebb feladat volt megtalálni azt a módszert, amelyik ösztönzi őket a
munkára. Motiválatlanságukkal egymásra is nagy hatással voltak. Továbbra is hiányzott
belőlük az igényesség, ez az írásbeli feladatok elvégzésénél tapasztalták a kollégák. A szóbeli
tananyag elsajátítása során a közös olvasás, közös tanulás vált be. A feladatok elvégzésekor
sokszor kértek segítséget.
7. osztály
A tanévet 10 tanulóval kezdték. A második félévben 1 fővel bővült a létszám, amely a tanév
végéig meg is maradt. A második félévében sajnos továbbra sem voltak motiválhatók a
diákok a házi feladatuk precíz elvégzésére. Az mindenképpen pozitívum a nevelő számára,
hogy bizalommal fordultak felé, ha valamilyen kérdésük volt: főként matematikából és angol
nyelvből. A délutáni foglalkozások legtöbbször jó hangulatban teltek. A diákok a tanulás
utáni szabadidejüket, társasjátékokkal, kártyajátékokkal, szólánccal, hangos olvasással
töltötték el. Az első félévhez képest a hangoskodások száma csökkent, és annyi szólítgatásra
sem volt szükség. A tanulószobáról való hiányzás nem volt jellemző, a diákok többsége
jelezte előre távolmaradását. Összességében a 7. osztályosok többsége nem teherként tekintett
a tanulószobára, hanem lehetőségként.
8. osztály
A nyolcadikos tanulószobán a diákok a házi feladatokat az órarend szerint a táblára felírták.
Megtanultak önállóan, csendben tanulni. Ha elakadtak, segítséget kértek és kaptak. Egymást a
tanulásban nem zavarták, egymás iránt nyitottak és segítőkészek voltak. Leginkább az önálló
tanulást részesítették előnyben, de a házi feladatoktól függően párban és csoportokban is
szívesen dolgoztak. A szóbeli házi feladatok hangos gyakorlására és felmondására is sor
került. Kitartásuk javult. A szóbeli leckék tanulásában és az idejükkel való gazdálkodásban a
tanév végére fejlődést mutattak.
Beszámoló a szakköri munkáról
Ebben a tanévben 23 szakköri csoportot indítottunk és most is kiemelten kezeltük a
tehetséggondozást és a felzárkóztatást a tanulmányi eredmények javítása érdekében.
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- Papírvarázs – Gácsi Attiláné (13 fő)
- Szorobán (2 csoport)-Berényiné Tóth Melinda (17 fő)
- Kerékpáros – Szabó Julianna (10 fő)
- Személyiségfejlesztő játékok – Bartus Istvánné (11 fő)
- Tehetségfejlesztő matematika– Berényiné Tóth Melinda (8 fő)
- Kézműves–Tótáné Fási Mária (17 fő)
- Kézműhely- dekor.– Légrádiné Gál Anikó (10 fő)
- Főzőszakkör - Török Sándorné (18 fő)
- Asztalitenisz – Nádudvari Sándor (18 fő)
- Angol- Gyuris Linda (8 fő)
- Tehetséggondozás matematika (7.o., 2 csoport)- Balogh Tibor: 9 fő
- Tehetséggondozás magyar (7. o., 2 csoport) – Tóthné Szecskó Ildikó: 15 fő
- Felzárkóztató (7. o., 2 csoport)- Török Sándorné: 14 fő
- Tehetséggondozás matematika (8. o., 2 csoport)- Ruzsik Csaba Józsefné: 8 fő
- Tehetséggondozás magyar (8. a)- Tóthné Szecskó Ildikó: 7 fő
- Tehetséggondozás magyar (8. b)- Orovecz Rózsa: 6 fő
- Felzárkóztató (8. o. 2 csoport)- Török Sándorné: 13 fő
Papírvarázs (Gácsi Attiláné):
A foglalkozások során továbbra is a papír állt a középpontban. Különböző fajtáinak (karton,
rizspapír, krepp-papír, papírtányér, színes papír) felhasználásával készültek el a
munkadarabok. Munkájuk során egyre kevesebb segítségre szorultak, szívesen használták a
saját ötleteiket, kreativitásukat. Törekedtek a pontos, esztétikus, tiszta munkavégzésre. A
szakkör tematikája az ünnepek és az évszakok köré épült. A gyerekek nagy örömmel vitték
haza az elkészült alkotásokat, amelyek dekorációként vagy ajándékként szolgáltak.
