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Tájékoztató a mezei őrszolgálat működéséről  

 

Tisztelt Képviselő testület! 

A 2017. május 29-i ülésen igény merült fel, arra, hogy a 2014.évben létrehozott mezei 
őrszolgálat működéséről beszámoló készüljön. 

Az önkormányzat 12/2014.(VIII.29) önkormányzati rendeletével hozta létre a mezei 
őrszolgálatot, 3 fő mezőőri állással. 

A rendelet célja: 

 Kengyel község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az 
erdőt, a halastavat – őrzése, 

 a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, 
eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú 
ingatlanok földmérési jelek védelme, 

 az illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozása 
 a külterület közrendjének közbiztonságának erősítését szolgáló mezei őrszolgálat 

felállítása, valamint az őrszolgálat működési feltételeinek biztosítása. 

A személyi feltételek 2015.évben rendeződtek, amikor is mind három mezőőr rendelkezett a 
megfelelő képzettséggel, engedélyekkel( mezőőri vizsga, rendészeti feladatokat ellátók 
vizsgája, fegyver tartási engedély, fegyvertárolási engedély).2017. január 22-én egy mezőőr 
munkaviszonya megszűnt, azóta a feladatokat 2 fővel láttatja el az önkormányzat. 

A szolgálattal kapcsolatos kiadások és bevétel az alábbi táblázatban kerültek kimutatásra. 

megnevezés 2014 2015 2016 2017.09.30. Összesen 
mezőőri járulék 752612 2448125 3260701 2709226 9170664 
kp támogatás 0 4380865 2430000 1954000 8764865 
egyéb bevétel 0 44228 0 41100 85328 
Önk.támogatás 125486 4232425 5676462 576722 10611095 
Bevételek ö. 878098 11105643 11367163 5281048 28631952 
Személyi és járulék 799140 6911701 7887573 4933738 20532152 
Dologi kiadások 78958 2039946 2496675 347310 4962889 
Beruházási kiadások 0 2153996 982915* 0 3136911 
Kiadások összesen: 878098 11105643 11367163 5281048 28631952 

 

Mezőőri járulék bevallást benyújtott  

2014-ben: 137 fő  gazdálkodó 

2015-ben: 159 fő 
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2016-ban:131 fő 

2017 szeptember 30 ig:134 fő 

A külterületi földek után beszedhető maximális mezőőri járulék összege: 

2014-2016:  évi  3.671.400,- ft volt évente, a  hátralék összege: 4.552.762 Ft. 

Önkormányzatunknak nem volt olyan kimutatás a birtokában ami teljes külterületi ingatlan 
tulajdonosokat lefedte volna, csak a rendeletben előírt önbevallásokra, és a gazdálkodókról  
szóló kimutatásokra tudtunk támaszkodni. 2016. év végén sikerült egy részletes kimutatást 
beszereznünk, innentől a bevallást nem adó gazdálkodókat, földtulajdonosokat felhívni az 
elmaradt bevallások benyújtására és a járulék fizetések teljesítésére.  
Sajnálatos módon a  40 főnek nem tudtuk a ami napig kézbesíteni a felhívást, mivel a levelet a 
postától nem vette át, vagy elköltözött. 
Jelenleg a mulasztási bírságok kiszabása folyik azoknak akik többszöri felhívás ellenére sem 
tettek eleget a bevallási kötelezettségüknek. 
 
A mezőőrök a feladat ellátásuk során az alábbi esetekben intézkedtek: 

1. tulajdon elleni szabálysértés miatt 13 esetben, ebből 2 esetben a rendőrségi feljelentést 
közvetlenül az önkormányzat tette meg, a többi esetben a rendőrség a helyszínen 
átvette az ügyek további intézését. 

2. 4 esetben nagy mennyiségű illegálisan lerakott szeméttel kapcsolatos intézkedés 
történt, itt 1 esetben elég volt a mezőőrök figyelmeztetése, a többi esetben itt is a 
rendőrség vette át a helyszínen az intézkedést. 

3. 1 esetben tarlótüzet, és további 1 esetben illegális tűzgyújtást észleltek és értesítették a 
tűzoltóságot. 

4. 1 esetben elhagyott járművet találtak a határban, a tulajdonost értesítették. 
 

Az gazdák és az önkormányzat által jelezett problémákat , mint  pl.: állatok letapossák a 
vetést amikor a csatornához hajtják, kiemelten figyelik, a hajtókat figyelmeztették arra, hogy 
tartsák be a szabályokat. 
 
A mezőőreink a munkájuk során, folyamatosan kapcsolatot tartanak, a rendőrséggel, a 
polgárőrséggel, a területre szintén,  kijáró vadőrökkel.  A szolgálati idejüket úgy próbálják 
beosztani, hogy az éppen termőre fordult növényi kultúrák előnyt élvezzenek. 
 
Az önkormányzat 2017. évi járulék emelésének, és az 1 fő természetes  létszám csökkentés 
hatására a mezőőri szolgálat önfenntartóvá válhat.  
A jövőben tervezem, hogy mezőőrök munkájának nagyobb nyilvánosságot adunk.  
 
Kengyel, 2017. október 18. 
 
 
         Nagy Szilárd  
         polgármester 



KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…..../2017. (X. 26.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi iparűzési adóról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek. 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezés 
 
1. § (1) Ezen rendelet határozatlan időre szól. 
       (2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. rendelkezései az irányadók 
 

2. Adókötelezettség 
 
2. § A Htv. 35-36.§-aiban meghatározottak az irányadók. 
 

3. Az adó mértéke, adómentességek 
 
3. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a 
       (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: 
           a) A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenység esetén 
               naptári naponként 3.000 Ft. 

b) A Htv. 37. § (2) bekezdés b) pontjában  meghatározott tevékenység esetén naptári 
naponként 3.000 Ft. 

 
4. § Mentes az adófizetési kötelezettség alól a településen működő háziorvos és fogorvos vállalkozó, 

ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja a Htv. 39/C.§ (4) bekezdésében meghatározott 
összeget nem haladja meg. 

 
4. Záró rendelkezések 

 
5. § (1) E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 
       (2) Egyidejűleg hatályát veszti a 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet. 
 
Kengyel, 2017. október 26. 
 
 
 
 
 Nagy Szilárd       Dr. Bartók László 
            polgármester                  helyettesítő jegyző 
 
 
 
 
 



 
Indokolás 

 
 

1. §-hoz 
 
A rendelet időbeli hatályát szabályozza, valamint a nem szabályozott rendelkezések esetén 
alkalmazandó jogszabályt. 
 

2.§-hoz 
 
Az adókötelezettség tekintetében visszautal a Htv. Hatályos rendelkezéseire. 
 

3.-4. §-okhoz 
 
Az adó mértékéről rendelkezik mind az állandó, mind az ideiglenesen végzett tevékenység 
vonatkozásában. 
Új szabályként jelenik meg a Htv. 39/C. § (4) bekezdésében az önkormányzat által megállapítható 
mentesség, amely a vállalkozó orvosokra, fogorvosokra vonatkozik. 
 

5. §-hoz 
 
Hatályba léptető és egyéb rendelkezéseket tartalmaz. 
 
 
Kengyel, 2017. október 26. 
 
 
 
 
 Nagy Szilárd       Dr. Bartók László 
            polgármester                  helyettesítő jegyző 



Hatásvizsgálati lap 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi iparűzési szóló 
 

……/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelethez 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 
 
I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak közvetlen pozitív társadalmi hatása várható, mivel az adómentesség lehetővé 

tételével a háziorvosok, fogorvosok esetében nagyobb összeg fordítható majd a lakossági 
ellátás színvonalának emelésére. 

 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások 
 A rendeletben foglaltak végrehajtása a gazdasági és költségvetési főösszeget csak csekély 

mértékben befolyásoló hatással bír. 
 
III.  Várható környezeti hatások 
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 
 
IV.  Várható egészségügyi következmények 
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának várhatóak pozitív egészségügyi következményei, 

mivel a lakosság ellátási színvonala és egészségi állapota javulhat. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 
 A rendelet megalkotására jogszabályi lehetőség alapján került sor. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
 A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
 
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési 
kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi 
tervezetek közé. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt. 
 
 
Szajol, 2017. október 26. 
 
 
 Nagy Szilárd 
  polgármester 
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Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÉRTÉKELÉS  
 

A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁRÓL 
 

2016/2017. TANÉV 
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       Az értékelést készítette az osztályfőnökök év végi jelentése és a 
munkaközösségek beszámolói alapján 
 
 
 
Kengyel, 2017. június 22. 
 
 
 
 
 
                                                                              Tóthné Kis-Pál Tünde 

                                                                       intézményvezető 
 
 
 
 
 

 
Az értékelést a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola nevelőtestülete 
2017. június 22-én megtárgyalta, és elfogadta. 
 
 
 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 
 
Bokorné Tímár Tünde                                                Szabó Andrea 
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TARTALOM 
 

1. Pedagógiai folyamatok 
1.1. Tanórai nevelő-oktató munka 
1.2. Tanórán kívüli nevelő-oktató munka 
1.3. Iskolán kívüli nevelő-oktató munka 
1.4. Iskolai hagyományok, rendezvények 
1.5. Mérések-értékelések tapasztalatai (eredmények elemzése, értékelése, szükséges 

intézkedések, beavatkozások) 
1.6. Szakmai innováció 
1.7. Ellenőrzések területei és tapasztalatai  

 
2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Statisztikai mutatók: tanulói létszámadatok 
2.2. Tehetséggondozás 
2.3. Különleges bánásmód, esélyegyenlőség 
2.4. Szociális kompetencia-fejlesztés 
2.5. Tanulói hiányzás, annak kezelése 
2.6. Tanulói közösségek együttműködése, DÖK 
2.7. Környezet- és egészségtudatos nevelés 

 
3. Eredmények 

3.1. Tanulmányi mutatók (magatartás-szorgalom; tantárgyi átlagok; továbbtanulási 
mutatók; kitűnő tanulók – bukások száma; dicséretek – figyelmeztetések 
száma;) 

3.2. Verseny- és pályázati eredmények 
3.3. Eredményes továbbtanulás (beiskolázás, eredmények a visszajelzés alapján) 

 
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

4.1. Szakmai munkaközösségek, munkacsoportok  tevékenysége, együttműködése 
4.2. Nevelőtestületi belső tudásmegosztás 
4.3. Kommunikáció 
4.4. Gyakornokok mentorálása 
4.5. Együttműködés az Intézményi Tanáccsal, Szülői szervezettel 

 
5. Az intézmény külső kapcsolatai 

5.1. Együttműködés a település intézményeivel 
5.2. Közös szakmai feladatvállalás hazai intézményekkel 
5.3. Együttműködés civil szervezetekkel 

 
6. A pedagógiai munka feltételei 

6.1. Személyi feltételek alakulása 
6.2. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 
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6.3. Szervezeti feltételek (felelősség- és hatáskörök szabályozottsága, érvényesülése; 
szakértelem és egyenletes terhelés alapján történő feladatmegosztás 
érvényesülése) 

6.4. A pedagógus továbbképzési terv megvalósulása 
6.5. Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer 
6.6. Pályázati tevékenység 

 
7. A tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 
7.1. Koherencia a központi szabályozó dokumentumokkal 
7.2. Megfelelés a helyi tanulói sajátosságoknak (pedagógiai, tanulásszervezési 

módszerek, eljárások célirányos alkalmazása) 
7.3. Az éves munkaterv összhangja a stratégiai dokumentumokkal 
7.4. Éves szintre lebontott feladatok teljesülése 
7.5. A tanév kiemelt pedagógiai feladatainak megvalósulása 

 

8. Köszönetnyilvánítás 
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    Az éves munkáról készült beszámolót az érvényben lévő Pedagógiai program, Helyi 
tanterv, Munkaterv, munkaközösségek munkaterve és éves beszámolója alapján állítottuk 
össze.  
A beszámoló célja: a fenti dokumentumokban kitűzött célok és feladatok alapján megvalósult 
nevelő-oktató munka, a tanév elemzése, értékelése.  
       Nevelő-oktató munkánkat a Nemzeti Alaptantervben meghatározott alapelvek szerint 
végezzük. Stratégiai céljainkat megfogalmaztuk Pedagógiai programunkban és az intézmény 
minden dokumentumában (SZMSZ, Házirend, Munkaterv).  
A tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósítását szolgálja.  
Oktató munkánkat a kerettantervek alapján terveztük a helyi tantervekben. Ezekre épül a 
kollégák tanmenete, a munkaközösségek munkaterve. A tervek elkészítése minden esetben a 
nevelőtestület bevonásával készül. A tervek megvalósítása tanévekre bontott. 
A fenntartóval folyamatosan egyeztetünk, a jogszabályoknak való megfelelés érdekében.  
Az intézmény éves terveinek megvalósítása a munkaközösségek, pedagógusok, 
diákönkormányzat, szülői szervezet bevonásával történik.  
Az intézmény nevelő-oktató munkája, pedagógiai folyamatai a személyiség- és 
közösségfejlesztést szolgálják. Munkánk célja, hogy tanulóink, a szülők és fenntartónk 
elvárásainak mindenben megfeleljünk.  
 
A 2016/2017 - es tanévben főbb céljaink voltak a Munkaterv szerint:  
 Az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése  
 A tanulók munkafegyelmének, motivációs rendszerének fejlesztése  
 Kompetencia alapú oktatás folytatása  
 IKT eszközök, a továbbképzéseken elsajátított korszerű módszerek további 

alkalmazása a tanítási órákon  
 
1.PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 

1.1.   Tanórai nevelő-oktató munka 

    Munkánkat a NAT és az intézmény Pedagógiai programja és Helyi tanterve alapján 
terveztük és végeztük. A Pedagógiai programban kitűzött célok összhangban vannak a 
jogszabályokban, NAT-ban leírt tartalmi szabályozókkal. Az eredményesség vizsgálata 
rendszeres, ha szükséges módosítottunk.  
    Meghatároztuk az értéklelésben tantárgyanként és osztályonként az elért eredményeket, a 
hiányosságokat, majd a következő tanév várható fejlesztési feladatait. 
 
Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési feladatok 

 
Ma-
gyar 
nyelv 

1. a 
 

- a ceruzafogás,  
- íráskép fejlődése 
- másolás pontosabb  

lett 
 

- szabálytalan  
betűalakítás 

- s, k betűk 
alakítása 

- a tollbamondás-
ban több hibát 
vétenek 
 

- gyakoroltatás  
kézfogással 

- gyakorlás,  
- figyelemfejlesztő  

játékok 
 

2. a 
 

- betűrend 
- szótagolás 
- ismerik a kijelentő,  

- j hang jelölése 
- hibák javítása 
- tulajdonnevek  

- sok másolás a  
rögzítés érdekében 
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kérdő és felkiáltó  
mondatokat, ezek  
helyesírását is 

- másolás 
- tollbamondás 

 

helyesírása 
 

3. a 
 

- javult a  
tollbamondás, 
szófajok  
felismerése,  
különösen a  
melléknév, a 
mondatfajták  
felismerése 

 

- gyengült a 
másolás 

- gond, a j-s szavak  
helyesírása 

- gond a másként 
írjuk,  
másképp ejtjük  
helyesírása 

- írástempójuk lassú 
- gond az 

önellenőrzés, 
a hibajavítás 

 

- füzet ellenőrzése  
gyakrabban 

- javítás ellenőrzése  
fontos 

- több másolás 
- figyelemfejlesztés: 

ékezetek,  
betűkihagyások 

- a problémát jelentő  
szavak többszöri  
íratása 

- differenciált  
másolás 

 
4. a 
 
 

- a tanult szófajok  
felismerése tiszta  
példákon 

- mondatfajták  
megnevezése 

 
 

- igemódok, igeidők  
pontos felismerése 

- a kiejtéstől eltérő  
írásmódú szavak  
helyesírása 

- az 
intézménynevek  
és a földrajzi 
nevek  
helyesírása 

 

- a toldalékos szavak  
szófaji  
meghatározásának  
gyakorlása 

- a szavak szótöve és  
toldalékra való  
bontásának  
gyakorlása, ezáltal 
a kiejtéstől eltérő  
helyesírású szavak  
írásának 
pontosítása 

- folyamatos óra eleji  
tollbamondás 

 
4. b - gondolataikat  

összefüggően el  
tudják mondani 

 
 

- nyelvtani  
szabályokat  
nem tanulják meg 

- az írás, helyesírás  
fejlesztése 

 

5.a - tehetséges, aktív,  
motiválható 
gyerekek 

- a csoportban 
néma-értő 
olvasásuk  
kielégítő,  

- hangos  
olvasás terén  
néhányan kiválóak 

- a szabályokat,  
törvényszerűsé-
geket megtanulják 

 

- nagy létszám 
- csoportmunkában  

nehéz dolgozni a  
nagy 
osztálylétszám  
miatt 

- a házi feladatok  
elkészítésének  
hiánya 

- füzetvezetés,  
gondatlan, 
felületes 

- felszerelés 
gyakran hiányzik 

 

- a tanítási órákon  
erőteljes  
differenciálás 

- érdeklődésüket  
felkeltő feladatok  
kijelölése 

- kommunikációs  
helyzetek, 
szituációs  
játékok révén  
megnyilatkozásaik  
javítása 

- fokozott ellenőrzés 
- a szépírás  

gyakoroltatása 
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- az egyéni fejlesztési  
tervnek megfelelő  
haladás 

- másolási feladatok  
- folyamatos  

diktálás utáni írás 
 

6.a - szakszavak 
használata 

- a gyerekek aktívak,  
érdeklődők,  

- jól  
motiválhatók 

- fegyelmezett órai  
magatartás 

- a piros pont  
ösztönzően hat a  
gyerekekre 

- esztétikus 
füzetvezetés 

- előző tanév  
tananyagára való  
emlékezés 

- kevés otthoni  
készülés 

- házi feladat  
elkészítése 
elmarad 

- szabályok 
pontatlan  
megtanulása 

- a szófajok  
felismerése  
bizonytalan 
néhány  
tanulónál 

- zömében 5. és 6.  
órában vannak az  
órák 

- lényegkiemelés 
néhány tanulónál  

- lassú írástempó 
- képességek hiánya  
- sok tanulónál 

szorgalom és  
kitartás hiánya 

 

- sok tanórai 
gyakorlás 

- előző évek  
tananyagának  
felszínen tartása  

- folyamatos ismétlés 
- a feladatra  

koncentrálás 
javítása 

- memóriafejlesztés 
- vázlatkészítés  

gyakorlása 
- házi feladat  

értelmezése 
 
 

7.a
b 

- közös 
mondatelemzés 

- mondatrészek  
definíciója 

- a gyerekek aktívak,  
érdeklődők, jól  
motiválhatók 

- fegyelmezett órai  
magatartás 

- a piros pont  
ösztönzően hat a  
gyerekekre 

 

- otthoni készülés 
- keveset olvasnak a 

gyerekek otthon 
- a kötelező  

olvasmányokat  
kevesen olvassák 
el 

- zömében 5. és 6.  
órában vannak az  
órák 

 

- írástechnika  
fejlesztésével az  
íráskép javítása 

- sok tanórai 
gyakorlás 

- előző évek  
tananyagának  
felszínen tartása 

- a feladatra  
koncentrálás 
javítása 

- munkatempó 
fokozása 
 

8.a
b 

- írás-olvasási 
készség  
birtokában vannak 

- szóbeli és írásbeli  
kommunikáció 

- szófajok 
felismerése 

- nyelvi  
kifejezőkészség:  
a nyelvtani 
szabályok  
alkalmazása a  
gyakorlatban 

- nem a megfelelő  

- van, aki szóban, 
van, aki írásban 
fejezi ki  
könnyebben magát 

- egyéni fejlesztési  
terv szerint 
fejleszteni 
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- a házi feladatokat  
lelkiismeretesen  
elvégzik 

- zömében esztétikus  
füzetek 

- a csoportmunkába  
mindenki 
bevonható 

- önértékelésük reális 
 
 

kommunikációs  
eszközöket  
választják ki 

- vázlatírásnál: a    
lényeg szavakba,  
egyszerű  
mondatokba  
foglalása 

- mondatrészek  
egymáshoz való  
kapcsolódásának  
megértése 

- hiányzások esetén 
a  
vázlatokat nem  
pótolják 

- néhány tanuló  
írásképe  
olvashatatlan 

- csoportmunkánál 
az  
időbeosztás,  

- egyenlő részvétel 
a munkában 

 
 