Szorobán (Berényiné Tóth Melinda):
Kezdő csoport: 8 fő
Igazán ezt a csoportot, csak a sok jelentkező miatt indította a kolléganő. Ők igazán csak az
alapokkal ismerkedek. Kevés volt a 0,5 óra kéthetente, s tanítási órákon sem találkoznak a
szorobánnal, de a tanév során sokat fejlődtek a gyerekek.
Haladó csoport: 9 fő
Legszembetűnőbb haszna a szóbeli számolás terén mutatkozott.
A szóbeli számolási készség megszerzése közben fejlődik az emlékezet és a képzelőerő. A
számokat, a részeredményeket egy sajátos rendszerben kell megjegyezniük, az összetett
feladatokhoz pedig erős, fegyelmezett fantázia szükséges. Az eszközön való számolás
koncentrált és kitartó figyelmet igényel.
A gyerekek aktivitása lényegesen javult, a szorobán a gyengébb képességű tanulók számára is
biztosította a siker élményét. A jók számára a felfedezés örömét nyújtotta. A
feladatmegoldások kapcsán egy-egy új ötlettel maguk fedezték fel a különféle számolási
eljárások lényegét és az eszköz felhasználásának lehetőségét.
A szorobán nem csupán sablont adott a műveletek végzéséhez, hanem lehetőséget a változatos
számolási technikák elsajátításához. Segítségével a számok helyi értékes bontása, a számkör
bővítése, a számok nagyság szerinti összehasonlítása, az alapműveletek lényegének tisztázása
könnyen megoldhatóvá vált.
Kerékpáros (Szabó Julianna):
10 tanuló jelentkezésével indult szeptemberben a Kerékpáros Szakkör. Sajnos év közben a
létszám csökkent. A tanévben a közlekedési szabályok megtanulása, azok gyakorlása volt a fő
feladatuk, emellett megtanulták a korcsolyázás, a síelés, szánkózás szabályait is, illetve nagy
hangsúlyt fektettek az időjárás és a biztonságos közlekedés kapcsolatára is. Az első félévet
egy terepasztal elkészítésével zárták, mely készítése során részletesebben megismerkedtek a
járművek felépítésével, a gyalogosok, kerékpárosok és az egyéb járművek viszonyával.
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A kolléganő azt tapasztalta, hogy a tanulókat nem kötötték le az elméleti órák, szívesebben
vettek részt a gyakorlati foglalkozásokon, ezért is szerveztek a második félévre kirándulást a
Cserkeszőlőn található KRESZ parkba, ahol elektromos kisautókon próbálhatták ki
szabályismeretüket. A szakköri foglalkozásokon gyakran használták az iskolai kerékpárokat
is.
Személyiségfejlesztő játékok (Bartus Istvánné):
A tanulók rendszeresen jártak a foglalkozásokra. Az ottlét jó hangulatban, fesztelenül zajlott.
A játékok során egymás és önmaguk megismerésére került sor. Az improvizációs játékok
lehetőséget adtak a gyermekeknek valós helyzetekbe történő beilleszkedésbe. Nagyon sok
humoros és drámai pillanatot élntek meg együtt.
Tehetségfejlesztő matematika (Berényiné Tóth Melinda):
Nagyon örült a kolléganő, hogy elindította ezt a szakkört. Itt különböző versenyek
feladataival ismerkedtek a gyerekek. Rengeteg logikai feladatot oldottak meg, amire órán
nagyon kevés idő volt. Úgy érzi a gyerekek szívesen és aktívan vettek részt a szakköri
foglalkozásokon, miközben észre sem vették, hogy még délután is milyen keményen
dolgoztak, és mennyi feladatot oldottak meg.
Kézműves (Tótáné Fási Mária):
Az ide járó tanulók fogékonyak a kézművesség és a népművészet iránt. Különböző
alapanyagokból esztétikus dísztárgyakat készítettek, és szívesen kapcsolódtak be az iskolai
kézműves rendezvényekbe. A második félévben a kolléganő egészségi állapota miatt a
szakköri foglalkozások száma csökkent, de továbbra is minőségi munkát végeztek.
Kézműhely- dekor (Légrádiné Gál Anikó):
A szakkör 10 fővel indult. Lelkesek, jól motiválhatók voltak a tanulók. Szerettek új
eszközöket, technikákat kipróbálni. Szívesen vettek részt pályázatokon. Terveikkel,
ötleteikkel is sokat segítettek egy-egy dekoráció elkészítésénél. Az iskolai fontos
eseményekre, ünnepekre, megemlékezésekre a tanulók ötleteinek figyelembevételével
közösen készítették az esztétikus dekorációkat, plakátokat. Az iskola tantermeinek és
folyosóinak díszítésében is nagy szerepet vállalt a csoport.
Főzőszakkör (Török Sándorné):
Nagy volt az érdeklődés a szakkör iránt, szívesen jártak a gyerekek. A foglalkozások hétfőn
délutánonként voltak. Az alapanyagokat otthonról hozták, vagy közösen vásárolták meg a
tanulók. Egyszerű, minden gyerek ízlésének megfelelő ételeket készítettek és közösen
fogyasztottak el.
Asztalitenisz (Nádudvari Sándor):
A jó idő beköszöntével az asztalitenisz szakkör látogatottsága alábbhagyott a téli időszakhoz
képest. A legkitartóbbak a nyolcadikosok voltak. A következő évben a kolléga limitálni fogja
a létszámot már az elején, annak érdekében, hogy azok a tanulók vegyenek részt a
foglalkozásokon akik valóban rendszeresen akarnak járni és valóban meg is akarnak tanulni
asztaliteniszezni.
Angol (Gyuris Linda):
A szakkör fő célkitűzése az volt, hogy a jelentkező tanulók szókincsét a kötelező tananyagon
túl, többnyire játékos formában bővítsék tovább, hogy az alap nyelvtani tudásukat
rendszerezzék és áttekintsék. A céljuk megvalósításában nehezítő tényezőként merült fel több
tanuló szakköri magatartása, hangoskodása és figyelmetlensége. Ezek a problémák a második
félévben minimalizálódtak. Olyan tanulók vettek részt a foglalkozásokon, akik rendszeresen,
szorgalmasan és aktívan vettek részt a csoport munkájában.
Tehetséggondozás matematika (7. o.) Balogh Tibor
Az első félév megkezdett irányvonalát folytatták a két hetedikes osztályban, ami a központi
írásbeli felvételi feladatok előző évi példáinak megoldását jelentette. A cél az volt a tanév
végére, hogy önállóan képesek legyenek megoldani a feladatokat minél gyorsabban és
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pontosabban. Olyan rendhagyó foglalkozások is voltak a második félévben, amelyeken már
középiskolás szintű feladatokat oldottak meg. A kolléga azt tapasztalta, hogy roppant nagy
érdeklődéssel, és lelkesedéssel végezték a munkát a diákok A továbbiakban is lehető legjobb
tudása szerint azon fog dolgozni, hogy a diákjai megállják majd helyüket a középiskolában is.
Tehetséggondozás magyar (7. o., 8. a) Tóthné Szecskó Ildikó
Heti 1 órában a 7.a, 7.b, 8.a, osztályokból jelentkeztek a tanulók és oldották az előző tanévek
központi felvételi feladatlapjait, ismételték azokat az anyagokat, amelyek már az évek során
elhalványultak. Igényelték a foglalkozásokat, kitartóan jártak, tanultak. A hiányosságok
zömében még a foglalkozásokon hatékonyan megoldódtak, örömmel készítették el a
feladatokat, az idő amit a tehetségek gondozására fordított a kolléganő, nem volt hiábavaló.
Zömében jó tanulók jártak a szakkörre, tempósan lehetett velük haladni, érdemben
foglalkozni. Reményei szerint a hetedikesek is megfelelően veszik majd az akadályt a
nyolcadikos megmérettetésnél, és az idei tanulmányaikra is jótékonyan hatott a több magyar
nyelvi, irodalmi ismeret gyakorlása.
Felzárkóztató (7. o.) Török Sándorné
Gyengébb teljesítményt nyújtottak a tanulók helyesírás, nyelvi képesség, szövegértés,
matematika területén. A csoportokban a BTMN- es tanulókkal is foglalkozott a nevelő.