 

őket 
- a kommunikációs  

helyzet  
gyakoroltatása  
szerepjátékokkal 

- vázlat elkészítése  
közösen 

- közös  
mondatelemzések  
révén gyakoroltatás 

- ábrázolás  
megértetése 

- a tanulás  
módszerének  
fejlesztése 

- ok-okozati  
összefüggések  
felismertetése 

- rendszeres  
füzetellenőrzés 

- fejlesztő  
foglalkozásokon a  
betűformák  
gyakoroltatása 

- az aktivitás 
növelése 

- helyzetteremtés az  
önálló  
vélemény kifej-
tésére 

 
Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

Ma-
gyar 
iro-
da-
lom 

1. a 
 
 

- legtöbben  
folyamatosan  
olvasnak 

- szövegértés 
 

- szótagoló olvasás 
pár  
diáknál 

- szó- és    
mondathatárok 
hangsúlyozása 

- betűtévesztés 
- szócsere 

 

- még több hangos  
olvasási gyakorlat 

- tanítói bemutatás 
- a betűk átismétlése 
- szótagolás 

 

2. a 
 
 

- folyamatos hangos  
olvasás (ismeretlen  
szövegen is) 

- hangsúlyozó  
olvasás 

- memoriterek  
megtanulása 

 

- értő olvasás - nagyon sok  
gyakorló anyag  
biztosítása 

- minden tanórán  
lényegkiemelés 

 
 

3. a 
 
 
 

- javult a folyamatos  
olvasók aránya,  

- a szöveg részekre  
tagolása, 

- tartalom 
elmondása 

- szövegértés 
- pontos feladatértés 

- szókincsfejlesztés 
- értő olvasás 
-  több  

önálló 
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 -  olvasási tempó 
 
 

- beszédhibás  
gyerekek olvasása  
nehezen érthető 

 

gyakorlás 
- önbizalom  

fejlesztése  
a beszédhibás  
gyerekeknél 

 
4. a 
 
 

- tanórákon szeretnek  
olvasni 

- az ismeretterjesztő  
szövegekből való  
adatgyűjtést a  
többség pontosan  
végzi 

- a felületes, 
kapkodó  
olvasás 

- nehezen tudnak  
elmélyülni az  
olvasottakban 

- a szöveg tagolása 
- vázlatírás 
- hangsúlyozás  
- érzelmek 

kifejezése  
hangos olvasás  
során 

- az otthoni  
olvasásgyakorlás    
fontosságának  
erősítése 

- a szépirodalmi  
szövegek  
tagolásának és a  
vázlatok írásának   
gyakorlása 

- szókincsfejlesztés  
- az olvasási technika    

folyamatos   
fejlesztése 

 
4.b 
 

- történelmi  
olvasmányokat 
szívesen olvasnak  
 

- szövegértés 
- tartalommondás 

- szövegértés  
gyakorlása 
rövidebb  
feladatokon 

- tartalommondás  
minden órán 

 
5.a - jól olvasnak 

legtöbben 
- írástempójuk jó 
- memoriterek  

tanulása  
- képzeletük sokrétű 

 

- nehezen olvasnak 
az  SNI-s és  
BTMN-es tanulók 

- szóbeli  
kifejezőkészség 

- szóbeli 
feleletnél 
logikus, jó  
szerkesztés hiánya 

 

- olvasástechnika  
javítása  

- olvasási készséget 
fejlesztő  
óra beépítése a  
tanmenetbe 

- hangos olvasás  
rendszeres mérése  
osztályozás nélkül 

- beszámolók  
készíttetése  

- lényegkiemelés  
- a felelés technikája  

vázlattal segítve 
- fogalmazás javítása 
- értékelés  
- helyes időrend  
- nyelvhasználat 
- gondolkodásra  

nevelés  
- érdeklődés  

kiváltása 
 

6.a - memoriterek  
megtanulása 

- szereposztásban  
olvasás 

- kifejező olvasás és  

- otthoni készülés 
- keveset olvasnak a 

gyerekek 
- a kötelező  

olvasmányokat  

- hangos olvastatás  
- órán 

irodalomelméleti  
fogalmak 
folyamatos  
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versmondás 
- a tankönyvi  

regényrészletek  
felkeltették a 
tanulók  
érdeklődését a  
regények iránt 

- szakszavak 
használata 

- tartalommondás 
- illusztráció 

készítése az  
olvasott irodalmi  
művekhez 

- vélemény-
nyilvánítás 

- a gyerekek aktívak,  
érdeklődők, jól  
motiválhatók 

 

kevesen olvassák 
el 

- zömében 5. és 6.  
órában vannak az  
órák 

 

ismétlése 
- az olvasástechnika  

fejlesztése 
- szövegértés  

gyakorlása 
- fogalmazási 

műfajok  
tisztázása 

- érzelmek szavakkal  
történő kifejezése 

 

7.a
b 

- memoriterek  
megtanulása 

- szakszavak 
használata 

- az olvasott mű  
hangulatának  
meghatározása 

- a gyerekek aktívak,  
érdeklődők, jól  
motiválhatók 

 

- otthoni készülés 
- keveset olvasnak a  

gyerekek 
- a kötelező  

olvasmányokat  
kevesen olvassák 
el 

- zömében 5. és 6.  
órában vannak az  
órák 

 

- irodalomelméleti  
fogalmak 
folyamatos  
ismétlése 

- az olvasástechnika  
fejlesztése órai  
hangos 
olvastatással 

- szövegértés  
gyakorlása 

 
 

8.a
b 

- memoriterek  
megtanulása 

- szakszavak 
használata 

- az olvasott mű  
hangulatának  
meghatározása 

- a gyerekek aktívak,  
érdeklődők, jól  
motiválhatók 

 

- a kötelező  
olvasmányokat  
kevesen olvassák 
el 

 

- irodalomelméleti  
fogalmak 
folyamatos  
ismétlése 

- az olvasástechnika  
fejlesztése órai  
hangos 
olvastatással 

- szövegértés  
gyakorlása- 

- beszámolók  
készíttetése 

- lényegkiemelés, a  
felelés technikája  
vázlattal segítve 

- fogalmazás javítása 
- értékelés 
-  helyes időrend  
- gondolkodásra  

nevelés 
-  érdeklődés 

kiváltása 
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Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

Tör-
téne-
lem 

5.a - szorgalmi házi  
feladatok 
elkészítése 

- szerették az őskori  
emberhez 
kapcsolódó  
témákat, 
érdeklődőek  
voltak iránta 

- kedvelték a 
témához  
kapcsolódó  
filmrészleteket 

- a digitális táblán  
kivetített ppt.  
bemutatók is 
jobban  
felkeltették az  
érdeklődésüket 
egy-egy  
téma iránt 

 

- magatartás 
- olvasás 
- otthoni tanulás  

hiánya 
- figyelem-  

koncentráció 
- térképen való  

eligazodás 
- a tárgyhoz  

kapcsolódó  
matematikai  
feladatok  
megoldása 

- szövegértés 
-  házi feladat 

hiánya 

- még szigorúbb  
fegyelmezés 

- még több órai  
hangos olvasás 

- több az adott  
témával 
kapcsolatos  
házi feladat 

- figyelemfejlesztő  
gyakorlatok 

- több térképes 
feladat 

- rövidebb szövegek  
értelmezése 

 
 

6.a - magatartás 
- motiváció 
- csoportmunka 
- szívesen tanultak a  

felfedezésekről 
- szerették az  
- olvasmányos 

részeket 
- általában jellemző 

az  
osztályra a sok 
kérdés  
az anyaggal  
kapcsolatban 

- kommunikáció 
- lényeg kiemelése az  

adott témából 
- sok tanuló szereti a  

tantárgyat 
 
 

- otthoni tanulás 
- szóbeli felelet 
- forráselemzés 
- térképen való  

önálló tájékozódás 
- vaktérkép 

 

- több feladat a  
tananyaggal  
kapcsolatban 

- több példamutató  
felelet 
meghallgatása  

- az órákon 
közös 
forráselemzés  

- rávezetés 
- több térképes 

feladat 
- több vaktérképes  

feladat 
 

7.a
b 

- az órákon tanúsított  
fegyelmezett  
magatartás 

- nem volt nehéz az 
órai  
munkába bevonni 
őket 

- sok a történelem 
iránt  

- a tanulók  
motiválatlansága a 
tanulás területén 

- szegényes 
szókincs  

- a zakkifejezéseket  
sok segítséggel  
használják 

- szóbeli feleletek  

- a tanulók 
motiválása  

- az érdeklődés  
fenntartása 
több gyakorlás  
beiktatásával  

- megszilárdítani a  
tananyagot 

- többszöri  



12 
 

érdeklődő tanuló 
- a sok gyakorlásnak  

köszönhetően az  
évszámokat az 
adott  
tananyagnál tudják 

- szívesen tanultak a  
technikai  
találmányokról, az 
első  
és második  
világháborúról 

- szívesen dolgoznak  
csoportmunkában 

- egyre többen 
tartanak  
kiselőadásokat a  
tananyaghoz  
kapcsolódó 
témákban 

 

gyengék 
- a nem megfelelő  

otthoni 
felkészülés  
az órákra  

- kampányszerű  
tanulás 

- a tanultak  
alkalmazása nehéz 

- összetett,  
gondolkodtató  
feladatok 
megoldása 

- grafikonok  
elemzése,  
adatok leolvasása 

- a tantárgyhoz  
kapcsolódó  
matematikai  
feladatok  
megoldása 

- a térképen 
nehezen  
tájékozódnak 

- a fogalmakat sok  
gyakorlással 
tudják  
megtanulni 

- a régebben tanult  
évszámokat alig  
tudják 

 

számonkérés 
szóban  
és írásban 

- fejlesztési tervek  
hatékonyabb  
megvalósítása  

- folyamatos  
differenciálás 

- a kooperatív 
tanulási  
technikák  
alkalmazása 

 
 

8.a
b 

- a felszerelés 
többnyire  
rendelkezésre áll 

- évszámok, 
fogalmak  
megjegyzése 

- önálló felkészülés  
kiselőadásokra,  
beszámolókra 

- csoportfoglalko-
zásnál  
mindenki dolgozik 

- órai vázlat nyomon  
követhető 

- az otthoni,  
rendszeres tanulás  
hiánya 

- az iskolai  
kelléktárban csak  
néhány, számukra  
megfelelő térkép  
található 

- a digitális 
tananyag  
az interneten  
gyakran nem  
elérhető 
(internetes  
kapcsolat hiánya) 

- a BTMN-es tanuló  
tanulási nehézsége 

- tanulási technikák  
gyakoroltatása 

- lényegkiemelés 
- tájékozódás a  

történelmi térképen 
- differenciált  

feladatokkal egyéni  
fejlesztési terv  
alapján 
fejleszthetők 
BTMN-es tanulók 

- részfeladatok  
- kevesebb tananyag 
- toleranciára nevelés 
- felelősségvállalása 

a teljesítményért 
- koncentráció a  

tantárgyak között 
 

Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

Hon- 6.a - motiváltság - szövegértés - több szövegértési  
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és 
nép-
is-
me-
ret 

- könnyen be tudtak  
kapcsolódni az 
egyes  
témákba 

- magatartás 
- szorgalmi házi 

feladat 
- különböző 

témákhoz  
kapcsolódó 
tárgyak,  
képek behozása 

- csoportmunka 
 

- az otthoni tanulás  
hiánya 

feladat 
- otthoni feladatok a 

tananyaggal  
kapcsolatban 

Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

Ma-
te-
ma-
tika 

1. a 
 

- számfogalom,  
- alapműveletek 20- 

as számkörben 
- relációk 

 

- szöveges 
feladatok 

- nyitott mondatok 
 
 

- több gyakorló  
feladat  

- egyéni megsegítés  
- csoportmunka 

 
2. a 
 

- 100-as számkörben  
az alapműveletek  
pontos elvégzése 

- maradékos osztás 
- sorozatok  

szabályának  
megállapítása,  
folytatása 

- nyitott mondatok  
megoldása 

- szabályjátékok  
megoldása adott  
szabállyal 

- egyszerű szöveges  
feladatok  
megoldása 

 

- összetett szöveges  
feladatok 

- fordított 
szövegezésű  
feladatok 

- római számok 
- mértékváltás 

 

- gondolkodtató  
feladatok 
megoldása 

- sok mérés, gyakorló  
feladatlapok  
megoldása 

 

3. a 
 

- bennfoglaló tábla  
beérése 

- szorzótábla  
alkalmazása 

- összeadás, kivonás  
1000-es  
számkörben 

- egyszerű szöveges  
feladatok 

- megoldási terv  
készítése 

 

- nyitott mondat 
- hiányos összeadás,  

kivonás 
- összetett, vagy  

fordított 
szövegezésű  
feladat 

- becslés 
- mértékváltás 

 
 

- szövegértés  
fejlesztése 

- logikai 
gondolkodás  
fejlesztése 

- figyelemfejlesztés 
- matematikai  

nyelvezet 
használata 

- sok típusfeladat  
mértékváltásra 

 
 

4. a 
 

- a számok írása,  
rendezése,  
tulajdonságainak  

- az írásbeli osztás  
pontatlansága 

- az összetett és  

- bennfoglaló táblák  
pontosabb bevésése 

- több logikus  
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ismerete 10 000-es  
számkörben 

- írásbeli összeadás,  
kivonás, szorzás 

- sorozatok folytatása 
- egyszerű szöveges  

feladatok  
megoldása 

- negatív számok 
rendezése 

- törtrészek színezése 
 

fordított 
szövegezésű  
szöveges 
feladatok  
megoldása 

- időmértékek  
átváltása 

- hiányos, pótlással  
megoldandó 
nyitott  
mondatok 

 

gondolkodást  
igénylő szöveges  
feladat megoldása 

- a mértékváltás  
erősítése 
tapasztalati  
úton végzett  
gyakorlással 

 

4.b 
 

- szorzás és osztás 
- törtek 
- egyszerűbb  

szöveges feladatok 
 

- kivonás  
- összetett szöveges  

feladatok  
- mértékváltások 
- nyitott mondatok 

- kivonás gyakorlása 
- mértékváltás  

gyakorlása 
- szöveges feladatok  

értelmezése 
 

5.a 
- a természetes 

számok 
számjegyekkel 
történő leírása 

- természetes számok 
megfelelő helyi 
értékre történő 
kerekítése 

- természetes számok 
összeadása 

- pontok ábrázolása 
és pontok 
koordinátáinak 
leolvasása a 
derékszögű 
koordináta-
rendszerben 

- a kerületszámítás 
- szögek fajtáinak 

felismerése 
- egész számok 

abszolút értékének 
és ellentettjének 
meghatározása 

- számok 
számegyenes való 
ábrázolása 

- műveletek 
sorrendjének 
betartása 

- szöveges 
feladatok 

- természetes 
számok kivonása, 
szorzása és 
osztása 

- mértékegység-
váltás 

- a területszámítás 
- pontatlan távolság, 

és szögmérés 
- egész számok 

körében végzett 
műveletek 

- műveletek 
törtekkel 

- a helyes műveleti 
sorrend kialakítása 

- minél több 
szöveges feladat 
megoldása, a jobb 
eredmények elérése 
érdekében 

- alapműveletek 
gyakorlása (Azon 
belül is: kiemelten 
az osztást) 

- derékszögű 
koordináta-rendszer 
gyakoribb 
használata 

- a mennyiségek 
tanulása, átváltásuk 
gyakorlása 

- a vonalzó és 
szögmérő minél 
gyakoribb 
használtatása 

- műveletek 
gyakoroltatása 
előjeles számokkal 

- a törtekkel végzett 
műveletek 
gyakoroltatása 
 

6.a - természetes számok 
írása olvasása, 
kerekítése 

- képek, tükörképek, 
szögek felismerése 

- oszthatósági 
szabályok 

- műveletek 

- szorzás és osztás 
többjegyű 
szorzóval, ill. 
osztóval 

- tükörkép 
szerkesztése, 
vonalzó és körző 
használata 

- rendszeres 
gyakoroltatás 

- szemléltetés  
hajtogatással, 
eszközök 
használatának 
gyakoroltatása   

- egyszerű példák 
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különböző törtekkel 
- szorzás és osztás 

törttel, reciprok 
fogalma 

- háromszögek 
fajtáinak 
felismerése 

- négyszögek 
fajtáinak 
felismerése 

- egyszerű 
egyenletek 
egyenlőtlenségek 
megoldása, 
statisztikai 
számítások 
felismerése 

- közös osztó, közös 
többszörös 
kiszámítása 

- közös nevező 
keresése, törtek 
bővítése, 
egyszerűsítése 

- egyszerűsítés 
lehetőségének 
felismerése 
végrehajtása 

- szerkesztések 
- szerkesztések, 

kerület és 
területszámítások 

- mértékváltások 
- 3-nál több 

lépésben 
elvégezhető 
egyenletek 
egyenlőtlenségek 
megoldása 

bemutatása a 
fogalmak 
megértéséhez  

- törtek ábrázolása, 
törtrész színezése a 
fogalom jobb 
megértése 
érdekében 

- műveletek 
gyakoroltatása 1 és 
2 jegyű számokkal 

- eszközök 
használatának 
gyakoribb 
alkalmazása 

- számítások és 
szerkesztések 
gyakoroltatása, 
szemléltetés 

- szabályok 
alkalmazásának 
gyakoroltatása, 
grafikonok és 
táblázatok 
adatainak 
vizsgálata és 
magyarázata 
 

7.a
b 

- hatványok szorzat 
és szorzat 
hatványalakja 

- hatványozás 
azonosságai 

- középpontos 
tükrözés 
szerkesztése 

- háromszögek és 
négyszögek 
szerkesztése 

- összetett számok 
prímtényezős 
felbontása 

- oszthatósági 
szabályok 

- százalékszámítás, 
százalék jele  

- testek felismerése 
- lineáris függvények 

grafikonjának 
elkészítése 7.b 

- egyenes arányosság 
7.b 

- nyitott mondatok a 
hatványozás 
témaköréből 

- műveletek 
sorrendje 

- műveletek 
törtekkel 

- szorzás és osztás 
tizedes törtekkel 

- műveletek előjeles 
számokkal 

- legnagyobb közös 
osztó, legkisebb 
közös többszörös 
előállítása 
prímtényezős 
felbontással 

- törtrészek 
kiszámítása 

- felszín és térfogat 
kiszámítása 

- legnagyobb közös 
osztó és legkisebb 
közös többszörös 
előállítása 
prímtényezős 
felbontás 

- helyettesítési érték 
kiszámításának 
gyakorlása 

- alapműveletek, 
főleg az osztás 
gyakorlása 

- arányossági 
szöveges feladatok 

- lineáris függvények 
ábrázolása, táblázat 
készítése 

- egyszerű lineáris 
egyenletek 
megoldása 

- prímtényezős 
felbontás 
gyakoroltatása. 

- törtek százalék 
alakjának 
kiszámítása 

- műveletek 
gyakorlása 
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segítségével 7.b 
- lineáris 

függvények 
hozzárendelési 
szabályának 
megadása, 
helyettesítési 
értékének 
kiszámítása 7.b 

- speciális 
négyszögek 
kerületének és 
területének 
kiszámítása 7.b 
 

8.a
b 

- egynemű algebrai 
kifejezések 
különválogatása 

- egyszerű szöveges 
feladatok 
megoldása 
egyenlettel 

- lineáris egyenletek 
algebrai úton 
történő megoldása 

- függvények 
grafikon alapján 
történő felismerése 

- egyszerű számtani 
sorozatok 
felismerése 

- középpontosan 
hasonló kép 
szerkesztése 
(kicsinyítés, 
nagyítás) 

- diagramok, 
grafikonokról 
adatok leolvasása 

- számok 
négyzetének és 
négyzetgyökének 
meghatározása 
táblázat 
segítségével 

- testek felismerése 

- összetett szöveges 
feladatok 
megoldása 
egyenlettel 

- lineáris egyenletek 
geometriai út való 
megoldása 

- hozzárendelési 
szabály és 
függvény 
grafikonjának 
összekapcsolása 

- Pitagorasz-tétele 
és annak 
alkalmazásai 

- egy adatsor 
terjedelmének, 
móduszának és 
mediánjának 
meghatározása 

- kis és nagy 
számok 
normálalakjának 
felírása 

- kis és nagy 
számok 
négyzetének és 
négyzetgyökének 
meghatározása 

- osztás a racionális 
számok körében 

- testek felszínének 
és térfogatának 
meghatározása 

- összeg szorzattá és 
szorzat összeggé 
alakítása 
 

- minél több 
szöveges feladat 
megoldása 
egyenlettel 

- függvények 
ábrázolásának 
gyakorlása 

- adott 
függvénytípusok 
bevésése 

- életben előforduló 
feladatokon 
keresztül a 
Pitagorasz-tétel 
alkalmazása 

- az előforduló 
mennyiségek minél 
mélyebb 
megértetése, 
magyarázata 

- az alapműveletek 
(kiemelten: az 
osztás) gyakorlása 
a racionális számok 
körében 

- algebrai kifejezések 
helyettesítési 
értékének 
számíttatása 

- a zárójelfelbontás 
és kiemelés 
nagyobb 
példaszámmal 
történő 
gyakoroltatása 

Tan-
tárgy 

Osz
-

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 
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tály 
Kör-
nye-
zet-
isme-
ret 

1. a 
 
 

- érdeklődőek 
- érzékelés 
- észlelés 

 

- évszakok  
körforgása 

 
 

- több szemléltetés 
- folyamatos  

gyakorlás 
 

2. a 
 
 

- kérdések 
segítségével  
szóbeli felelet 

- rendszeres tanulás 
 

- önálló feleletet  
vázlat alapján 

- egészséges  
táplálkozás,  
tápanyagok 

 

- önálló kiselőadás  
tartása 

- vázlat bővítése 
- elvont gondolkodás  

fejlesztése 
- családok bevonása  

az ismeretek  
átadásába 

 
3. a 
 
 

- a tájékozódás 
- az időjárás elemei  
- az évszakok 
- a betegség tünetei,  

leküzdésének  
lehetőségei 

- az állatokat ismerik,  
jellemzőiket el 
tudják  
mondani 

 

- felszíni formák  
felismerése, 
jelölése  
a térképen 

- gyakorlatban nem  
tudják alkalmazni 
az  
ismereteket 

- nehezen  
különböztetik meg 
a  
virág és a virágos  
növény részeit 

 

- térkép gyakori  
használata 

- szituációs játékok 
- növények  

vizsgálata,  
szétszedése 

 

4. a 
 
 

- ismerik a növények 
fő  
részeit, a 
háziállatok  
tulajdonságait 

- helyesen nevezik 
meg a  
felszíni formákat,  
hazánk nagy tájait 
és a  
világtájakat 

- pontosan vezetik le 
a  
víz körforgását 

 

- a tájegységek  
jellemzőinek 
pontos  
ismerete 

- a térképen való  
tájékozódás 
a Földdel  
kapcsolatos  
ismeretek 

- gyűjtőmunka  
végzése 

 

- térképpel való  
tanulás  
fontosságának  
erősítése 

- a folyamatos és  
rendszeres tanulás  
igényének erősítése 

 
 

4.b 
 
 

- emberi test,  
- egészséges életmód 
-  helyünk a 

világűrben 

- szóbeli tanulás 
-  szóbeli felelet 

- önálló tanulás  
vázlat segítségével 

- kikérdezés páros  
munkában 

 
Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

Ter-
mé-
szet-
isme-

5.a - gyors gondolkodás 
- kíváncsiság 
- dinamika 
- önálló szövegértés 

- fegyelem, 
figyelem 

- türelem, empátia, 
kooperativitás 

- szabálykövetés és 
munkamorál 
javítása 

- pontos 
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ret - rendszeresség 
-  szóbeli tanulás 
- füzetvezetés 

hanyagsága, 
hiányosságai 

fogalomhasználat 
-  ismeretek 

alkalmazása 
- pontos füzetvezetés 
- környezeti 

ismeretek és etikai 
ítélőképesség 
fejlesztése 
 

6.a - tanórai aktivitás 
- kooperativitás 
- vizuális képességek 
- mozgalmas, játékos 

feladatok 

- kitartó figyelem 
- rendszeresség 
- szóbeli tanulás 
- szakkifejezések 

pontos használata, 
fogalomhasználat 

- logikus 
gondolkodás, 
összefüggések 
meglátása 

- ismeretek 
elmélyítése, 
alkalmazása 

- önálló 
szövegalkotás, 
kifejezőkészség, 
pontos 
fogalomhasználat 

- logikai 
gondolkodás 
fejlesztése 

- etikai ítélőképesség 
fejlesztése 
 

Tan 
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

Föld-
rajz 

5.a - a fő- és mellék- 
világtájak fogalmát 
értik és használják 

- az éghajlat és 
időjárás fogalmát, 
folyamatait értik a 
földrajzi 
elhelyezkedés és az 
éghajlatok közötti 
összefüggéseket 
értik 

- a házi feladat 
elkészítése és a 
felszerelés 
hiányos  

- a fegyelem 
fenntartása 
csoport munkánál 

-  szóbeli felelet 
-  füzetvezetés: 

helyesírás, órai 
vázlatok pótlása 
 

- szóbeli felelet 
gyakorlása 

 
 

6.a - Földünk 
domborzati 
rendszerét, 
kialakulásának a 
folyamatait 
megértették és 
megtanulták 
 

- házi feladat és a 
rendszeres tanulás  

- folyamatos 
ellenőrzés és 
számonkérés 

7.a - szívesen készítenek 
az internet 
segítségével 
szorgalmi 
feladatokat, 
bemutatókat  

- csoport munkában 
jobban fenntartható 
a figyelem a 

- házi feladat és 
rendszeres 
készülés  

- szóbeli felelet 
- füzetvezetés és a 

leckék pótlása 
hiányos 

- térképismeret 

- folyamatos 
ellenőrzés és 
számonkérés 

-  a házi feladatok 
értékelése  

- jutalmazott 
kiselőadás készítése 
szorgalmi 
feladatként 
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tanulók között 
 

7.b - füzetvezetés, 
vázlatírás az 
osztály nagy 
részénél példás  

- csoportmunka és 
prezentáció-
készítés 
 

- térkép ismeretük 
hiányos 

- rendszeres 
készülés 

- folyamatos 
számonkérés 

- térképgyakorlatok 
az internetről 

8.a - csoportmunka 
- szorgalmi 

feladatok, 
kiselőadás, 
prezentáció  

 
 
 

- az önálló 
vázlatírásuk sokat 
javult a lényeg 
kiemelés egy- két 
tanulónál még 
mindig gondot 
jelent 

- füzetvezetés, házi 
feladat 
 

- vázlatírás 
gyakorlása, 
értékelése 

8.b - szorgalmi 
feladatok, 
kiselőadás, 
prezentáció 

- önálló 
vázlatírás, 
füzetvezetés 
 

- térképismeretük 
hiányos. 

- internetes térkép 
gyakorlatok 
ismertetése 

Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

Bio-
ló- 
gia 

7.a - a tananyag 
gyakorlati 
megközelítése 

- logikus, 
gyakorlatias 
gondolkodás 

- vizuális és audio 
képességek 

- önálló szöveg- és 
véleményalkotás 

- gyűjtőmunkák, 
kiselőadások, 
szerepléses 
feladatok 

- szóbeli leckék 
tanulása 

- önálló 
szövegalkotás 

- kifejezőkészség 
fejlesztése 

- belső motiváció 
fejlesztése 

- ismereteik 
szélesebb körűvé 
tétele a gyakorlati, 
tapasztalás útján 
szerzett tudásukra 
alapozva 
 

7.b - önálló szövegértés 
logikus,  

- ok-okozati 
összefüggések 
meglátása  

- nyitottság,  
- érdeklődés  
- gyűjtőmunkák  
- kiselőadások 

készítése 

- kitartó figyelem  
- rendszeres 

szóbeli tanulás 
-  szakkifejezések 

pontos használata  
- a tananyag 

gyakorlati 
megközelítése 

-  az elmélet és a 
gyakorlat társítása 
 

- biológiai ismeretek 
és etikai 
ítélőképesség 
fejlesztése 

- az életből vett, 
aktuális, gyakorlati 
példák, feladatok 
többszöri 
használata 
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8.a
b 

- önálló szövegértés 
- ok-okozati 

összefüggések  
- rész-egész 

viszonyok 
meglátása 

- nyitott hozzáállás 

- önálló fogalom- és 
szövegalkotás 

- rendszerben való 
gondolkodás 

- gyűjtőmunkák, 
kiselőadások 
készítése 
 

 

Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

Ké-
mia 

7-
8. 
osz
-
tály 

- tanórai aktivitás 
- fegyelem 
- figyelem  
- páros munka, 

csoportmunka  
- írásbeli házi 

feladatok 
elkészítése,  

- szorgalmi feladatok 
elkészítése  

- kiselőadások, 
prezentációk 
elkészítése 

- a 7. évfolyamon a 
mindennapi kémia 

- a 8. évfolyamon  
a háztartási kémia  

- IKT eszközök 
használata  

- vázlatírás 
 

- szóbeli leckék 
megtanulása  

- türelem, empátia  
- szakszavak 

használata 
-  az egyenletírás, 

egyenlettel 
megoldható 
feladatok 
megoldása  

- lényegkiemelés 
- differenciálás a 

képességek 
alapján 

- több gyakorlóóra 
beiktatásával a 
szóbeli 
kifejezőkészség 
fejlesztése 

- délutáni 
korrepetálással a 
feladatmegoldás, 
egyenletírás, a 
számítási feladatok 
megoldásának 
fejlesztése mindkét 
évfolyamon 

- hatékonyabb 
differenciálás 
megvalósítása 

Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

Fizi-
ka 

7.a
b 

- jelenségek, 
kísérletek 
megfigyelése 

- erőhatások 
felismerése 

- egyszerűgépek 
alkalmazása 

- nyomás gyakorlati 
magyarázata 

- a hőmérsékletválto-
zások felismerése 

- halmazállapotok 
felismerése, 
megnevezése 

- energia fajtái, 
energiaváltozások 
megnevezése 

- hőerőgépek 
ismerete 

- összefüggések 
felismerése, 
számítása 

- az erők irányának, 
összegének 
felismerése 

- munka 
kiszámítása 

- számítások 
- hőmennyiség 

kiszámítása 
jelek, számítások 
alkalmazása 

- összefüggések, 
törvények 
magyarázata, 
szakszavak 
használata 

- működésük 
értelmezése, 

- példák értelmezése, 
bemutatása 

- tapasztalatok 
bővítése 

- összefüggések 
értelmezése 

- példák 
szemléltetése a 
jobb megértés 
érdekében 

- gyakorlati 
tapasztalat 
magyarázata 

- több példa 
bemutatása a jobb 
megértés érdekébe 

- kísérleteken 
keresztül a törvény 
felismertetése 

- kísérletek, mérések 
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teljesítmény és 
hatásfok 
kiszámítása 

elvégzése, azok 
értelmezése 
 

8.a
b 

- mágneses és 
elektromos 
jelenségek 
ismerete, 
magyarázata 

- elektromos 
mennyiségek 
mérése 

- áramköri jelek 
felismerése  

- elektromos áram 
veszélyei, 
gyakorlati 
alkalmazásai 

- fénytani jelenségek 
felismerése 

- tükrök 
képalkotásának 
ismerete 

- fénytörés 
jelenségének 
felismerése 

- csillagok, bolygók, 
üstökösök, 
meteorok 
felismerése 

- jelek használata, 
mennyiségek 
átváltása 

- mérőműszer 
pontos leolvasása, 
kapcsolása 

- áramkörök 
készítése, 
összefüggések 
felismerése. 

- elektromos munka 
és teljesítmény 
kiszámítása, 
elektromos 
eszközök 
működésének 
magyarázata 

- a fény 
tulajdonságainak 
magyarázata 

- keletkezett képek 
jellemzői és 
szerkesztése 

- bolygók 
mozgásának, 
egymásra 
hatásának 
értelmezése 

- több egyszerű 
feladaton keresztül 
gyakorlás 

- áramkörök 
összeállítása, mért 
adatok 
leolvasásának 
gyakoroltatása 

- tanulói gyakorlatok 
beiktatása, mért 
adatok 
összehasonlítása 

- ismerjék meg minél 
jobban az életüket 
segítő elektromos 
eszközöket, 
modellek és 
kísérletek 
bemutatásával 

- jelenségek jobb 
megértetése, video 
anyag, gyakorlati 
példák 
bemutatásával 

- gyakorlati 
alkalmazásokon 
keresztül 
tapasztalat szerzése 

- gyakorlatban 
használatos lencsék 
és a látás 
fontossága 

- érdeklődés 
felkeltése az 
univerzum jobb 
megismerésére 
 

Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

Etik
a, hit 
és er-
kölcs
-tan 

1. a 
 

- másikra való 
figyelés 

 

  

2. a 
 

- szerepvállalás 
- őszinteség 
- nyitottság a témák 

iránt 
 

- a helyes 
magatartás  
minták gyakorlati  
alkalmazása 

 

- folyamatos kontroll 
- pozitív minták  

erősítése 
 

3. a 
 

- nyíltan tudtak 
beszélni  
örömeikről,  
gondjaikról 
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4. a 
 

- a pozitív és negatív  
élethelyzetek, 
értékek,  
tulajdonságok,  
felismerése, 
helyes értelmezése 
az  
olvasmányokban,  
filmekben 

 

- tanórákon  
megismert 
értékek,  
szabályok  
alkalmazása,  
átültetése a valós  
életbe 

 

- pozitív értékek  
erősítése 

- a toleráns 
viselkedés  
támogatása 

 

4.b 
 

 - kitartás hiánya  
- passzivitás 
- szorgalom hiánya  
- motiválatlanok 

 

- helyzet- 
gyakorlatokkal,  
filmekkel gyakorlás  

- pozitív élmény  
biztosítása 

- motivációs 
eszközök  
bővítése 

 
5.a - grafikus 

ábrázolások  
- illusztrációk 

készítése 
- állatokkal 

kapcsolatos  
témák 

- aktívan  
bekapcsolódnak a  
beszélgetésekbe,  
játékokba 

- szorgalmi feladatok  
elvégzése,  

- gyűjtőmunka 
 

- szövegértés,  
- lényegkiemelés 
- vélemények  

kulturált formában  
való kifejezése 

- együttműködés  
társaival  
csoportmunkában 

- fogalomhasználat 
 
 

- szövegértelmezés  
elősegítése 
irányított  
kérdésekkel 

- beszédkultúra  
fejlesztése 

- szociális  
kompetencia  
fejlesztése 

- fogalmak sokoldalú  
megközelítése 

- tanulás támogatása:  
- lényegkiemelés,  
- vázlatírás 

 
6.a - információgyűjtés 

az  
internetről 

- érdeklődőek a 
témák  
iránt 

- gondolattérkép  
alkalmazása 

- együttműködés a  
csoportmunkákban 

 

- vázlatírás 
- ok-okozati  

összefüggések  
meglátása 

- vélemények  
szabatos  
megfogalmazása 

 
 

- vázlatírás 
- ok-okozati  

összefüggések  
meglátása 

- vélemények  
szabatos  
megfogalmazása 

 
 

7.a - saját tapasztalatok,  
élmények  
megosztása  
társaikkal 

- érdeklődés a témák  
iránt 

- szívesen néznek a  
témákhoz 
kapcsolódó  

- nyitottság a  
sajátjától eltérő  
vélemények iránt 

- szövegértés 
- önreflexió 
- kulturált  

véleményfor-
málás 

- passzivitás 

- szociális  
érzékenység  
fejlesztése 

- szövegértelmezés  
elősegítése 
irányított  
kérdések  
segítségével 

- önértékelés  
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videókat 
 
 

- írásbeli  
szövegalkotás 

- igénytelenség a  
füzetvezetésben 

 

elősegítése 
- motiváció erősítése  

változatos  
feladatokkal 

 
7.b - érzelmek kifejezése  

metakommuniká-
cióval 

- csoport-  és 
pármunka 

- vélemények 
szabatos  
megfogalmazása 

- szituációs  
szerepjátékok 

 

- írásbeli  
szövegalkotás 

- a szorgalmi  
feladatokat 
kevesen  
végzik el 

 

- fantázia fejlesztése  
közös  
szövegalkotással 

- önálló kutató-  és  
gyűjtőmunka  
erősítése 

 

8.a - páros munkában  
eredményesen  
dolgoznak 

- tapasztalatok és  
tanultak 
egybevetése 

 

- információözön  
kezelése 

- nehezen  
motiválhatók 

- elfogadás,  
- tolerancia 
- szövegértés 
- nem kedvelték a  

Hit, világkép,  
világnézet 
témakör  
témáit 

 

- lényegkiemelés  
segítése 
megfigyelési  
szempontokkal 

- érzékenyítés a  
környezetünk iránti  

- felelősségteljes  
gondolkodásra,  
viselkedésre 
a más kultúrák 
iránti  
nyitottság erősítése 

 
8.b - képi információk  

értelmezése 
- saját vélemények  

kulturált, szabatos  
megfogalmazása 

- érdeklődőek, 
aktívak 

- projektmunka 
- kulturált vita 

 

- önértékelés 
- a szorgalmi  

feladatokat 
kevesen  
végzik el 

 

- önbizalom erősítése  
dicsérettel, pozitív  
megerősítéssel 

- reális ön- és  
társértékelés 
segítése  
tanári értékeléssel 

- önálló kutató és  
gyűjtőmunka  
erősítése 

 
Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

Vizu
-ális 
kul-
túra 

1. a 
 

- kézügyesség 
 

- hiányos 
felszerelés 

 

- szülőkkel való jobb  
együttműködés 

 
2. a 
 

- természeti forma  
ábrázolása síkon 

- kompozíció,  
- képalakítás 
- levélnyomat 
- kevert színek  

előállítása 
 

- egyszerű emberi  
mozgások  
ábrázolása térben 

- állatábrázolás  
- síkon- elöl, oldal,  

hátulnézet 
- térbeli 

viszonylatok  
ábrázolása 

- emberi mozgások  
megfigyelése 

- térlátás fejlesztése 
- térben való  

elhelyezkedés  
megfigyelése 
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3. a 
 

- a tér kitöltése jó 
- bátran használják a  

színeket, 
eszközöket 

 

- ecsethasználat,  
- maszatolnak 

 

- sok gyakorlás,  
- a finommotorika  

fejlesztése 
 

4. a 
 

- igényesebben,  
esztétikusabban 
végzik  
munkájukat 

- sokat fejlődött a  
kézügyességük 

- színhasználatuk  
változatosabb lett 

 

- néhány esetben a  
kitartó  
munkavégzés,  

- térkihasználás,  
arányos ábrázolás 

- a felszerelés  
minősége sok  
esetben hátráltatta  
az esztétikus,  
pontos  
munkavégzést 

 

- alapos, esztétikus és  
kitartó munka iránti  
igény erősítése 

- sok szemléltetéssel  
az arányos  
térkihasználás és  
ábrázolás 
fejlesztése 

 
 

4.b 
 

- szívesen rajzolnak 
- aktívak  
- fantáziadúsak 

 

- kézügyesség - emberábrázolás 
- az arányok  

megfigyeltetése 
 

5.a - figyelmüket könnyű 
fenntartani  

- könnyen 
motiválhatók  

- nagyon szeretnek 
rajzolni 

- bátran használják a 
színeket 

- a térrendezés 
néhány tanulónál 
alap szinten, egy 
képsíkban történik 

- házi feladat és 
felszerelés 
hiányosság 
előfordul több 
tanulónál, de 
igyekeznek az 
otthon elkészített 
munkákat – ha kis 
késéssel is - 
bemutatni 
 

- a precízebb 
munkavégzésre és a 
félben hagyott 
munkák 
befejezésére kell 
még bátorítani őket 

6.a - a művészettörténet 
anyagrészt szeretik, 
szeretnek róla 
beszélgetni  

- szívesen készítenek 
másolatokat a 
műalkotásokról 

- színeket ügyesen és 
jól használják 
 

- gyakran 
bizonytalanok, 
amikor önállóan 
kell egy-egy témát 
ábrázolni 

-  a bemutatott 
mintához még 
mindig 
ragaszkodnak 

- saját képi világuk 
használatára kell 
bátorítani őket, 
illusztrációk 
készítésével lehet 
fejleszteni 

7.a
b 

- szeretik a 
különböző 
technikákat 
kipróbálni és bátran 
használják  

- a színek térhatását 
megértették és jól 
alkalmazzák a 

- felszerelés és házi 
feladat gyakran 
hiányzik 

- a befejezett munkák 
ellenőrzése és 
értékelése 
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képalkotásban  
- csoportmunkában 

jól tudnak együtt 
dolgozni 

 
8.a
b 

- a természeti formák 
színes és ceruza 
tanulmányrajza 
kiemelkedő a két 
osztályban 