Képességfejlesztéssel teltek a foglalkozások, amelyeken szívesen vettek részt a tanulók.
Tehetséggondozás matematika (8. o.)- Ruzsik Csaba Józsefné
Nyolc fő vett részt a foglalkozásokon, közülük 6-an írták meg a központi írásbeli feladatokat.
A második félév során is szépen dolgoztak a tanulók a foglalkozásokon, de az otthoni
feladatokat már nem készítették el. Nehezen értették meg, hogy miért szükséges járniuk a
foglalkozásokra a felvételi után is.
Minden témakört átismételtek, többségük jól felkészült a középiskolára.
Tehetséggondozás magyar (8. b)- Orovecz Rózsa
A tanév során heti 1 órában tartotta a kolléganő a 8. b osztály gimnáziumba vagy
szakgimnáziumba készülő tanulói számára tehetségfejlesztő foglalkozásokat.
Az első félévi munka elsődleges célja az volt, hogy minél eredményesebben szerepeljenek
tanítványai a középiskolai központi anyanyelvi felvételin. Ehhez az Oktatási Hivatal
honlapján található korábbi feladatsorokat használták, melyekkel felelevenítették a gyerekek
elmúlt években szerzett anyanyelvi és irodalmi ismereteit. A tanulók lelkesen vettek részt az
órákon, és szorgalmasan oldották a feladatokat.
A második félévben a leendő középiskolások tanulásmódszertanból adaptált elemekkel való
megismertetésével a tanulás és a hatékony tanulás közti különbségre igyekezett rávilágítani.
A kolléganő reméli, hogy a felelevenített és újonnan szerzett ismereteknek egyaránt hasznát
veszik majd valamennyien a középiskolában.
Felzárkóztató (8. o. 2 csoport)- Török Sándorné
A tanulók többsége szívesen vett részt a foglalkozásokon, aktívan dolgoztak. A 8. a osztályból
két fiú sokat hiányzott, a 8. b osztályból néhány lánnyal voltak viselkedési problémák.
Összességében a foglalkozások jó hangulatban teltek.
Énekkar (Szabó Andrea)
Az idei tanévben is számíthatott a kolléganő egy kb. 15 fős lelkes csoportra, akik nagy része
az 5.a és a 7.b osztályból került ki. Az egyéb tantárgyi órák miatt a többiek kevesebb
alkalommal vettek részt a foglalkozásokon, így előfordult, hogy nem minden szereplésen
tudtak részt venni. Szerepeltek az október 6-i, az angol karácsonyi ünnepélyen, az iskolai, az
összetartozás napi iskolai és községi ünnepélyen. A véradók köszöntésére szervezett
ünnepségre komplett műsorral készültünk. A szereplésekre való felkészülés mellett tanultak
népdalcsokrokat, amit fontosnak tartotta a kolléganő, hiszen az utóbbi időben a dalanyag a
populárisabb zene irányába tolódott el. Jövő évi cél: az alsóbb osztályos tanulók nagyobb
arányú bevonása az énekkari munkába.
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9. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM
Iskolánkban az osztályfőnökök segítik az iskolavezetés gyermekvédelmi tevékenységét.
A Gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolatot az igazgatóhelyettes tartja.
 Ingyenes tankönyvre jogosult: 173 fő
 A Gyermekjóléti szolgálathoz osztályfőnökök többször küldtek jelzést.
 A Gyermekjóléti szolgálatnál szakmaközi megbeszélésen négy alkalommal vett részt
az igazgatóhelyettes.
Megoldandó pedagógiai, gyermekvédelmi feladatok
 A gyermekvédelmi munka, a prevenciós feladatok fenntartása az iskolában.
 A tanulócsoportok egymáshoz való viszonyának fejlesztése (empátia, tolerancia,
türelem, kommunikáció).
 A szülőknek rendszeresen fel kell hívni a figyelmét, hogy este gyermekeik időben
feküdjenek le. Ne engedjék őket éjszaka a számítógép előtt játszani! Pihenten
érkezzenek az iskolába, hogy aktív munkát tudjanak végezni!
 Legyen az iskolában iskolapszichológus, aki segíti a pedagógusok munkáját.

10. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
Tanulmányi versenyek
Ezek a lehetőségek a tehetséggondozás fő lehetőségei. Az iskolában néhány tantárgyból
házi versenyeket tartottunk, ami több fordulóból állt. A „Szárnyalás” tehetséghéten több
tantárgyból szerveztünk tanulmányi versenyeket.
Hittan
Az elmúlt évekhez hasonlóan a katolikus és református hitoktatást igényelték a tanulók.
Ennek feltételeit biztosítottuk.
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,
a Költészet napjáról, a Föld napjáról, a Magyar Kultúra Napjáról és az Összetartozás napjáról.
Az érzelmi nevelést is szolgálja a fenyőünnepség és az Anyák napi ünnepség.
Úszásoktatás
Az 1-3. évfolyam, valamint az 5-7. évfolyam tanulói a testnevelés órák keretében
Törökszentmiklóson tanultak úszni.
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.
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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.

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.
Az iskolatej szállítója továbbra is biztosította a tanulóknak a tejet, a joghurtot és a kakaót.
Nyári tábor
Évek óta az alsós tanulók vesznek részt a táborozáson, melyet Bokorné Tímár Tünde és
Gácsi Attiláné szervez. Az idén Csákváron táboroznak. A programok sikeres lebonyolításához
anyagi támogatást nyújtott az önkormányzat és a helyi alapítvány.