- az alakrajzolásnál 
gyakoriak az 
aránytalanságok 

- az alakrajzolás 
aránytalanságait 
különböző 
témákban 
másolással 
próbáljuk 
gyakorolni 
 

Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

Ének
-zene 

1. a 
 

- szeretnek énekelni  
- motiválhatóak 
- a zenehallgatásban  

elmélyülnek 
 

- a ritmusgyakor-
latok 

 

- ritmikus mozgás  
gyakorlása 

 

2. a 
 

- ismerik a tanult 
dalok  
szövegét, ritmusát 

- ritmusjátékok 
 
 

- dallam 
visszaadása 

- ritmus lejegyzése 
- dallamírás 

 

- közös éneklés,  
erősebb rögzítés 

- sok gyakorlat  
ritmusírásra 

- sok kottázás 
 

3. a 
 

- tisztán, megfelelő  
hangerővel 
énekelnek 

- kedvelik a dalos  
játékokat 

- zenehallgatáskor  
elmélyültek 

 

- nem mindenki 
tanulja meg a 
dalok szövegét 

- a ritmus lejegyzés 
nehezen megy  

- a szolmizálás 
nehézkes 

 

- dalok gyakori  
éneklése 

- sok ritmusírás,  
olvasás 

- dalok kotta alapján  
történő tanulása 

 
 

4. a 
 

- énekléshez való  
hozzáállás 

- a tanult  
dalok ismerete a  
legtöbb tanuló 
esetében 

 

- pontos ritmus- és 
dallamírás 

 

- ritmusértékek  
hangoztatásának, és 
a  
hangjegyek  
vonalrendszerben  
való elhelyezésének  
gyakorlása 

 
4.b 
 

- csoportos éneklés 
- dalos játékok 
- zenehallgatás 

 

- önálló éneklés 
-  pontos 

szövegismeret 
- kottaolvasás és 

írás 
 

- dalok gyakori  
ismétlése 

- kottázás gyakorlása  
minden órán 

 

5.a - bátran énekelnek 
- aktívak és pontosak 

a ritmusgyakorla-
tokban 

- ritmusdiktálás  
gyakorlónévvel 

- figyelem- 
koncentráció 

- füzetvezetés  
(pontatlanság,  
igénytelenség) 

- dalszövegek  

- memóriafejlesztés 
- az igényes  

füzetvezetés  
kialakítása 

- koncentráció  
fejlesztése 
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megtanulása 
- hangok 

elhelyezése  
a  
vonalrendszerben 

- elméleti ismeretek  
hiánya 

- kézjelek  
alkalmazása 

- lassú munkatempó 
 

- egységes hangzás  
kialakítása 

- elméleti ismeretek  
bővítése, mélyítése 

 

6.a - a dalszövegeket  
megtanulják 

- szívesen énekelnek  
egyedül  

- érdeklődéssel és  
figyelmesen nézik a   
koncertfelvételeket 

- négyen 
zeneiskolások 

- illusztrációkészítés 
- kézjelek használata 

 

- dalok  
megformálása a  
dalok jellegének  
megfelelően 

- az írásbeli  
munkáknál sok   
segítséget  
igényelnek 

 
 

- önállóság fokozása  
- az írásbeli  

munkáknál 
pontos hibajavítás 

- a daléneklés  
kifejezőeszközei-
nek használata 

 

7.a - a fiúk bátran 
énekelnek 

- a hangszereket be  
tudják sorolni a  
megfelelő 
csoportba 

- ritmusimprovizáció  
hangszerekkel 

 

- dalszövegek  
megtanulása 

- érdektelenség a  
meghallgatott  
művek iránt 

- nehéz őket  
motiválni 

 

- a zenehallgatás  
igényének 
kialakítása 

- érdeklődés 
felkeltése 

 

7.b - szorgalmi feladatot  
végeznek 

- érdeklődőek a  
zeneirodalmi 
ismeretek  
iránt 

- kapcsolódás a  
történelmi  
ismeretekhez 

 

- írásbeli munkák  
külalakja 

- figyelmes, értő  
zenehallgatás 

- elméleti ismeretek  
gyakorlati  
alkalmazása 

 

- igényesség az  
írásbeli feladatok  
végzésében 

- figyelem- 
koncentráció  
fejlesztése  
megfigyelési  
szempontok 
adásával 

8.a - ritmusimprovizáció 
- sokan énekkarosok 
- érdeklődőek a 

kortárs  
zenei irányzatok 
iránt 

- bátran éneklik a  
ballagási dalokat 

 

- gyakran  
érdektelenek 

- hiányos 
felszerelés 

- elméleti ismeretek  
hiánya 

- népdalelemzés 
 

- ismeretbővítés 
- motiváció 
- megszerzett  

ismeretek  
alkalmazása 

 

8.b - fegyelmezettek 
- jó a  

figyelem -
koncentráci- 

- szorgalmi feladat  
végzése 

- felismerő  
kottaolvasás 

- szolmizációs  
készségek 
fejlesztése 

- a zenehallgatás  
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ójuk 
- a dallamírással  

kapcsolatos 
feladatokat  
kevés hibával 
oldják  
meg 

- bátran éneklik a  
ballagási dalokat 

- sok énekkaros van 
az  
osztályban 

- füzetvezetésük 
igényes 

 

- utószolmizálás 
- figyelmes és értő   

zenehallgatás 
 

igényének 
kialakítása  
ismeretbővítéssel,  
élménynyújtással 

Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

Tech
-nika 

1. a 
 

- gyurmázás, gyurma  
alakítása 

- munkájuk 
esztétikuma  
javult 

- a papír 
megmunkálása  

- fejlődött 
 

- olló használata 
- pontos hajtás 

 

- sok nyírással  
kapcsolatos feladat 

- egyszerű hajtás  
gyakorlása 

 
 

2. a 
 

- a papír és fa  
megmunkálása 

- ollóhasználat 
- esztétikus  

munkadarabok 
 

- pontosság 
 

- sok mérés 
- sok origami 

 

3. a 
 

- órai 
munkafegyelem 

- a tanult anyagok  
tulajdonságai,  
felhasználásuk 

 

- olló használata 
- munkák  

esztétikuma 
 

- sok nyírással  
kapcsolatos  
tevékenység 

- esztétikai érzék  
fejlesztése  
oktatófilmeken  
keresztül 

 
4. 
ab 
 

- órai munka 
- fegyelem 
-  munkatempó 

- pontos 
munkadarab  
létrehozása 

- kitartás 
mérések 
pontossága 

- ollóhasználat 
 

- egyéni  
segítségnyújtás 

- munkamenet  
rögzítése 

- nyírás vonal 
mentén  
gyakorlása 

 
5.a - érdeklődés aktivitás 

- motiválhatóság 
- környezettudatos-

ság  
- a faanyagokat jól 

megismerték 

- hullámzó 
teljesítmény 

- otthoni tanulás 
elmaradása 

- felszerelés hiánya 
-  időnként 

- magatartás javítása 
-  felszerelések 

jelenléte az órákon 
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- IKT eszközök 
használata 

 

fegyelmezetlen 
magatartás 

6.a - érdeklődés, 
aktivitás, 
motiválhatóság 

- az ünnepköröket jól 
ismerik 

-  környezettuda-
tosság jellemző 

- önálló 
munkavégzés 

-  csoportos 
munkában is 
hatékonyak 

- jól használják a 
számítógépes 
tervező programot 

- IKT eszközök 
használata 
 

- időnként 
fegyelmezetlen 
magatartás  

- néhány tanulónál 
felszerelés hiánya  

- nem mindig 
megfelelő 
hozzáállás 

-  hullámzó 
teljesítmény 

- fegyelmi helyzet 
javítása  

- felszerelések 
megléte  

- hozzáállás javítása 

7.a
b 

- a víz szerepét jól 
értelmezték az élet 
fenntartásában 

-  a lakás elektromos 
hálózata témakör 
érdekelte a 
tanulókat 

- környezettuda-
tosság jellemző  

- érdeklődő 
hozzáállás 

- IKT eszközök 
használata 
 

- néhány tanulónál 
elmarad az otthoni 
tanulás 

- hozzáállás nem 
mindig megfelelő 

-  a felszerelés nem 
mindig hiánytalan 

- javítani kell a 
hozzáálláson, és a 
motiváltságon 

8.a - önálló munka, 
csoportmunka, 
egyéni projektek 
tervezése, 
kivitelezése  

- érdeklődés, 
motiváltság 

- IKT eszközök 
használata 
 

- néhány tanulónál 
érdektelenség 

- műszaki rajz, 
mérettartás, 
precizitás 

 

Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

Test-
neve-
lés 

1. a 
 

- labdajátékok 
- fogó-, futó játékok 
- gimnasztikai  

gyakorlatok kevés  
segítséggel 

 

- erőnlét,  
- állóképesség 
- kitartás 
- szabályok 

betartása 
 

- erőnlét erősítése 
- szabálytudat  

fejlesztése 

2. a - gimnasztikai  - erőnlét - erősítő gyakorlatok 



29 
 

 gyakorlatok  
végrehajtása 

- labdavezetés 
kézzel,  
lábbal 

- sportjátékok 
szabályok betartása 

 

- kitartás 
 

 

3. a 
 

- labda vezetése 
kézzel,  
lábbal 

- kitartó futás 
- futó-, fogó játékok,  
- versengések 
- jó erőnlét 
- úszásoktatás 

 

- ugrókötél  
- gyakorlatok 

 

- ugrókötél    
felhasználása  
versengésben 

 

4. a 
 

- gimnasztikai  
gyakorlatokat  
igyekeznek 
pontosan,  
kevés segítséggel  
végezni 

- sokat fejlődött  
labdakezelési  
technikájuk 

 

- játékok során még  
többen nehezen  
viselik a vereséget 

- a szabályok  
betartása nem  
minden esetben  
valósul meg 

- a felszerelés 
hiánya  
egyes tanulóknál  
gyakran  
akadályozta a  
munkavégzést 

 

- szabálytudat, a  
sportszerűség  
fontosságának  
erősítése 

- talajgyakorlatok  
pontos  
végrehajtásának  
gyakorlása 

- a figyelem 
felhívása  
a felszerelés  
elhozatalára 

 

4.b 
 

- labdajátékok 
- labda vezetése 

kézzel,  
lábbal 

- gimnasztikai  
gyakorlatok 
végzése 

- erőnlét 
- szabályok 

betartása 

- folyamatos terhelés  
- állóképesség 

javítása 
- szabálytudat  

fejlesztése maguk  
által előírt  

             szabályokkal is 
5.a - megfelelő 

motiváltság 
- egyszerű 

bemelegítő  
gyakorlatok szép  
végrehajtása 

- sportjátékok iránt 
- új játékok gyors  

megértése 
- váltófutás 

végrehajtása 
- páros gyakorlatok  

végrehajtása 
- rendgyakorlatok 

gyors  
végrehajtása 

- akadálypálya 

- lassú öltözési 
tempó 

- fegyelem hiánya 
- szétszórt, nem 

tartós  
figyelem 

- szabályok  
megszegése 

- tartós futás egyéni  
tempóban 

- kislabdahajítás  
helyes technikával  
történő 
végrehajtása 

- röplabda  
alapérintések  

- helyes technikai és  

- öltözési sebesség 
javítása, konkrét 
idő kijelölésével 

- a fegyelem és 
munka minőségi, 
mennyiségi 
összefüggésének 
tudatosítása 

- rövid, lényegre törő 
magyarázatok 

- szabályok pontos, 
rövid ismertetése, 
betartásuk 
megkövetelése 

- a távnak és 
egyénnek 
megfelelő iram 
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teljesítése 
- labdaügyesség 
- ugrókötél 

gyakorlatok 
- talajgyakorlat  

elemeinek 
végrehajtása 

- jó terhelhetőség 
- úszásoktatás 

esztétikai 
kivitelezés 

- szekrényugrás  
végrehajtása 

- kondicionális  
képességek 

- segítségnyújtás 
- kudarctűrés 
- társak   

teljesítményének  
elismerése 

- támaszgyakor-
latok  
végrehajtása 

- merev izmok,  
kötött  ízületek 

kiválasztása 
- több bemutatás, 

rávezető gyakorlat, 
gyakorlás 

- a helyes technika és 
teljesítmény közötti 
összefüggés 
tudatosítása 

- egyéni adottságok 
figyelembevétele 

- segítségnyújtás 
- folyamatos 

képességfejlesztés 
- pontos instrukciók 

adása 
- az érzelmek és az 

agresszió 
szabályozása 

-  kudarctűrés 
képességének 
fejlesztése 

- személyiségfej-
lesztés 

- a váll, a kar és a 
törzs izmainak 
erősítése 
támaszhelyzetben 
és függésben 
végzett 
gyakorlatokkal 

- mozgáshatárt 
fejlesztő és nyújtó 
gyakorlatok 
rendszeres végzése 
 

6.a - megfelelő 
motiváltság 

- fegyelmezett órai 
munka 

- rendgyakorlatok 
gyors végrehajtása 

- szabadgyakorlatok 
egyöntetű, szép 
végrehajtása 

- gyakorlatvégzések 
során előforduló 
hibák elismerése és 
a javítási 
megoldások 
elfogadása 

- jó terhelhetőség 
- érdeklődés a 

sportjátékok iránt 
- labdaügyesség 

fejlődése 

- lassú öltözési 
tempó 

- tartós futás 
- láb ugróereje 
- röplabda 

alapérintések 
végrehajtása 

- védőtől való 
elszakadás 
kosárlabda játék 
során 

- szekrényugrás 
végrehajtása 

- talajgyakorlat 
esztétikailag szép 
kivitelezése 

- segítségnyújtás 
- agresszió játék 

során 
- helyzetfelismerés, 

- öltözési sebesség 
javítása, konkrét 
idő kijelölésével 

- az akarati tényező 
szerepének 
tudatosítása 

- változatos 
szökdelő- és 
ugrógyakorlatok 
végzése különböző 
eszközök 
alkalmazásával 

- több bemutatás, 
rávezető gyakorlat, 
gyakorlás 

- változatos 
gyakorlatok 
alkalmazása 

- egyéni adottságok 
figyelembevétele, 
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- szabálykövető 
magatartás 

- csoportmunka 
- ugrókötél hajtása, 

gyakorlat 

együttműködés 
- gyakorlatok 

függésben, 
támaszban 

- merev izmok, 
kötött ízületek 

segítségnyújtás, 
több gyakorlási 
lehetőség, rávezető 
gyakorlat, 
képességfejlesztés 

- esztétikai 
tudatosság 
fejlesztése 

- pontos instrukciók 
adása  

- az érzelmek és az 
agresszió 
szabályozása 

- több idő biztosítása 
az 1:1, 2:2 
….helyzetek 
gyakorlására 

- a váll, a kar és a 
törzs izmainak 
erősítése 
támaszhelyzetben 
és függésben 
végzett 
gyakorlatokkal 

- mozgáshatárt 
fejlesztő és nyújtó 
gyakorlatok 
rendszeres végzése 
 

7.a
b 

- megfelelő 
motiváltság – 7.b 

- fegyelmezett órai 
munka -7.b 

- szabadgyakorlatok 
egyöntetű, szép 
végrehajtása 

- jó terhelhetőség 
- relaxációra való 

képesség 
- rendgyakorlatok 

gyors végrehajtása 
- erősítő hatású 

gyakorlatok 
végrehajtása 

- érdeklődés a 
sportjátékok iránt 

- labdaügyesség 
fejlődése 

- együttműködés a 
játék során 

- szabálykövető 
magatartás 

- ugrókötél 
gyakorlatok 
végrehajtása 

- motiváltság 
hiánya -7.a 

- fegyelem hiánya -  
7.a 

- kislabdahajítás 
helyes technikával 
történő 
végrehajtása -
lányoknál 

- agresszió játék 
során 

- kudarctűrés 
- segítségnyújtás -

7.a 
- talajgyakorlat 

esztétikailag szép 
kivitelezése -7.a 

- szekrényugrás 
végrehajtása 

- kötélmászás 
- kommunikáció a 

csapatjáték során 
- hátizom 

gyengesége,  
tartáshibák 

- merev izmok, 

- érdeklődés 
felkeltése 

- a fegyelem és 
munka minőségi, 
mennyiségi 
összefüggésének 
tudatosítása 

- több bemutatás 
-  rávezető gyakorlat, 

gyakorlás 
- az érzelmek és az 

agresszió 
szabályozása 

- kudarctűrés 
képességének 
fejlesztése 

- pontos instrukciók 
adása 

- felelősségvállalás 
tudatosítása 

- esztétikai 
tudatosság 
fejlesztése 

- egyéni adottságok 
figyelembevétele, 
segítségnyújtás, 
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- társak iránti 
tolerancia, 
elfogadás 

kötött ízületek 
- társak 

elfogadásának 
hiánya 

több gyakorlási 
lehetőség, rávezető 
gyakorlat, 
képességfejlesztés 

- több rávezető 
gyakorlat, 
képességfejlesztés, 
kitartó gyakorlás   

- az egymás közti 
kommunikáció 
szerepének 
tudatosítása, 
minőségének 
javítása 

- tartásjavító 
gyakorlatok 
rendszeres 
végeztetése 

- mozgáshatárt 
fejlesztő és nyújtó 
gyakorlatok 
rendszeres végzése 

- egymás 
képességeinek 
tiszteletben 
tartására való 
törekvés 
szorgalmazása 
 

 -  -  -  
Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

An-
gol 
nyelv 
 
 

3. a 
 

- számok, színek  
ismerete 

- az angol ábécé 
- dalok, mondókák  

elsajátítása 
- motiváltság 

 

  

4. 
ab 

- hiányos szöveg  
kiegészítése 

- határozatlan 
névelők 

- napszaknak 
megfelelő  

- köszönés 
- E./3- személyes  

névmások 
- kérdés, válaszadás 
- óra 

 

- szavak tanulása 
- idegen nyelven  

lévő feladat  
megértése 

- példamutatás-   
- Hogyan tudom a  

szavakat 
megtanulni?  
(tanulási technikák) 

-  szótanulás 

5.a - a jó képességű 
tanulók  
szorgalma 

- szorgalom hiánya 
- gyenge képességű  

tanulók nagy 

- a tanórai fegyelem  
még szigorúbb  
megkövetelése 
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húzóerőként  
van jelen 

 

száma 
- fegyelmezetlen  

magaviselet 
- házi feladatok  

hiányosak 
 

- motiváció  
megteremtése az  
idegen nyelv  
tanulásához 

- a hallás utáni és az  
olvasott 
szövegértés  
fejlesztése 

 
6.a - sok jó képességű  

nyelvtanuló 
- versenyen való  

részvétel 
- a félévi  

eredményekhez 
képest  
sokat javítottak 

 

- szavak tanulása 
- nyelvtani  

ismereteket  
nehezen sajátítják 
el 

 

- a kevésbé motivált  
tanulókkal való  
törődés 

 

7.a - amikor van kedvük  
érdeklődőek 

- hétköznapi 
témákban  
tájékozottak 

- rendszeresen jártak  
tehetséggondozó és  
felzárkóztató  
foglalkozásokra 

 

- nehezen  
motiválhatóak 

- tanórai magatartás 
szorgalom hiánya 

 

- rendszeres tanulás  
szorgalmazása 

- igényesebb  
füzetvezetés 

- tanórai  
fegyelmezetlen  
magatartás  
csökkentése 

 

7.b - sok ügyes tanuló 
- kevesebb 

magatartási  
gond 

- rendszeresen jártak 
a  
délutáni  
foglalkozásokra 

 

- az osztály fele  
gyenge  
teljesítményt nyújt 

- idegen szavak  
kiejtése és a 
hangos  
olvasás elég 
gyenge 

 
 

- sok gyakorlás 
- szavak és nyelvtani  

szerkezetek  
tanulására nagyobb  
hangsúly fektetése 

 

8.a
b 

- tájékozottak,  
- motiváltak 
- nagy szókinccsel  

rendelkeznek 
- fegyelmezettek 
-  együttműködőek 

- nyelvtani  
ismereteket  
nehézkesebben  
sajátították el 

- egyes tanulók  
magába vetett 
hite,  
önbizalma kevés 

 

- gyakorlás, a 
tanultak  
elmélyítése 

- önbizalom növelése 

Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

Infor
-ma 
tika 

3. a 
 

- nyitottak az  
ismeretekre 

- könnyen  
motiválhatóak,  

- fegyelmezettek 
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- az alapfogalmakat  
megtanulták 

 
4. a 
b 

- pozitív hozzáállás a  
tantárgyhoz 

- motiválhatóak 
- Paint program  

használata 
 

- kitartás hiánya 
- LOGO utasítások  

megjegyzése 

- érdeklődési kör  
bővítése 

- kitartás erősítése  
játékos feladatokkal 

5.a - érdeklődés, 
aktivitás 

- Paint program 
használata 

- önálló munka 
hatékonyan 
működik 
 

- időnként 
fegyelmezési 
problémák, 

- szövegbevitel 
gyorsasága, 
pontossága 

- fegyelem javítása 
szükséges 

- a szövegbevitel 
pontosságát, és 
gyorsaságát növelni 
kell 

6.a - Logo program 
használata, 
parancsok 
értelmezése és 
alkalmazása. 

- Word program 
alapjainak 
használata. 
 

- otthoni tanulás 
elmaradása 

-  szövegbevitel 
pontossága és 
sebessége 

- javítani szükséges a 
szövegbevitel 
pontosságán és 
gyorsaságán 

7. 
ab 

- Microsoft Word 
2010 program 
szövegszerkesztés: 
tabulátorok, élőfej 
és élőláb, felsorolás 

- fegyelmezettek, 
magatartási 
problémák nélkül 
 

  

8.a
b 

- Microsoft Word 
2010 program 
táblázatkezelés 

- ImagineLogo 
program: eljárások 
készítése, 
paraméteres 
eljárások készítése 

- fegyelmezettek, 
magatartási 
problémák nélkül 
 

  

Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

Kül-
alak 

1. a 
 

- látványos fejlődés a 
munkák 
minőségében 

 

- munkatempó  
 

- a tempó növelése 
ne  
menjen a minőség  
rovására 
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2. a 
 

- íráskép esztétikus 
 
 

- rendezett  
füzetvezetés 
tempó növelésével  
is maradjon meg a  

- szabályos  
betűalakítás 

 

- sok másolás 
 
 

3 a 
 

- sokat fejlődött a  
füzetvezetésük 

- igényesebbek 
munkáik  
iránt 

 

- szabálytalan  
betűalakítás 

- szöveg tagolása 

- sok másolás 
- a tempó növelése 
- az igényesség még  

magasabb szintre  
kerüljön 

 
4. a 
 

- sok másolás 
- tempó növelése 

az igényesség még  
magasabb szintre  
kerüljön 

 

- néhányan  
igénytelenek  
munkájukkal  
szemben 

 

- esztétikus, 
rendezett  
füzetvezetés iránti  
igény erősítése 

 

4.b 
 

- fejlődtek a tanév  
elejéhez mérten 

- a többségnél  
igénytelen a  
füzetvezetés  

- betűalakítás 
- kitartás hiánya 
- kapkodó munka 

 
 

- mennyiségi  
differenciálás 

- minta adása 
- sok gyakorlás  
- másolás 
- szabályok tudatos  

bevezetése 
 

5-
8.o. 

- rendezett, 
olvasható írás 

- az órai vázlatok a 
tanulók többségénél 
teljesek 

- a füzetek sok 
esetben tiszták, az 
órai munkák 
követhetőek, 
áttekinthetőek 
esztétikus ábrák, 
rajzok 

- hiányzások 
esetén a pótlás 
nem történik 
meg 

- követhetetlen 
füzetvezetés 

- piszkos, szakadt, 
igénytelen füzetek 

- a pótlások 
fokozott 
ellenőrzése 

- a 
helyesírási hibák 
folyamatos javítása  

- folyamatos 
füzetjavítás 

- értékelés 
kéthavonta 

- a javítás 
ellenőrzése 

- a táblai 
tanári vázlat 
mintaként szolgál 
 

Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

Nép-
tánc 

1. a 
 

- aktívak  
- járásgyakorlatok 

egyszerű  
táncmotívumok  
utánzása, megfelelő  
kivitelezése    

- betartják a  
játékszabályokat 

- bátorítják egymást 

- jobb-bal irány  
tévesztése 

- térformák  
kialakítása 

- motívumok  
sorrendjének  
rögzítése 

- igazodás a  
tempóváltásokhoz 

- térbeli tájékozódás  
fejlesztése 

- tempóérzék  
fejlesztése  

- mozgáskoordináció  
fejlesztése 

- memóriafejlesztés 
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2. a 
 

- memória (gyorsan  
megjegyzik a  
koreográfiát) 

- törekvés az 
esztétikus,  
igényes 
kivitelezésre 

- önállóság az  
improvizációban 

 

- állóképesség  
(hamar 
elfáradnak) 

- páros  
gyakorlatoknál  
téri  
tájékozódási  
nehézségek 

- kéz-láb  
összehangolása 

 

- egymásra figyelés,  
alkalmazkodás 
páros  
táncnál 

- térérzékelés  
fejlesztése 

- állóképesség  
fejlesztése 

- önfegyelem  
fejlesztése a 
játékok  
során 

- mozgáskoordináció  
fejlesztése 

 
3. a 
 

- bátran énekelnek 
- aktívan vesznek 

részt a  
tevékenységekben 

- ti-ti tá ritmusú  
motívumok 
(höcögő,  
dobogó, cifra) kivi- 
telezése 

 

- kör megtartása 
- iránytévesztések 
- önállótlanság az  

improvizációban 
- koncentráció 

 

- tanult motívumok  
biztos alkalmazása,  
összekapcsolása 

- térbeli tájékozódás  
fejlesztése 

- figyelem fejlesztése 
- reális önértékelés  

kialakítása 
 

4. a 
 

- fokozott játékkedv 
- játék közbeni  

együttműködés 
- a dicséret erősen  

motiváló hatású  
számukra 

- egyszerű 
alaplépések  
megfelelő 
kivitelezése 

 

- rövid ideig tartó  
figyelem 
kialakulatlan  

- szabálytudat  
időnkénti  
fegyelmezetlenség 

- nehezen  
motiválhatók 

- köralakítás 
- váltócipő hiánya 

 
 

- egymás elfogadása  
(szociális  
kompetencia  
fejlesztése) 

- szabálytudat  
kialakítása 

- együttműködés a  
koreográfiák  
kivitelezésében 

- önfegyelem  
fejlesztése a 
játékok  
során 

 
4.b 
 

- a tanult 
koreográfiákat  
megfelelő 
ritmusban,  
jól kivitelezetve 
adják  
elő csoportosan  

- aktívan  
bekapcsolódnak a  
tevékenységekbe 

 

- köralakítás  
- időnkénti  

fegyelmezetlenség 
- kialakulatlan  

szabálytudat 
- kudarctűrő  

képesség hiánya a  
játékokban  
sikertelenség 
esetén 

 

- egymás elfogadása  
(szociális  
kompetencia  
fejlesztése) 

- szabálytudat  
kialakítása 

 

Tan-
tárgy 

Osz
-

tály 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési 
feladatok 

Tánc 5.a - fokozott jókedv - beszédfegyelem - figyelem fejlesztése 
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és 
drá-
ma 

- improvizációs 
készség 

- páros szituációk  
megoldása 

- egyszerű  
táncmotívumok  
utánzása, kötése 

- csoportos, ritmikus  
szövegmondás 

-  önkifejezés rajzban 

- szabályok 
betartása 

- memorizálás 
- csoportos  

együttműködés 
- motiváltság  

fenntartása 
- sokan 

bátortalanok,  
nem mernek  
szerepelni 

 

- szabálytudat  
kialakítása 

- memória fejlesztése 
- szociális  

kompetencia  
fejlesztése-  

- együttműködés 
- érdeklődés  

fenntartása  
- folyamatos  

motivációval 
- bátortalan tanulók  

ösztönzése 
- beszédkultúra  

fejlesztése 
 

 

Osztályfőnöki tevékenységek értékelése 

     A felső tagozaton hat pedagógus végez osztályfőnöki tevékenységet, de a szaktanárok is 
aktívan kiveszik a részüket az osztályok tanulóinak nevelésében és az iskolai programokban. 
Az idei tanévben az osztályfőnökök heti két órakedvezményt kaptak. Ez jelentős segítség, 
hiszen az osztályfőnökök feladata igen összetett. Az adminisztráció és a nevelő-oktató 
munkájuk mellett gyermekvédelmi feladatokat is ellátnak és szaktanárként is helytállnak. 
Ehhez társultak még az önértékelésekre való felkészülések, amelyek sok időt igényeltek. E 
terhek ellenére mindenki lelkiismeretesen ellátta osztályfőnöki teendőit.  
 
Osztályközösség Osztály Erősségek Gyengeségek Fejlesztési feladatok 
 5. a - összecsiszolódott a  

  két összevont 4.-es  
  osztály 
- hamar megszokták a  
  felső tagozattal járó  
  szokásrendet 
- aktívan részt vettek  
  az iskolai  
  programokon,     
  ezeken   
  eredményesen  
  teljesítettek 
- érdeklődőek 
- könnyen  
  motiválhatóak 
- közös cél érdekében  
  képesek az  
  összefogásra (pl.  
  futóverseny,  
  szereplések) 
 

-a konfliktus- 
  helyzeteket  
  nehezen kezelik 
- gyakori a  
  fegyelmezetlen  
  magatartás 
- rendszertelen  
  tanulás 
- ellenőrző   
  pontatlan  
  vezetése 
- kialakulatlan  
  szabálytudat  
- nem vállalják a   
  felelősséget  
  tetteikért 
-nem kitartóak 
 

- kötelességtudat  
  alakítása 
- hatékony tanulási  
  technikák  
  elsajátítása 
- figyelem- 
  koncentráció fej- 
  lesztése 
-  szociális  
  kompetencia-egy- 
  más tisztelete,  
  elfogadása 
- kitartásra buzdítás 
- önuralom  
  fejlesztése 
-az életkoruknak  
  megfelelő  
  kommunikáció  
  erősítése 
 

6.a - az osztály  
  tanulóinak nagy  

- az állandó  
  tantermük rend- 

- környezettudatos  
  magatartás   
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  része aktív az  
  órákon 
- segítőkészek  
  mozgássérült  
  társaikkal 
- önállóak  
  osztályfeladatok  
  elvégzésében 
- faliújságot  
  készítenek a tan- 
  termükben 
- az osztály DÖK  
  képviselője  
  példamutatóan  
  végzi a tevé- 
  kenységét 
- szeretnek együtt  
  játszani 
- a szülőkre mindig  
  számíthat az  
  osztályfőnök 
- örülnek egymás  
  sikereinek 
- sok műsorban  
  szerepelnek   
  felelősségteljesen 
- szoros a  
  kapcsolatuk a volt   
  alsós tanító  
  nénikkel 
- az új osztálytárs  
  beilleszkedésének  
  segítése 
 

  jének  
  fenntartására  
  kevéssé  
  figyelnek 
- magas  a  
  hiányzások  
  száma 
- sok a szaktanári  
  figyelmeztetés 
- a felelősöket  
  gyakran kell  
  figyelmeztetni  
  feladataik  
  elvégzésére 

  fejlesztése 
- feladattudat  
  alakítása 
- hiányzások  
  csökkentése 
- figyelem- 
  koncentráció  
  fejlesztése a  
  tanórai  
  magatartási  
  problémák  
  javítása érdekében 
- konfliktus helyzetek  
  hatékony kezelése 
 

7.a - Házirend ismerete 
- fejlett kritikai érzék 
- szociális  
  érzékenység (csak,  
  ha őket érinti) 
- szereplésekben való  
  részvétel 
- felelősségvállalás 
- összetartás 
- képesek  
  koncentráltan dol- 
  goznak őket érdeklő  
  témák esetén 
- vannak szorgalmas,  
  igyekvő tanulók,  
  akiknek a  tanulmá- 

- szabályok  
  betartása 
- önismeret 
- csak kevesen, 5- 
  6 tanuló vállal  
  szerepet 
- az összetartás a  
  csínytevésekben  
  is megvalósul  
- gyenge  
  tanulmányi  
  eredmények 
- trágár szóhasználat  
 
 

- szabálykövető  
  magatartás elérése 
- önismeret és  
  önnevelés iránti   
  igény felkeltése 
- mások iránti  
  érzékenység  
  alakítása 
- képességeik  
  kiaknázása 
- pozitív  
  jellemvonásaik,  
  képességeik  
  erősítése dicsé- 
  rettel, biztatással 
- őszinte, bizalmon  
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  nyi eredménye is jó 
- kulturált viselkedés   
  néhány tanulónál 
- szeretik a fizikai  
  tevékenységet, ezeket  
  szívesen végzik 
 

  alapuló légkör  
  fenntartása 
- viselkedésük  
  okainak feltárása 
-a tanulás  
  megsegítése 
 

7.b - visszatért a tanulási  
  kedv 
- aktívak az iskolai    
  programokon,  
  rendezvényeken 
- jó hangulatúak az  
  osztályfőnöki órák 
- legtöbbjük  
  tisztelettudó 
- ismerik a  
  magatartási nor- 
  mákat, azokat  
  igyekeznek betartani  
- könnyen  
  motiválhatóak 
 

- egy tanuló rekord  
  magas hiányzása 
- időnkénti  
  fegyelmezetlen- 
  ség 
- felszerelés és házi  
  feladat hiánya 
 

- a sikeres  
  továbbtanulás  
  érdekében a  
  tanulási kedv,  
  motiváltság   
  fenntartása 
-az otthoni neveltségi  
  hiányok pótlása 

8.a 
  

- jó az  
 osztályközösség 
- jól együttműködnek  
  a párhuzamos  
  osztállyal 
- közösségi munkában  
  aktívak 
- az órai magatartásuk  
  megfelelő 
- kedvelik a közös  
  programokat, 
- szeretnek együtt  
  lenni 
- szerepléseket  
  szívesen vállalnak 
 

- a tanulásban  
  időnként nehéz  
  őket motiválni 
- lassú  
  munkatempó 
- a házi feladat  
  gyakran hiányos 
-a szorgalmi  
  feladatokat nem  
  végzik el 
 

- motiváció  
  erősítése 
-figyelem,  
  koncentráció  
  fejlesztése 
- kitartás erősítése 
- feladattudat  
  alakítása 
 

8.b - közösségi munka 
- iskolai  
  rendezvényen, ün- 
  nepségen,  
  projekten való ak- 
  tív részvétel 
- önállóság,  
  szervezés, egymás  
  segítése 
- szülői ház, iskola  
  kapcsolata 

- tanulmányi  
  munka 
- egy tanuló  
  esetében  
  magas a  
  hiányzások  
  száma, bár  
  igazolt 
- nem mindenki  
  mozgósítható a  
  sport- 

-aktivizálás 
-kohézió erősítése 
- az elfogadó  
  magatartás fej- 
  lesztése 
- kitartás, küzdeni  
  akarás erősítése 
-probléma-felismerés,  
  közös megoldás 
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- szülői  
  munkaközösség  
  működése 
- a mulasztások  
  igazoltak 
- párhuzamos  
  osztály tagjaival  
  való kooperáció 
- a kitűzött  
  továbbtanulási  
  célok elérése  
- tanáraikkal,  
  társaikkal  
  szembeni  
  tiszteletteljes  
  magatartás,  
  fegyelem 

  rendezvényekbe,  
  programokba  
- néhány diák  
  ellenszenve a  
  párhuzamos osztály  
  tagjaival szemben  

 

1.2 Tanórán kívüli nevelő-oktató munka 

Intézményünkben négy napközis csoport és két tanulószobai csoport kialakítására volt 
igény. Ez a csoportkialakítás volt a biztosítéka az eredményes délutáni tanulmányi 
foglalkozásoknak, mert a nem túl magas létszámok lehetővé tették az egyéni felkészülés 
ellenőrzését. 

Napközi Osztály Erősségek Gyengeségek Fejlesztési feladatok 
 1. a - fegyelmezett munka 

- kulturált étkezés 
- megfelelő magatartás 
- motiválhatóság 
 

- önállóság hiánya 
- feladattudat 
- fáradékonyság 
- házi feladat  
  minősége 
- önálló hibajavítás 
 

- nagyobb önállóságra  
  nevelés 
- igényes munka iránti  
  igény kialakítása 
 

2. a - magatartás 
- motiváltság 
- önállóság 
- feladattudat 
- munkafegyelem 
- olvasás 
- felelősségvállalás 
- házi feladat minősége  
- önellenőrzés 
- rend megtartása a  
  tanteremben 
- kulturált étkezés 
 

- figyelem-  
  koncentráció - 
  néhány tanuló  
  esetében 

- figyelemfejlesztő    
  feladatok 

3. a - írásbeli házi feladat  
  mennyiségi elkészítése 
- szabadidős  
  tevékenység alatti  
  magatartás 

- munkafegyelem 
- minőségi munka  
  iránti igény 
- önállóság hiánya 
- önellenőrzés  

- önálló tanulás  
  pontossága 
- fegyelem, önkontroll 
- igény a rendezett  
  munkára 



41 
 

  alacsony szintje 
- fegyelem hiánya a  
  napi tevékenységek  
  alatt 
 

4. a - házi feladat  
  mennyiségi elkészítése 
- interaktív gyakorló  
  feladatok használata 
- fegyelem a tanulási  
  tevékenység alatt 

- igényesség hiánya 
- szóbeli házi feladat  
  mellőzése 
- a szabadidős  
  tevékenységek alatt  
  sok volt a durvaság 

- igény kialakítása a  
  minőségi munkára 
- önálló pontos  
  munkavégzésre  
  törekvés 
- fegyelem a  
  szabadidős  
  tevékenység alatt is 

 
Tanulószoba Osztály Erősségek Gyengeségek Fejlesztési feladatok 

 5-6. o. - fegyelmezett munka 
- kulturált étkezés 
- megfelelő magatartás 
- motiválhatóság 
 

- önállóság hiánya 
- feladattudat 
- fáradékonyság 
- házi feladat  
  minősége 
- önálló hibajavítás 
 

- nagyobb önállóságra  
  nevelés 
- igényes munka iránti  
  igény kialakítása 
 

7-8. o. - magatartás 
- motiváltság 
- önállóság 
- feladattudat 
- munkafegyelem 
- olvasás 
- felelősségvállalás 
- házi feladat minősége  
- önellenőrzés 
- rend megtartása a  
  tanteremben 
- kulturált étkezés  
- írásbeli feladataikat  
  mindig elkészítették,  
  melyet minőségileg is  
  ellenőriztek 
- eredményes munka  
  csak három tanulónak  
  kell javítóvizsgát tenni 
 

-figyelem- 
  koncentráció 
  néhány tanuló  
  esetében 
- kevés tanuló képes  
  az önálló tanulásra 
- szövegértés miatt  
  sok segítségre volt  
  szükség 
- a sok délutáni  
  elfoglaltság miatt a  
  feladatok egy részét  
  otthon kellett  
  megoldani 
- csak az aznapi  
  könyvek voltak a  
  tanulószobán, így  
  nem tudtak  
  másnapra készülni 
 

-figyelemfejlesztő 
feladatok 

 
 
Szakkörök 
 
20 különböző szakkört működtettünk ebben a tanévben a tanulók és a szülők megelégedésére. 
A szakkörök szervezésekor a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra helyeztük a hangsúlyt 7-
8. évfolyamokon magyarból, matematikából és angolból. A többi szakkört a tanulók 
érdeklődéséhez igazítottuk. 
 
Énekkar (Szabó Andrea) 
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    Hetente két órában volt énekkari foglalkozás szakkör keretében. Az idei tanévben 27 fővel 
működött. A tagok legnagyobb része a nyolcadik évfolyamból került ki. Két alkalommal a 
tantestületből alakult énekkarral közösen léptek fel. A költészet napján egy hetedikes tanuló 
gitárkíséretével énekeltek. A gyerekek szorgalma dicséretes. A dalszövegeket megtanulják. 
Cél: az egységesebb, tisztább hangzás megvalósítása. 
 
Kézműves szakkör (Gácsi Attiláné) 
    Eltérő papírfajtákból készítettek különböző dekorációkat, ajándékokat az évszaknak 
megfelelő témában. Sokat fejlődött a gyerekek kézügyessége, munkáik esztétikussá váltak. 
 
Kerékpáros szakkör (Szabó Julianna) 
     Itt a közlekedési szabályokkal ismerkedtek meg a tanulók. Kipróbálták a pályázaton nyert 
kerékpárokat, és a KRESZ parkot is. Megismerkedtek a szabályosan felszerelt kerékpár 
tartozékaival is. 
 