11. AZ ISKOLA KAPCSOLATAI










Törökszentmiklósi Tankerület
A tankerület iskolái
Kengyel Község önkormányzata
Szülői munkaközösségek, szülői választmány
Napsugár Művészeti Modellóvoda
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Községi Könyvtár
Gyermekjóléti Szolgálat
gyermekorvos, védőnők
„A művelt és egészséges kengyeli lakosságért” alapítvány

A tankerülettel kiegyensúlyozott, szakmai munkakapcsolatot alakítottunk ki.
Kapcsolatunk a tankerület iskoláival folyamatosan egyre jobb lesz.
Hagyományos partnereinkkel kapcsolatunk folyamatos, illetve a felmerülő problémákhoz
alkalmazkodik.
A Szülői Választmánynak tájékoztatást adtunk a tervekről, a félévi és év végi eredményekről.
Az osztályokban szülői közösségek aktív magja sokat dolgozott. Ők azok, akik részt vettek a
szülői értekezleteken, és folyamatosan figyelemmel kísérték gyerekeik munkáját.
Partnereink segítsége nagyban hozzájárult az iskola feladatainak sikeres végrehajtásához.
Köszönjük segítő együttműködésüket.

12. KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS
Büszkék lehetünk eredményeikre. Végezzünk a jövőben még magasabb színvonalú
munkát! Mindenkinek arra kell törekednie, hogy minél nagyobb szakmai sikereket érjünk el
egyénileg és közösen is, mert ez az iskola fennmaradásának, és a mi közös jövőnk záloga.
Amit mi pedagógusok végzünk, - hiába csukjuk be a tanterem ajtaját, s állunk egyedül egy
csoportnyi gyermekkel szemben -, az csapatmunka. Igazi eredményt a másik nélkül nem
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érünk el. Én is így vagyok ezzel. A rám bízott munkát csak a tantestülettel együtt voltam
képes ellátni.
Hálásan fogadtam minden őszinte segítséget, mindenkitől, amit ezúton is köszönök.
A szünetre mosolygós szép napokat, nagyon jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek.
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Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől
Előterjesztés
A Képviselő-testület 2016. szeptember 13-i ülésére
A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igényléséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent a belügyminiszter pályázati kiírása a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásáról.
A támogatást az 5000 fő lakosság szám alatti települési önkormányzat igényelheti, amelyik
a) a szociális rászorultság és a 2016 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 , vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli
formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosult előnyt élvezzen,
ab) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, é
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 105/2015(IV.23)
Korm. rendelet 2. melléklete alapján az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel
sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei
3
m +áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa.
3
Mivel Kengyel település nem tartozik ebbe a kategóriába bele, ezért a tűzifához erdei m -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:
3
Keménylombos tűzifa:
554 m
Lágylombos tűzifa:
Barna kőszén:

3

Biztosítandó saját erő:
703.580,- Ft

831 m

1.055.370,- Ft

1.662q

1.055.370,- Ft

Kengyel,2016. szeptember 2.

Nagy Szilárd
polgármester

_______/2016.(________) Kt
Határozat
A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igénylése
Kengyel
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Belügyminiszter pályázati kiírása - a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásáról-alapján támogatási
igényt
nyújt be
a.) 1662 q barna kőszén beszerzéséhez.
Az önkormányzat a barna kőszén beszerzéséhez 1.055.370- ft saját
erőt biztosít.
3

b.) 831 m lágy lombos tűzifa beszerzéséhez
Az önkormányzat a tűzifa beszerzéséhez 1.055.370- ft saját erőt
biztosít.
3

c.) 554 m kemény lombos tűzifa beszerzéséhez
Az önkormányzat a tűzifa beszerzéséhez
703.580- ft saját erőt
biztosít.
Az önkormányzat vállalja, hogy a tüzelőanyagban részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér.
Az önkormányzat vállalja, hogy a tüzelő beszerzését követő 10 napon
belül a szociális rászorultságról, és az igénylés részletes feltételeit
tartalmazó rendeletét megalkotja.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

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

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
E LŐT E RJ ESZT É S

A Képviselő-testület 2016. szeptember 13 -i ülésére
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2017. 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 2016. október
3. )
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 2017. 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 2016.pályázati fordulóban négy kengyeli diák részesült
összesen 14 000 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 (2016- ban 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 2016. évi fordulóban 5000 Ft / fő / hó volt.
Nem részesülhetnek Bursa támogatásban aki
-Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
-doktori (PhD) képzésben vesz részt
-kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
Jelen becslésünk szerint kb. 20-25 fő olyan tanuló van aki szociálisan hátrányos helyzetű.

Az ösztöndíj időtartama:
"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév a 2016/2017. tanév második (tavaszi )
féléve és a 2017/ 2018. tanév első ( őszi ) féléve;
"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2017/2018 tanév, a 2018/2019.
tanév és a 2019/2020. 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, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
"B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a
2017/2018 tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.
„B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2017 – évi felvételi
eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2017/2018 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 2017. évi költségvetésünkben kell tervezni.
Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő –testületnek, hogy Önkormányzatunk csatlakozzon a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához és ebben az évben is írjuk ki
a pályázatokat az ösztöndíj elnyerésére.
A fentieket figyelembe véve a következő határozati javaslatomat terjesztem elő:
2016. szeptember 5.
Nagy Szilárd
polgármester
____/2016.(____) 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 2017.
évi fordulójához, amelynek keretében a következő feladatokat kell elvégezni.
1./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójához való csatlakozási szándéknyilatkozatot
el kell juttatni a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1054 Budapest, Báthory u. 10. címre.
Határidő: 2016. október 3.
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: 2016. október 4.
Felelős: Polgármester
3./ Az Önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett pályázatokat,
és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.
Határidő: 2016. 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