A felsős osztályfőnökök arról számoltak be, hogy diákjaik aktívan vettek részt a szakkörökön, 
bár a lendület a tanév közben megtört. A kitartás az, amit még erősíteni kell tanulóinkban. A 
délutáni foglalkozásokra gyakran fáradtan, kevéssé motiváltan érkeznek. Ezt figyelembe 
kellett venni és olyan tevékenységet biztosítani, amely felkelti érdeklődésüket. 
 
Gastronómia a mindennapokban (Török Sándorné) 
    A szakkörön 3 csoportban 5-8. osztályosok vettek részt. Otthonról hozott alapanyagokból, 
változatos egyszerű ételeket készítettek, melyeket közösen fogyasztottak el. Előzetesen 
megbeszélték ki mit hoz, és hogyan kell elkészíteni. Megbeszélték az ünnepeket és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ételeket, népszokásokat. A foglalkozások jó hangulatban zajlottak. 
Eredményes volt a szakkör működése. 
 
Matematika 6. osztály (Ruzsik Csaba Józsefné) 
   A tanulók rendszeresen részt vettek a foglalkozásokon, szívesen jöttek. A sok gyakorlásnak 
meg lett az eredménye, senki nem bukott matematikából, az alapműveletek felmérése is 
javulást mutat. Az új ismereteket is sokat gyakorolták. A kolléganő jobban megismerte a 
tanulók egyéni képességeit, nehézségeit, így az egyéni bánásmódra is több lehetősége volt. 
 

Tehetséggondozó és felzárkoztató foglalkozások magyar 7. évfolyam (Orovecz Rózsa) 
     Iskolánkban a tehetséggondozó program célja a szövegértés – szövegalkotás 
kompetenciaterület fejlesztése mellett az együttműködési, csoportos tanulási, illetve önálló 
tanulási, valamint önellenőrző, önreflexív kompetenciák formálása, mellyel az eredményes 
középiskolai magyar nyelvi felvételit kívánjuk elősegíteni. A 7. évfolyamon a foglalkozások 
főként nyelvi játékokra épülnek. 
    A felzárkóztató foglalkozást igénylő tanulók esetében a beszéd, az írás, az olvasás, a 
számolás és a logikus gondolkodás készsége fejletlenebb. A felzárkóztatás alapelve a tanulók 
meglévő képességeihez való alkalmazkodás. A foglalkozásokon a folyamatos írás, helyesírás 
készségének korrekciójára, az írás és az értő olvasás, valamint a mindennapi beszéd 
önkifejező eszközként történő használatának kifejlesztésére törekszik a nevelő. A fejlesztés 
során játékos tanulási formákat, helyzetgyakorlatokat alkalmaznak. 
    A tehetséggondozó foglalkozások csakúgy, mint a felzárkóztatók lehetőséget biztosítanak 
arra is, hogy gyakorolják az aktuálisan elsajátítandó tananyagot. 
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Tehetséggondozás és felzárkóztató foglalkozások magyar 8. évfolyam (Tóthné Szecskó 
Ildikó) 
      A felzárkóztató foglalkozás a különleges bánásmódot igénylő tanulóknál indokolt tanulási 
forma, ahol a tanulóknak a beszéd, az írás, az olvasás, valamint a logikus gondolkodás 
készségét egyaránt fejleszteni kell. A feladat a meglévő képességekhez való alkalmazkodás, 
illetve a kialakítandó iskolai elvárások közötti hiányok átalakítása, kiegyenlítése. Fontos a 
folyamatos írás, helyesírás készségének korrekciója, az írás és az értő olvasás 
kommunikációjának fejlesztése. Szerepel még az elvárásaik között, hogy az elfeledett 
tananyagot felelevenítsék, változatos tanulási formák, helyzetgyakorlatok során. 
      A tanulók tisztában vannak ugyan a foglalkozások látogatásának fontosságával, ennek 
ellenére a délutáni 8. órában a figyelmük erősen gyengül, lassabban haladnak a tanulnivalók 
megjegyzésével. A kitartóbbak rendszeresen jelen vannak, próbálnak haladni, - egyértelmű 
motiváció számukra a továbbtanulás fontosságának a ténye. Eredményként értékelhető, hogy 
a minimálisan elvárható követelményrendszernek mindenki megfelelt. 
     A tehetséggondozó foglalkozásokon a fő motivációs tényező a középiskolai felvételi 
követelményeknek való megfelelés. Számos feladatlapot töltöttek ki az előző évek 
feladatsoraiból, közös megbeszéléssel feltárva az esetleges hiányosságokat, a tananyag 
elfeledett elemeit. A központi felvételi megírásakor a képességeiknek megfelelően 
teljesítettek. 
 
Tehetséggondozás, felzárkóztató angol 7. osztály (Győri Ibolya) 
    A felzárkóztató foglalkozás óráinak legfőbb feladata a lemaradások csökkentése, gyakorlás, 
egyéni foglalkozás a gyengébb képességű tanulókkal. Az órák nagy részében a tanórai 
anyaghoz kapcsolódó feladatokat kaptak a tanulók, önállóan megoldották, majd ellenőrizték 
és a hibákat javították, majd bővebb magyarázat következett. A hangos olvasás gyakorlása is 
nagy szerepet kapott, a kiejtés javítása céljából.  A szavak tanulására, helyesírásának 
gyakorlására szókártyákat alkalmazott a kolléganő, amelyeket a magyar jelentéssel kellett 
párba állítani. A feladatot páros munkában és egyénileg is oldották a tanulók. Fontos szerepet 
kapott a szótárhasználat, ugyanis sok gond volt a szavak megtalálásával a nyomtatott 
szótárban. Hiányzott sok tanulónál az angol ABC helyes ismerte. Sok feladatot kaptak, 
amelyekben a szótárazás fejlesztése volt a cél. Nagy fejlődés tapasztalható ezen a téren. 
   A tehetséggondozó foglalkozások fő feladata a jobb képességű tanulók ismereteinek 
bővítése. A szövegértés fejlesztése (olvasás utáni és hallás utáni egyaránt), nyelvtani 
ismeretek bővítése, gyakorlása, az angolszász országokkal kapcsolatos kulturális és 
civilizációs ismeretek bővítése is nagy szerepet kapott. Az interneten talált magasabb szintű 
szövegeket választotta a kolléganő, a gondolkodás fejlesztése céljából. Volt lehetőség verseny 
szintű feladatok (feleletválasztós tesztek) megoldására is.  
 
Tehetséggondozás és felzárkóztató angol 8. évfolyam (Győri Ibolya) 
   A nyolcadik évfolyamon nem tapasztalt a szaktanár akkora lemaradást, még a felzárkóztató 
foglalkozásra járó tanulók esetében sem. Alapvető dolgokkal teljesen tisztában vannak a 
tanulók, ezért nem volt szükség a teljes alapokkal való kezdésre. Volt mire építeni. Itt a 
szóbeli megnyilatkozásokra fektette a nagyobb hangsúlyt, de az írásbeli készségeket is 
egyaránt igyekezett fejleszteni. Másolás, tollbamondás segítségével próbálták elmélyíteni a 
megtanult szavakat, kifejezéseket.  
  A nyolcadik évfolyamon a tehetséggondozó órák úgy zajlottak, ahogyan a „nagy könyvben” 
meg van írva. Jó ütemben lehetett haladni, jó eredményekkel vették a tanulók a feladatokat. 
Heteken keresztül foglalkoztak levelezős versenyfeladatokkal, amelyből minden tanuló sokat 
tanult, hiszen voltak teljesen ismeretlen nyelvtani problémák, szavak, amelyek tisztázása után 
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remekül meg tudták oldani a feladatsort. A tanulók érdeklődők, kérdeznek, próbálnak 
fejlődni. Amikor már úgy érezte a nevelő, hogy sok volt az új információ, levezetésképpen 
beiktattak egy – egy videós órát, amikor úti filmek segítségével találkozhattak az Egyesült 
Királyság és az Amerikai Egyesült Államok természeti szépségeivel és kultúrájával.  
 
Tehetséggondozás és felzárkóztató matematika 7. osztály (Ruzsik Csaba Józsefné, 
Balogh Tibor) 
     A felzárkóztató foglalkozásokon a témakörönkénti a hiányosságok pótlására fektették a 
hangsúlyt, de az aktuális anyag elmélyítésére is volt lehetőség. Ezeken a foglalkozásokon 
sikerült az aktuális tananyag jobb megértését segíteni és az alapműveleteket gyakoroltatni. A 
tanulók sikerélményhez is jutottak, és a kis csoportban bátrabbak voltak, mint az egész osztály 
előtt. Egyéni segítésre, egyéni bánásmódra több lehetőség volt. Sok bátorításra van 
szükségük, tudásuk bizonytalan, nem bíznak magukban. 
A tanulók aktívak voltak, komolyan vették a feladataikat. Volt alkalom a matematikai 
gondolkodás fejlesztésére, tehetséggondozásra is. Az otthonra kiadott feladatokat nem 
mindenki oldotta meg. Központi feladatsorból is oldottak meg feladatokat, melyekhez elég 
tudásuk volt.  

A tehetséggondozós része az osztálynak is rászorult az alapműveletek gyakorlására a félév 
elején. Velük is részletesen átbeszélték a közönséges törtekkel, és egész számokkal végzendő 
műveleteket. Ezt követően volt olyan foglalkozás, amelyen olyan logikai feladatokat oldottak 
meg, amelyek részét képezik a központi felvételi vizsgának. A félév második felében már 
olyan komplex feladatsorokat oldottak, amelyekben témák széles tárháza jelen volt; ilyenek: a 
geometriai alapfogalmak, térelemek kölcsönös helyzete, az oszthatósági szabályok, szöveges 
feladatok, kerület- és területszámítások stb. A csapat aktív volt és rendszeresen jártak a 
foglalkozásokra. Hasznosnak érzik a kollégák a foglalkozásokat, mert náluk is tapasztaltak 
javulást a tanévkezdéshez képest.  
 
Tehetséggondozás és felzárkóztató matematika 8. osztály (Balogh Tibor) 

A két osztály felzárkóztató foglalkozásokra járó tagjai tisztességesen jártak és dolgoztak a 
foglalkozásokon. A kevés létszámra való tekintettel minden tanulóval külön lehetett 
foglalkozni. Egyesével dolgoztak a táblánál a kompetencia feladatgyűjteményből gyakran 
kimásolt 7. osztály év végi feladatsoraiból. Nagyon sok témakört át tudtak nézni: a törtek, 
tizedes törtek, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös, elsőfokú egyenletek, 
egyenlőtlenségek, egyenlettel megoldható szöveges feladatok, százalékszámítás stb. A 
törtekkel, tizedes törtekkel végzendő műveletek nem okoztak olyan sok problémát, mint az 
alsóbb évfolyamokon. A többségnél javulást tapasztalt a kolléga az év végére, de sajnos 
akadnak olyanok is, akiknél nem, mert nagyon ritkán találkozott velük a foglalkozásokon.  

A tehetséggondozó foglalkozásokon a tanév elejétől kezdve a központi írásbeli feladatok 
megoldásán volt a hangsúly. Az előző évek feladatsorait oldották meg. Megbeszélték őket, 
ahol nehezebb téma jött elő, illetve több elméleti hátteret igénylő téma, annak elméletét és 
megoldási módjait részletesen átbeszélték. A második félév feladata volt, hogy felkészítse a 
tanulókat a középiskolában rájuk váró feladatokra. 
 

Kosárlabda szakkör (Fülöp Éva) 
    Az 5 és 6. osztályos tanulóknak kosárlabda szakkörön volt lehetőségük képességeik további 
fejlesztésére. Fő cél a sportág mozgáskészletének megalapozása, készség- és 
képességfejlesztés volt. A csoport mind a nemét, az életkort és a képességeket tekintve 
heterogén volt, számos alkalmat nyújtva így a személyiség fejlesztésének is. A gyerekek 
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rendszeresen jártak a foglakozásokra, javult labdakezelésük, dobótechnikájuk, 
játékkultúrájuk. 
Kíváncsiak Klubja (Galambos Borbála és Györe Erika) 
5. osztályos tanulók ismerkedtek a következő természettudományos témákkal: 

 Föld 
 Csillagok, csillagászat a régi időkben 
 Ismerkedés a körülöttem élőkkel 
 Emberi test 
 Érzékszervek 
 Szelektív hulladékgyűjtés 
 Játékos kísérletek 
 A víz 
 Nap 
 Levegő 
 Légszennyezés 
 Meteorológia 

 
 
Dekor szakkör (Légrádiné Gál Anikó) 
Az 5-8. osztályos tanulók lelkesek, jól motiválhatók. Szeretnek új eszközöket, technikákat 
kipróbálni. Szívesen vesznek részt pályázatokon. Terveikkel, ötleteikkel is sokat segítenek, és 
mindig lehet rájuk számítani egy-egy dekoráció elkészítésénél. Az iskolai fontos 
eseményekre, ünnepekre, megemlékezésekre a tanulók ötleteinek figyelembevételével 
közösen készítik az esztétikus dekorációkat, plakátokat. 
 
1.3 Iskolán kívüli nevelő-oktató munka 

Tanulmányi kirándulások 

1. a Kovács- Magyar Orsolya 
Budapest Planetárium, Eleven Park. 
 
2. a Bokorné Tímár Tünde és Galambos Borbála kísérő pedagógus 
6 alkalommal szerveztek osztálykirándulást. 
Budapesten 3 alkalommal voltak: 1. Magyar Néprajzi Múzeum, Mentőmúzeum; 2. Parlament, 
Miniverzum; 3. Fővárosi Nagycirkusz, Természettudományi Múzeum. 
Szolnokon két alkalommal voltak: 1. Szolnoki Szigligeti Színház Padlás c. előadása; 2. A 
Tisza mozi A szépség és a szörnyeteg című előadása. 
Bagimajor: gyereknap, főzés. 
 
3. a Karakas Jánosné 
Kengyel Sportpálya: főzés, gyereknap, versenyek. 
 
4. a Gácsi Attiláné 
Az idei tanévben Szolnokra szervezték az osztálykirándulást. A négy év alatt összegyűlt 
osztálypénz lehetővé tette, hogy az osztály mind a 15 tanulója részt vegyen ezen a programon. 
A szülők közül 7-en kísérték el gyermeküket. Program: Tisza Mozi (Énekelj! c. film 
megtekintése), Reptár, séta a Tiszavirág hídon, játszótér, fagyizás. 
 
4. b Szabó Julianna 
Kecskemét: Vadaspark, Cifrapalota, Planetárium. 
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Kengyel: gyereknap, főzés, játékok 
 
5.a Fülöp Éva 
Az osztályfőnök célja az osztálykirándulást megszervezésével a tanulók egészséges életmódra 
nevelése, a szabadidő hasznos eltöltése, földrajzi ismereteik bővítése és  
környezettudatosságra nevelés volt, amelyet maradéktalanul megvalósítottak.  A gyerekek 
kerékpároztak, gyalogoltak, eveztek és fürödtek a Velencei tóban. Formálódott a 
személyiségük és a közösség is. 
 
6.a Szabó Andrea 
Budapestre utaztak vonattal. Megtekintették a Nemzeti Múzeum kiállításait. Utaztak 
metróval, villamossal és sétát tettek a Duna-parton. Az Erzsébet-hídtól a Margitszigetig 
hajóztak a Dunán. 

7.a Ruzsik Csabáné 
Két alkalommal utaztak Szolnokra, ahol megismerkedtek a megyeszékhely nevezetességeivel 
és moziban is voltak. 
 
7.b Orovecz Rózsa 
Szintén Szolnokot választották úticélul. I. félévben a REPTÁRban voltak 17 fővel, a II. 
félévben megtekintették a MÁV – óvóhelyet, a Vadasparkban tettek látogatást, és moziban 
voltak (16 fő). 
 
8.ab Légrádiné Gál Anikó és Tóthné Szecskó Ildikó 
Az évfolyam közös kirándulást szervezett az Etyek-Veresegyháza-Visegrádútvonalon . 
Etyeken megtekintették a Korda Sándor filmstúdiót, Veresegyházán a Medveparkot, 
Visegrádon a Fellegvárat, valamint a bob-pályán is kalandoztak.  
 
 A nyári tábor helyszíne Vizsoly. Szervező: Bokorné Tímár Tünde és Gácsi Attiláné. 

18 tanuló vesz részt a programban. 
 Öko- és természetközeli sporttábor szervezünk Bagimajorban a TÁMOP-3.1.4.C 

pályázat fenntartása keretében. 
 Iskolánk 30 tanulója ebben a tanévben is részt vett a 15 km-es Damjanich 

Emléktúrán. A távot minden résztvevő szintidőn belül teljesítette. A gyalogtúra 
szervezésével a gyerekeket a szabadidő hasznos eltöltésére, környezet- és 
egészségtudatosságra neveljük. 

 Áprilisban hangverseny látogatást szervezett Martfűre Szabó Andrea, Szentpéteri 
Csilla koncertjére, amelyen 12 tanuló vett részt.  

 A természettudományos munkaközösség és a diákönkormányzat egész tanévben zajló 
tanulmányi versenyeinek legjobbjait /20 fő/ budapesti kirándulással jutalmaztuk. 

 
1.4 Iskolai hagyományok, rendezvények 

A tanév során a következő programokat valósítottuk meg: 

SZEPTEMBER: 
 ünnepélyes tanévnyitó (Bokorné Tímár Tünde) 
 2 egész napot és öt délutánt az osztályunkkal töltöttünk (szervezési feladatok, 

kompetenciafejlesztés, közös programok, tanulási technikák megismertetése) 
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 bevezettünk néhány változást az iskolai rendben - a felső tagozatosok mindig az A 
épületben tartózkodnak, és csöngetéskor ezen épületrész ajtajánál sorakoznak; az 
osztályok a szaktanárok kíséretében vonulnak a termekhez  

 elkészítettük a munkaközösség munkatervét 
 megtörtént a tanulószoba és a szakkörök szervezése 
 hulladékgyűjtés 
 megtartottuk a tanévkezdő szülői értekezleteket 
 munkaközösségi foglalkozás keretében, a védőnő és a családgondozó részvételével 

megtörtént a hátrányos és a veszélyeztetett gyerekek kimutatása 
 megemlékeztünk iskolánk névadójáról, Kossuth Lajosról (Galambos Borbála, 6. osztály) 
 elkészítettük a tanmeneteket, az osztályprofilokat, elvégeztük a szociometriai vizsgálatot 

az osztályokban, aktualizáltuk a törzslapokat 
 a Magyar Diáksport Napja keretében futó- és váltóversenyen mérhették össze a 

tanulók a gyorsaságukat, kitartásukat (Fülöp Éva) 
 a Szolnoki POK munkatársai személyre szóló pályaválasztási tanácsadást tartottak 

intézményünkben 
 

OKTÓBER: 
 a„Kéz a kézben” –összetartozás és családi hét a TÁMOP-3.1.4.C keretében  

o Zenei csemegék (zenés összejövetel a népdalok jegyében a zene világnapja 
alkalmából (Szabó Andrea) 

o Akadályerseny (a munkaközösség tagjai) 
o Mozidélután (Nádudvari Sándor, Györe Erika) 
o „Fürge ujjak” kézműves délután (Légrádiné Gál Anikó) 

 megemlékezés az aradi vértanúkról – hagyományaink szerint az ötödikesek készítették 
az ünnepi műsort (Fülöp Éva) 

 közlekedési nap a TÁMOP-3.1.4.C keretében (Szabó Julianna) 
 megemlékezés az október 23-i forradalomról a nyolcadikos tanulók részvételével 

(Tóthné Szecskó Erika Ildikó) 
 
NOVEMBER: 

 őszi szünet 
 Pályaválasztási kiállításon vettek részt hetedik és nyolcadikos tanulóink Szolnokon és 

Törökszentmiklóson 
 nyolcadikosok gyárlátogatása Martfűn, a LEGERO Kft. cipőüzemében 
 őszi nevelési értekezlet- az internethasználat előnyei és veszélyei témakörében 

(Nádudvari Sándor) 
 egészségnevelési vetélkedő az 5-6. évfolyam számára (Györe Erika) 
 pályaválasztási vetélkedő a 7-8. évfolyamos tanulók részvételével (Györe Erika) 
 szülők értesítése az elégtelen osztályzatokról 
 a nyolcadikosok nyílt napokon vettek részt a középiskolákban 
 közlekedési nap a TÁMOP-3.1.4.C pályázat keretében (Szabó Julianna) 
 A hatodikosak ünnepi műsor köszöntötték a véradókat. A műsort a szolnoki 

ünnepségen is előadták. (Galambos Borbála) 
 Az adventi tér megnyitóján sikeresen szerepeltek iskolánk tanulói (Bokorné Tímár 

Tünde, Szabó Andrea) 
 
DECEMBER: 

 Az osztályonkénti Mikulás-bulin kellemes órákat töltöttek együtt a gyerekek 
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 A Tehetségek hetén változatos programokon mutatkoztak be iskolánk tanulói: 
o tanulmányi versenyek (szaktanárok) 
o Ki nyer ma? játékok az iskolarádióban reggelente (szaktanárok) 
o karácsonyi hangverseny (Szabó Andrea) 
o kézműves délután (Légrádiné Gál Anikó) 
o angol nyelvi játékos vetélkedő a karácsony jegyében (Győri Ibolya) 
o karácsonyi meseelőadás megtekintése Martfűn 
o Maradj talpon! vetélkedő (Nádudvari Sándor, Véninger Erzsébet, Balogh 

Tibor) 
 Az adventi gyertyagyújtások minden péntek reggel meghitt pillanatokat szereztek az 

osztályokban (az adventi műsorban a hatodikosok közreműködtek-Galambos Borbála) 
 Iskolai karácsonyi ünnepély (Györe Erika) 
 téli szünet 

 
 
 
JANUÁR: 

 megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról a hetedik évfolyamosok közreműködésével 
(Tóthné Kis-Pál Tünde) 

 írásbeli felvételi vizsgák a középiskolákba 
 félévzárás, bizonyítványok megírása, szükséges adminisztráció 
 az erkölcstan/hit- és erkölcstan tantárgy elnevezése etikára, a szükséges 

változtatásokkal kapcsolatos adminisztráció elvégzése 
 
FEBRUÁR: 

 farsangi mulatság 
 közlekedési nap a TÁMOP-3.1.4.C pályázat keretében (Szabó Julianna, 

osztályfőnökök) 
 osztályfőnöki órákon megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól 
 továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációk elvégzése 
 félévi szülői értekezletek megtartása 
 félévi nevelőtestületi értekezlet 
 családlátogatások a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóknál 
 rendhagyó órák az esélyegyenlőség témakörben 

 
MÁRCIUS: 

 Arany János születésének 200. évfordulójáról emlékeztünk meg (Tóthné Szecskó 
Erika Ildikó) 

 Bekapcsolódtuk a központi Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás témahetébe. A 
szakmai anyagot a gyerekek nagyfokú érdeklődése és aktivitása mellett dolgoztuk fel. 

 Hagyományőrző napunkon vendégül láttuk a Szolnoki Helyőrség Hagyományőrző  
Egyesületének tagjait, ahol a tanulók megismerkedhettek a korabeli  történelmi 
eseményekkel, ruházattal, fegyverekkel és zárásként egy csatajelenetnek is részesei 
lehettek. 

 Megemlékeztünk március 15-ről (Gácsi Attiláné, Szabó Julianna) 
 Damjanich Emléktúra: a kedvezőtlen időjárás ellenére sok tanuló teljesítette a 15 km-

es távot. (Fülöp Éva) 
 Tájékoztató nap az etika/hit és erkölcstan oktatásáról 
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 Nyolcadikosok továbbtanulási adatlapjának módosítása szükség esetén 
 Szülők értesítése az elégtelen osztályzatokról 
 Tavaszi nevelési értekezlet- Belső Ellenőrzési Csoport tevékenysége (Gácsi Attiláné) 
 Előadás a nevelőknek - konfliktuskezelés az iskolában 

 
 
ÁPRILIS: 

 A Digitális témahét programjain örömmel vettek részt a tanulók. Nagy sikere volt a 
délutáni Darts mateknak. (Nádudvari Sándor) 

 megemlékeztünk a költészet napjáról (Orovecz Rózsa, Szabó Andrea) 
 kézműves délután a húsvéti készülődés jegyében (Légrádiné Gál Anikó) 
 osztálykeretben megemlékeztünk a holokauszt áldozatairól 
  műsor készült az iskolarádióban a Föld napjára (Véninger Erzsébet) 
 1956 60. évfordulójának alkalmából rendezett vándorkiállítás fogadása (kiállítás 

koordinálása-Tóthné Szecskó Erika Ildikó) 
 tanítás nélküli munkanapok 
 Rendhagyó órán vehettek részt minden évfolyam tanulói a Biztonságos 

internethasználatról. 
 
MÁJUS: 

 anyák napjára kézműves délutánon készíthettek ajándékot a gyerekek (Légrádiné Gál 
Anikó) 

 megemlékeztünk a Jászkun Redemptióról 
 közlekedési napok a TÁMOP-3.1.4.C keretében (Szabó Julianna, osztályfőnökök) 
 A Kihívás Napján osztályok közötti váltófutó versennyel, illetve egy nagy 

akadálypályán is próbára tehették a gyerekek ügyességüket.(Fülöp Éva) 
 hulladékgyűjtés 
 drogprevenciós előadás rendhagyó órák keretében 
 családlátogatások a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóknál 
 idegen nyelvi kompetenciamérés 
 országos kompetenciamérés 

 
JÚNIUS: 

 Rendhagyó irodalom és történelem óra a 6-8. évfolyamosok számára az 1956-os 
emlékév keretében 

 Nemzeti összetartozás napja –nyolcadikosok műsora (Győri Ibolya, Szabó Andrea) 
 osztálykirándulások 
 Sulifesztiválunkra minden osztály készült produkcióval 
 Diákönkormányzati napunkon a hagyományos focibajnokságon a 7.b osztályosok 

nyerték el a vándorkupát 
 osztályozó konferencia 
 tanítás nélküli munkanapok  
 év végi adminisztrációs feladatok elvégzése 
 nyári táborok szervezése 
 Tanévzáró ünnepély, ballagás (Orovecz Rózsa) 
 pedagóguskirándulás 
 tanévzáró értekezlet 

 



50 
 

1.5 Mérések-értékelések tapasztalatai (eredmények elemzése, értékelése, szükséges 
intézkedések, beavatkozások) 

Mind az alsó tagozaton, mind a felső tagozaton a nevelők elvégezték a tanév eleji, félévi és 
év végi felméréseket az alapkészségek területén és az egyes tantárgyaknál. A témakörök 
végén rendszerező méréseket is megírták. A kompetenciamérésekre novemberben, 
februárban és áprilisban került sor minden tantárgy esetében az eredményeink javítása 
érdekében. A második félévtől az elemzések tükrében nemcsak a szövegértést, hanem a 
matematikai méréseket is havonta végezték a pedagógusok. A méréseket minden esetben 
értékelték, eredményességük alapján a részképességeket differenciált módon erősítették. 

A kompetenciamérések eredményeit a következő táblázat tartalmazza. 
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A kompetenciamérések eredményei tantárgyanként 
     

            Időpont Tantárgy             Átlag 
Alsó tagozat   Matematika 1.a 2.a 3.a 4.a 4.b     

eredmények 2016. december     78%   72%     75% 
eredmények 2017. február     90% 72% 65% 79%   77% 
eredmények 2017. április   82% 79% 47% 60%     67% 
összesen:     82% 82% 60% 66%     73% 
    Magyar 1.a 2.a 3.a 4.a 4.b     
eredmények 2016. december     87%   69%     78% 
eredmények 2017. február     64% 75% 63% 77%   70% 
eredmények 2017. április   91% 88% 53% 65%     74% 
összesen:     91% 80% 64% 66%     74% 
    Környezetismeret 1.a 2.a 3.a 4.a 4.b     

eredmények 2016. december     68%   80%     74% 
eredmények 2017. február     78% 83% 78%     80% 
eredmények 2017. április     82% 77% 77%     79% 
összesen:       76% 80% 78%     77% 
Felső tagozat   Ének - zene 5.a 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b   
eredmények 2016. december   63% 82% 56% 67% 61% 72% 67% 
eredmények 2017. február   62% 77% 60% 79% 88% 87% 76% 
eredmények 2017. április   66% 54% 62% 68% 71% 83% 67% 
összesen:     64% 71% 59% 71% 73% 81% 70% 
    Matematika 5.a 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b   

eredmények 2016. december   47% 66% 50% 55% 86% 90% 66% 
eredmények 2017. február   60% 61% 63% 73% 74% 92% 71% 
eredmények 2017. április   40% 49% 57% 66% 72% 80% 61% 
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összesen:     49% 59% 57% 65% 77% 87% 66% 
    Kémia 5.a 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b   

eredmények 2016. december       52% 60% 85% 80% 69% 
eredmények 2017. február       55% 67% 56% 74% 63% 
eredmények 2017. április       85% 66% 82% 75% 77% 
összesen:         64% 64% 74% 76% 70% 
    Biológia 5.a 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b   

eredmények 2016. december       45% 60% 47% 64% 54% 
eredmények 2017. február       38% 58% 60% 75% 58% 
eredmények 2017. április       57% 66% 57% 59% 60% 
összesen:         47% 61% 55% 66% 57% 
    Fizika 5.a 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b   

eredmények 2016. december     59% 45% 52% 48% 66% 54% 
eredmények 2017. február       68% 56% 55% 77% 64% 
eredmények 2017. április       58% 60% 66% 72% 64% 
összesen:       59% 57% 56% 56% 72% 61% 
    Történelem 5.a 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b   

eredmények 2016. december   82% 86% 61% 67%   86% 76% 
eredmények 2017. február   78% 88% 47% 65% 63% 77% 70% 
eredmények 2017. április   59% 84% 54% 59% 83% 88% 71% 
összesen:     73% 86% 54% 64% 73% 84% 72% 
    Testnevelés 5.a 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b   

eredmények 2016. december   46% 46% 20% 71% 83% 96% 60% 
eredmények 2017. február   32% 35% 59% 26% 90% 95% 56% 
eredmények 2017. április   44% 40% 37% 42% 85% 91% 57% 
összesen:     41% 40% 39% 46% 86% 94% 58% 
    Technika 5.a 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b   
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eredmények 2016. december   43% 43% 34% 32% 61% 60% 46% 
eredmények 2017. február   84% 28% 46% 36% 53% 92% 57% 
eredmények 2017. április   74% 69% 71% 73% 62% 50% 67% 
összesen:     67% 47% 50% 47% 59% 67% 56% 
    Természet ism. 5.a 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b   

eredmények 2016. december   61% 54%         58% 
eredmények 2017. február   54% 52%         53% 
eredmények 2017. április   59% 75%         67% 
összesen:     58% 60%         59% 
    Földrajz 5.a 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b   
eredmények 2016. december       52% 53% 55% 65% 56% 
eredmények 2017. február       70% 67% 72% 86% 74% 
eredmények 2017. április       71% 61% 79% 93% 76% 
összesen:         64% 60% 69% 81% 69% 
    Rajz 5.a 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b   

eredmények 2016. december   95% 56% 74% 74% 85% 73% 76% 
eredmények 2017. február   68% 37% 50% 64% 76% 70% 61% 
eredmények 2017. április   52% 34% 71% 65% 57%   56% 
összesen:     72% 42% 65% 68% 73% 72% 64% 
    Angol 5.a 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b   
eredmények 2016. december   52% 51% 76% 73% 84% 91% 71% 
eredmények 2017. február   68% 60% 56% 72% 68% 78% 67% 
eredmények 2017. április   64% 66% 69% 74% 64% 56% 66% 
összesen:     61% 59% 67% 73% 72% 75% 68% 

    Hon-és nép ism. 5.a 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b   

eredmények 2016. december     85%         85% 
eredmények 2017. február     79%         79% 
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eredmények 2017. április     84%         84% 

összesen:       83%         83% 
 
 
 
 
 

A kompetenciafejlesztés érdekében végzett feladatok: 

- és tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások keretében céltudatosan végzett figyelemfejlesztés 

- szövegértési feladatlapot minden osztályban minden hónapban oldottak meg a tanulók magyar órán  

- a szövegértési feladatlapokon változatos szövegtípusokkal találkoztak a tanulók  

- a II. félévben matematikából is havonta történt a kompetenciamérés, mivel az eredmények ezt tettek szükségessé 

          Megfelelő: 

- szöveg kiegészítése az olvasottak alapján 
- adatok kigyűjtése  
- válaszadás egyszerű kérdésekre 
- igaz – hamis állítások 
- sorrend kialakítása (időbeli és térbeli) 
- címszavas vázlatkészítés a bekezdések alapján 
- egyszerű vagy összetett feleletválasztós feladatok 
- ábraelemzések 

 

Fejlesztendő: 

- az írásban történő önálló szövegalkotás 
- szókincs bővítése 
- a munkatempó fokozása néhány tanulónál 
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- szövegértési problémák 
- a cím értelmezése nagyon gyenge 
- a fogalmak magyarázat 
- következtetések, ok-okozati összefüggések felismerése gyenge 
- matematikai jellegű feladatoknál elsősorban nem a számolás, hanem a szükséges műveletek felismerése okozott gondot 
- az önálló véleményalkotás ment a legnehezebben 
- kémiai számítási feladatok 
- töménységszámítás 
- egyenlettel megoldható feladatok 
- önálló szöveg- és fogalomalkotás 
- rendszerszemléletű gondolkodás 
- szakkifejezések pontos használata 
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Az alapkészségek eredményei a 2016/2017. tanévben 

1 - 4. osztály 

Név 
Alapműveletek Szövegértés Tollbamondás Másolás 

év elején félévkor év végén év elején félévkor év végén év elején félévkor év végén év elején félévkor év végén 

Az 
osztály 
átlaga: 
1.a 

  91% 93%   73% 74%   56% 62%   79% 92% 

Az 
osztály 
átlaga: 
2.a 

96% 90% 98% 71% 81% 77% 77% 83% 83% 88% 82% 94% 
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Az 
osztály 
átlaga: 
3.a 

  70% 73%   56% 64%   72% 75%   80% 70% 

Az 
osztály 
átlaga: 
4.a 

82% 86% 84% 60% 79% 71% 58% 73% 66% 88% 89% 88% 

Az 
osztály 
átlaga: 
4.b 

69% 53% 72% 62% 68% 51% 51% 59% 68% 72% 74% 80% 

Az 
osztály 
átlaga:  
1-4. 
osztály 

82% 78% 84% 64% 71% 67% 62% 69% 71% 83% 81% 85% 

Az alapkészségek eredményei a 2016/2017. tanévben 
5 - 8. osztály 

Név 
Alapműveletek Szövegértés Tollbamondás Másolás 

év elején félévkor év végén év elején félévkor év végén év elején félévkor év végén év elején félévkor év végén 
Az osztály 
átlaga: 
 5.a 

68% 65% 68% 49% 56% 83% 73% 68% 67% 86% 85% 80% 

Az osztály 
átlaga:  
6.a 

70% 74% 71% 63% 78% 68% 72% 69% 68% 90% 83% 84% 

Az osztály 
átlaga:  
7.a 

52% 61% 51% 56% 70% 63% 68% 77% 72% 67% 75% 74% 
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Az osztály 
átlaga:  
7. b 

46% 59% 58% 69% 82% 73% 79% 80% 74% 79% 81% 78% 

Az osztály 
átlaga:  
8.a 

65% 70% 67% 61% 85% 63% 68% 71% 77% 87% 96% 92% 

Az osztály 
átlaga:  
8.b 

65% 70% 79% 78% 93% 81% 72% 81% 91% 93% 95% 95% 

Az osztály 
átlaga:  
5-8. osztály 

61% 67% 66% 63% 77% 72% 72% 74% 75% 84% 86% 84% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az alapkészségek eredményei a 2016/2017. tanévben 
1 - 8. osztály 

Név 
Alapműveletek Szövegértés Tollbamondás Másolás 

év elején félévkor év végén év elején félévkor év végén év elején félévkor év végén év elején félévkor év végén 

Az osztá-
lyok 

átlaga:   
1-4. 

82% 78% 84% 64% 71% 67% 62% 69% 71% 83% 81% 85% 
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Az osztá-
lyok 

átlaga: 
5-8. 

61% 67% 66% 63% 77% 72% 72% 74% 75% 84% 86% 84% 

Az osztá-
lyok 

átlaga: 
1-8. 

72% 73% 75% 64% 74% 70% 67% 72% 73% 84% 84% 85% 
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Az alapkészségek felmérésének értékelése, intézkedések 
 
 

Osztá
ly – 

Tan-
tárgy 

Erősségek Gyengeségek Fejlesztési feladatok, 
        intézkedések 

1.a - - 
alapműveletek, 

másolás 

- - 
tollbamondás 

- szinte minden írás 
órát tollbamondással 
kezdeni 

 
2.a - törekvés az  

eredményesebb  
munkára,  

- segítségkérés  
a problémás 
területen  

- kitartóak  
- nagy a  

versenyszellem, s ez 
húzóerő. 

 

- az írásbeli munkák  
során nincs azonnali  
megerősítés, így nem  
fedezik fel a saját  
hibáikat  

- a feladatok pontatlan  
értelmezése  

 

- sok önálló munka  
- figyelemfejlesztő  

játékok 
 

3.a - törekvés a 
pontosabb   
munkára 

- pontatlan 
munka  

- nem 
értelmezik a 
feladatokat,  

- tanulás 
hiánya 

 

- gyakori 
számonkérés,    
rendszeres tanulás  
motiválása  

- sok gyakorlás 
 
 

4.a - az eddig jól 
teljesítő  
tanulók eredményei 
az  
elvártaknak  
megfelelően 
alakultak 

- kapkodó 
munkavégzés 

- pontatlan feladat  
értelmezés 

- felületes olvasás 
- folyamatos  

koncentráció hiánya 
- hamar elfáradó  

figyelem 
- gyér szókincs 
- kampányszerű 

tanulás 
 

- figyelemfejlesztő  
gyakorlatok végzése  
koncentrációs 
képesség  
fejlesztése 

- típusfeladatok  
gyakorlása  

- a folyamatos tanulás  
erősítése  

- szókincsfejlesztés 
 

4.b - néhány tanuló  
rendszeresen készül,  
eredményes  

- mindenki teljesíti a  
minimum szintet 

 

- az értő olvasás  
gyengesége rányomja  
bélyegét valamennyi  
tantárgy eredményére 

 

- értő olvasás 
fejlesztése,  
olvasási 
gyakorlatok,  
szövegértést 
fejlesztő  
feladatok megoldása 

 



61 
 

Ma-
gyar 
nyelv 

- kitűnően 
tudnak   
másolni a nyolcadik  
évfolyamosok  
(teljesítményük a  
100%-hoz közelít) 

- ok-okozati 
logikára  
épülő 
feleletválasztós  
feladatok 

- - adatgyűjtés 
indoklással  

- szövegalakít
ás,  

- szövegélénkí
tés 

- az 5. 
osztályban a  
másolás nehézséget  
okoz 

- tollbamondás
nál a  
helyesírási hibák 
nagy  
száma 8.ab-ben,  

- 5. osztályban 
a hallás utáni  
szöveg leírása  
hosszasan, hibásan,  
gyakran 
olvashatatlanul  
kerül rögzítésre 

- grafikonok, 
ábrák  

- értelmezése 
-  önálló 

szövegalkotás 
 

- diktálás 
utáni szöveg  
gyakoroltatása 

- más 
tantárgyakkal való  
koncentráció 

- értelmezés, 
konklúzió  
megfogalmazása 

- kulcsszavak,  
tételmondatok  
felismerése,  

- lényegkieme
lés 

- az írástempó 
növelése 

Mate-
matik
a 

 - osztás az 
évfolyamok nagy 
részénél 

- az 
alapműveleteket 
folyamatosan 
gyakoroltatni kell 
 

 
      Elvégeztük a NETFIT felméréseket is, amely a tanulók fizikai állapotát és fittségét méri. 
A táblázatok mutatják az eredményeket. A gyerekek törekedtek a legjobb teljesítmény 
elérésére, próbáltak a tavalyi eredményeiken javítani. A tavalyihoz hasonló eredmények 
születtek.  A következő tesztek eredményei elfogadhatók, megfelelők, illetve jók: testtömeg-
index, ütemezett hasizom, ütemezett fekvőtámasz, kézi szorítóerő. A helyből távolugrás és a 
törzsemelés ( hátizom ) tesztek eredményei igen gyengék, melyek a számítógép előtt ülő 
életmód következményei is. Fejlesztési feladat a gerinc és törzs stabilitását biztosító izmok 
célzott erősítése és nyújtása; a láb dinamikus és robbanékony erejének növelése változatos 
szökdelő-és ugrógyakorlatokkal.  A gyerekek izomzata, ízületei merevek, kötöttek az ülő 
életmód miatt. A mozgáshatárt fejlesztő, nyújtó gyakorlatokkal a hajlékonysági teszt 
eredményein is lehet javítani. 
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    Az alsós munkaközösség-vezetőjével tanév végén az iskola vezetősége felmérte az alsós 
tanulók hangos olvasását. Az öt alsós osztályban valamennyi tanuló számot adhatott 
felkészültségéből. Az első és negyedik osztályokban még több tanulónak kell fejlődnie, a 
második és harmadik osztályban a képességek alapján jól olvastak a gyerekek. A 
továbbhaladáshoz szükséges szintet mindenki elérte.  
 
1.6  Szakmai innováció 

1.  Bokorné Tímár Tünde /2.a/ 

 Munkája során a feszültség oldására és a ráhangolódásra a Bátor-játékokat 
alkalmazza. 

 A magyar nyelv és irodalom tanítása Meixner módszerrel történik. 
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2. A KARIZMA Szakmai Műhely folytatta tevékenységét az alsós munkaközösség-vezető 
irányításával ebben a tanévben. A profilja megváltozott, mert eddigi koordinálója Bartus 
Istvánné nyugdíjba vonult, így inkább egymás módszertani megsegítése lett a cél. Hat 
bemutató órát szerveztek a műhely tagjai.  Módszertani megújulást, játékos óravezetést, 
kooperatív munkát, differenciált munkát figyelhettek meg a bemutatók alkalmával. Az órákat 
megbeszélések, tapasztalatcserék követték. Kilenc nevelő vett benne részt. 
3. Az alsós munkaközösség novembertől heti egy órában a leendő elsősök motiválására 
megszervezte a Vár a tudás vára játékos képességfejlesztő foglalkozásokat, melyeken 11 
nagycsoportos óvodás vett részt. A program nagyon sikeres volt nemcsak a gyerekek, hanem 
a szülők körében is. Ezért a következő tanévben is folytatjuk a foglalkozásokat. 
4. A digitális tábla használata lehetővé vált a tanév során.  Ez nagy segítséget jelentett az 
órák színesítésében, hatékonyságának növelésében. Egyre többen vesznek részt kiselőadások, 
prezentációk készítésében, szakmai anyagok önálló feldolgozásában. A tanultakat a tanórákon 
megosztják osztálytársaikkal.  
5. A tanév elején átrendezésre került az informatika terem, ami így megfelel a mai kor 
követelményeinek. 
6.. Ebben a tanévben az intézmény rendezvényeiről készült felvételeket folyamatosan 
töltöttük fel az iskola Facebook oldalára, hogy a község lakossága és a szülők is 
figyelemmel kísérhessék programjainkat. Az iskola honlapja megváltozott, az anyagok 
feltöltése folyamatban van. 
 

1.7  Ellenőrzések területei és tapasztalatai 

Alsós munkaközösség-vezető 
1. A napköziben látogatott tanulási tevékenységet Koppándi Gergőnél. Tanácsokkal látta 

el a kollegát a tevékenység levezetésével kapcsolatban. 
2. A KARIZMA Szakmai Műhely tevékenysége során hat nevelőnél láthatott különböző 

területen tanórákat. Mindenki felkészült, alapos munkát végzett. 
 

Belső Ellenőrzési Csoport 
Az intézményi önértékelés folyamán a BECS tagjai – a pedagógusok önértékelésének 
keretében – tanórák látogatása. Tapasztalat: a kollégák többsége változatos tanulásszervezési 
eljárások, módszerek és munkaformák alkalmazásával tanít. 
 
Osztályfőnöki munkaközösség 
A munkaközösség-vezetői ellenőrzés a tanmenetek, fejlesztési tervek, szociometriai mérések, 
osztályprofilok elkészítésére terjedt ki. A dokumentumok egyre nagyobb gondossággal és 
pontossággal készülnek, de a határidők betartására még mindig figyelni kell. 
 
Intézményvezető 
A félév során 101 tanítási órát látogatott meg, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje az 
iskolában folyó nevelő-oktató munkát.  Legtöbb órát az 5. osztályban látta a felmerülő 
magatartási gondok miatt.  Fontosnak tartotta a kezdők óráinak megtekintését is. Az 
intézményünkbe látogató szaktanácsadók munkájába is bekapcsolódott. A pedagógusok 
önértékelésekor is látogatta az órákat. Az óralátogatásai tapasztalata egyértelműen pozitív 
volt, a nevelők az ismeretátadás mellett a kompetenciák fejlesztésére is hangsúlyt fektetnek. 
Novemberben ellenőrizte a tanulók füzeteit és a nevelői javítást.  
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Összességében megállapítható, néhányan nagyon becsületesen, határidőre, útmutatással 
ellátva értékelik a füzeteket. Több nevelőt figyelmeztetni kellett a feladatára. Ez a feladat 
több nevelőnél a tanév végére sem épült be a mindennapok gyakorlatába. 
  
Intézményvezető helyettes 
A látogatott órák száma 27. 
Az ellenőrzések nemcsak a pedagógusok munkájára terjedtek ki, hanem a technikai dolgozók 
munkáját is egész évben figyelemmel kísértük helyettesemmel. Erre főleg egy 
közfoglalkoztatott esetében volt szükség. 
 

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

2.1 Statisztikai mutatók: tanulói létszámadatok 

osztály osztály-
főnök 

létszám SNI-s 
tanuló 

BTMN-
s tanuló 

számított 
létszám 

HH/HHH-
s tanulók  

veszé-
lyeztetett 

1.a Kovács-
Magyar 
Orsolya 

19 3 2 22 1/1 7 

2.a Bokorné 
Tímár 
Tünde 

17 0 2 17 1/1 4 

3.a Karakas 
Jánosné 

24 1 3 25 1/3 5 

4.a Gácsi 
Attiláné 

15 0 3 15 2/2 7 

4.b Szabó 
Julianna 

14 0 7 14 1/1 6 

5.a Fülöp Éva 
 

26 1 4 27 3/1 2 

6.a Szabó 
Andrea 

24 3 4 28 4/1 6 

7.a Ruzsik 
Csabáné 

17 0 2 17 1/0 6 

7.b Orovecz 
Rózsa 

17 0 3 17 2/0 3 

8.a Légrádiné 
Gál Anikó 

15 0 4 15 1/1 2 

8.b Tóthné 
Szecskó 
Ildikó 

13 0 1 13 0/1 1 

össze-
sítés 

 201 8 35 210 17/12 49 

 
  A tanév legfontosabb adatai 
Tanulói létszám 201 
Értékelést kapott 201 
Osztályozó vizsgára kötelezett 2 
Iskolalátogatási bizonyítványt kapott 0 
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Az évfolyamot ismétli mulasztás miatt 2 
Javítóvizsgára kötelezett 7 
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló 20 
Kitűnő tanuló 17 
SNI tanuló 8 
BTMN tanuló 35 
HH tanuló 17 
HHH tanuló 12 
Veszélyeztetett 49 
Gyógytestnevelésre járt 47 
Napközis tanuló 51 
Tanulószobás tanuló 42 
Menzás tanuló 27 
Bejáró tanuló 4 
Családlátogatások száma 105 

 

Érkezett/Távozott tanulók 

Intézményünkbe a tanév során 3 tanuló érkezett és 15 tanuló távozott. Közülük 2 tanuló 
távozott, majd visszaköltöztek. 6 tanuló a család költözése miatt változtatott iskolát.  

Osztály Érkezett Távozott Időpont Honnan/Hová? 
 

1.a 
  

Jenei Csaba Márk                          
                                                                 
2017. 05.08. 

 

 
Bethlen Gábor 
Református 
Általános                                                                    
Iskola 
Törökszentmiklós 

 
2.a  Fülöp Orsolya                                2016.09.14. 

 
Csontváry Kosztka 
Tivadar Általános 
Iskola 
Budapest                          

 
  Fülöp Norbert                              2016.09.14. 

 
Csontváry Kosztka 
Tivadar Általános 
Iskola 
Budapest                               

 
 Fülöp Orsolya                                 2017.02.13. Csontváry Kosztka 

Tivadar Általános 
Iskola 
Budapest                               

 
 Fülöp Norbert                               2017.02.13. Csontváry Kosztka 

Tivadar Általános 
Iskola 
Budapest                               

 
3.a  Bakos Krisztián 

Zsolt                     
2017. 01.30. 

 
Bethlen Gábor 
Református 
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Általános Iskola 
Törökszentmiklós 
                                                                

      Berényi Dániel                                2017.01.20. 
 

Bercsényi Miklós 
Katolikus 
Általános Iskola 
Pánthy Endre 
Tagintézmény 
Törökszentmiklós 
                                                                  

  Bíró Zoé 2017. 01.30. 
 

Bethlen Gábor 
Református 
Általános Iskola 
Törökszentmiklós 

                                                                
  Móricz Máté    2017.02.15.                                                               

 
Kovács Mihály 
Általános és 
Művészeti Iskola 
Abádszalók                                                                  

 
  Móricz Veronika  2017.02.15.                                    Kovács Mihály 

Általános és 
Művészeti Iskola 
Abádszalók                                                                  
 

  Szarvák Dávid     2017.01.20. 
 

Bercsényi Miklós 
Katolikus 
Általános Iskola 
Pánthy Endre 
Tagintézmény 
Törökszentmiklós 
 

4.a  Mező Klaudia  2016.11.07.                                                                  
 

Szent Imre 
Katolikus 
Általános Iskola 
  Kenderes                                                                
 

4.b  Móricz Milán 2017.02.15. Berekfürdői Veress 
Zoltán Általános 
Iskola Berekfürdő                                                                
 

5.a  Mezei Gréta Lilla 2016.09.16. Bercsényi Miklós 
Katolikus 
Általános Iskola 
Törökszentmiklós 
 

  Olcsák Netta 2016.09.16. Bercsényi Miklós 
Katolikus 
Általános Iskola 
Törökszentmiklós 
 

  Móricz Gergő 2017.02.15. Berekfürdői Veress 
Zoltán Általános 
Iskola Berekfürdő                                                                
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8.a  Mező László  2016.11.07.                     

 
Szent Imre 
Katolikus 
Általános Iskola 
  Kenderes                                                                
 

6.a Horpácsi 
Zsuzsanna Virág 

 2017.01.26. Bercsényi Miklós 
Katolikus 
Általános Iskola 
Törökszentmiklós 
 

 

2.2 Tehetséggondozás 

A tanórák keretében rendszeresen differenciáltak a nevelők, a tehetségesek fejlesztését is 
szolgálta. Ez eredményeket is hozott. Ezeket a 3.2 pontban részletesen bemutatunk. 

A tehetséggondozás keretében ösztönöztük a tanulókat a külső és belső versenyeken való 
részvételre.  
A szakkörök is lehetőséget adtak arra, hogy a tanulók kibontakoztassák tehetségüket. 

Az iskolánkban működő Túrkevei Egressy Béni Zeneiskola kihelyezett tagozatán az idén 11 
fő vett részt zeneiskolai képzésben. Kiemelkedő a 3.a és a 6.a, ahonnan 4-4 fő  tanul 
hangszeren. A 7.b-ben két olyan zeneiskolás van, akik Törökszentmiklóson végzik zenei 
tanulmányaikat.  
A Szegedi Lieto Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett tagozatán a rajzos tehetségekkel 
foglalkozik a nevelő. 
Az iskola legjobb focistái a Bozsik-programban kamatoztathatták tehetségüket. 
 

2.3 Különleges bánásmód, esélyegyenlőség 

Intézményünkben 8 SNI-s tanuló, 35 BTMN-es tanuló és 20 lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanuló ellátásáról kellett gondoskodnunk a következő megosztás szerint. 

Osztály SNI OK BTMN 

Lemorzsolódással 
veszélyeztetett 

tanuló 
3 alatti 
átlag 

 

1,1-nél 
többet 
rontott 

1.a 3 - beszédfogyatékos  
2 fő 

- az aktivitás és a 
figyelem zavarai, 
tanulási zavar 
veszélyezetett, 
artikuláció 
jellegzetes zavara 

            1 fő 

2   
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2.a 0 

 
 2   

3.a 1 - beszédfogyatékos  
  1 fő 

3   

4.a 
 

0  3   

4.b 0 
 

 7   

5.a 1 - meghatározott 
olvasásái zavar,az 
írás zavara 
1 fő 
 

4 4  

6.a 3 - halmozottan 
fogyatékos: enyhén 
értelmi fogyatékos, 
tanulásban 
akadályozott. 

1 fő 
- beszédfogyatékos  

 1 fő 
- halmozott 

fogyatékos(mozgás-
szervi és enyhe 
értelmi fogyatékos) 
1 fő 

 

4 3  

7.a 0 
 

 2 7  

7.b 0 
 

 3 4  

8.a 0 
 

 4 1  

8.b 0 
 

 1 1  

összesítés 8 
 

 35 20  

 

    Az SNI-s tanulók rehabilitációs foglalkozásait és néhány BTMN-es tanuló fejlesztését 
Török Sándorné gyógypedagógus végezte a szakértői vélemények alapján a következő  
módon: 

- mozgással-Delecató módszer  alapján 
- szenzomotoros gyakorlatokkal 
- fejlesztő játékokkal, játékos feladatokkal  a gyengeségeket próbálta javítani 
- sokat beszélgettek, mesét olvastak és megbeszélték a mondanivalóját. 

A foglalkozások eredményességét nagyon befolyásolta a gyermekek szociokulturális háttere. 
Szorgalmasan vettek részt a tanulók a foglalkozásokon, hiányzás abban az esetben fordult elő 
ha a tanuló nem volt iskolában. 
 
 Ebben a tanévben is elvégezte a kolléganő az  1.o  bemeneti és az év végi /hozzáadott 
pedagógiai munka / DIFER mérést.  
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   A BTMN-es tanulók fejlesztését az alsó tagozaton részben az osztálytanító, részben a 3. 
évfolyamosok napközis nevelője végezte. Az alsó tagozaton a tanítási órákon gyakran 
alkalmazt6ák a mennyiségi és minőségi differenciálást. Az egyéni megsegítést is megkapták a 
lemaradó tanulók. A páros munka is módot adott a közös gyakorlásra. Magyar nyelv és 
irodalom órákon a Meixner módszer is a minőségi differenciálásra épít, amit 2. osztályban 
Bokorné Tímár Tünde használ. Egyéni fejlesztési tervek segítették a munkánkat, célunkat 
elértük. Erre bizonyíték a 3.2 Verseny- és pályázati eredmények része az értékelésnek. 
    Néhány esetben a fejlesztésben részt vevő tanulók súlyos figyelemzavaruk miatt tanórai 
keretek között nem mindig tudták a feladatokat eredményesen elvégezni. Ezek a gyerekek 
csak folyamatos kontroll mellett tudnak dolgozni, ez pedig órán sokszor kivitelezhetetlen. Az 
ő esetükben a szülői támogatás, háttér hiánya is nehezíti a munkát. Jó lett volna velük 
korrepetálás keretében egyénileg foglalkozni, de ez a magas óraszám miatt nem volt 
megoldható. Korrepetálásokra nagy szükség lenne alsó tagozaton. 
   Felső tagozaton a BTMN-es tanulók fejlesztését a nevelők végezték a tanítási órákon, illetve 
a felzárkóztató foglalkoztatások keretében /matematika, magyar és angol/. Ez az egyéni 
fejlesztési tervek alapján valósult meg. Az egyéni megsegítés módszereivel a tanulók 
sikerélményhez jutottak, az órákon biztonságban érezték magukat, önbizalmuk erősödött. A 
tervek megvalósítása még nem mindig kellő hatékonyságú, főleg azért, mert az idő rövidsége 
és az elvégzendő fejlesztés megvalósítása nincs egyenes arányban. Ezek a tanulók az egyénre 
szabott feladatokkal fejleszthetők, de a segítségnyújtásra kevés idő jut. Sajnos a 6. osztályban 
a magas osztálylétszám és az SNI-s és BTMN-s tanulók magas létszáma nem teszi lehetővé, 
hogy egyénileg minden órán minden gyereknek személyre szólóan tudjon segíteni a 
pedagógus. A hetedik és nyolcadik évfolyamon a felzárkóztató foglalkozásokon jobban volt 
rá lehetőség. 
 
2.4  Szociális kompetencia fejlesztése 

  A szociális kompetencia fejlesztésére a legnagyobb teret az etika óra adta az alsó tagozaton. 
Az olvasmányok, versek, helyzetelemzések segítették a helyes értékrend kialakítását és 
beépülését a valós életbe. Alkalmazták a kooperatív technikákat valamennyi tanórán. A 
célokat és szabályokat, magatartási elvárásokat a tanulók számára is érthetően fogalmazták 
meg. Működött a felelősök rendszere. Folyamatos kontroll volt a tevékenységek során. Több 
közös programot, kirándulást szerveztek, melyre nem szedtek pénzt, így mindenki részt 
vehetett rajta. 
    Fontos a nevelők számára a másság elfogadása, az együvé tartozás és az együttműködés. 
Ennek megfelelően alakítják ki a tantermek berendezését. 
    A tanítási órákon a páros, csoportos és frontális munka, illetve a kooperatív munka 
alkalmazásával fejlesztjük a szociális kompetenciát. 
    A tanulókat a pedagógusok igyekeznek a legpontosabban megismerni. A tanórákat úgy 
szervezik, hogy a tanulók tudjanak egymásnak segíteni mind a páros, mind a 
csoportmunkában.   
    Az órákon résztvevő tanulók eltérő szociokulturális környezetből érkeznek. Több tanulónál 
nagyon hiányosak a társas viselkedésre vonatkozó ismeretek. Kiemelten fontosnak tartjuk a 
tanórákon a kulturált viselkedést, amelyet szigorúan meg is követelünk. Igyekszünk 
tanítványainkat első sorban önmaguk megismerésére, elfogadására ösztönözni, mert ez 
elengedhetetlen feltétele annak, hogy társaikkal együtt tudjanak élni. Ez nagyon fáradságos és 
nehéz feladat, hiszen sok esetben teljes elutasítást kapunk. A tanórákon próbálunk befogadó 
környezetet teremteni, amelyhez elengedhetetlen a csend. Igyekszünk a tanulókat arra 
rávezetni, hogy egymást is fogadják el, olyannak amilyen. Mindenkiben próbálják megtalálni 
az értékest, s szóval sem bántsák egymást.  
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    Emellett – idegen nyelv órákon – igyekszik a pedagógus az angolszász kultúra 
sokféleségével is megismertetni a tanulókat. Amelynek segítségével bővülhetnek ismereteik a 
világról, más emberek szokásairól is.  
    Az ének-zene órákon a csoportos daléneklés, a páros és csoportmunkák együttműködést, 
alkalmazkodást kívánnak. Ez megvalósult.  
   A tanórán alkalmazott drámajátékok fejlesztették a társas kapcsolatok iránti érzéket:       
együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik személy elfogadására ösztönöztek. A 
játékkultúra, a szabályok betartása egyes tanulóknál nem kialakult. A játékokban és 
csoportalakításnál jól megfigyelhetőek a társas kapcsolatok. Az önkéntesen alakult csoportok 
jól együttműködtek, de véletlenszerű csoportalakításnál ez nem valósult meg. 
    Fontos feladat volt az egymás véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása. A kulturált 
véleménynyilvánítás kialakítása nem volt teljesen sikeres. Többen még mindig nem képesek 
szabatosan megfogalmazni egyéni gondolataikat. Az összetartozás érzését játékokkal 
erősítették a kollégák.  Más emberek, kultúrák megismerése, elfogadása beszélgetésekkel, 
video bejátszásokkal, élmények felidézésével, szituációs játékokkal történt. A tanulók nagy 
része nyitott volt e témákkal kapcsolatban. Erősítettük bennük a tiszteletre és toleranciára való 
törekvést. 
   Az osztályfőnöki órák egyik fontos feladata a szociális kompetenciák fejlesztése. Az 
osztályok (különösen az osztályfőnökkel intenzívebben eltöltött első tanítási héten) sok 
közösségfejlesztő játékot, együttműködést igénylő játékot játszottak. Az év eleji szociometriai 
mérések elvégzésével az osztályfőnökök képet kaptak a tanulók közötti társas viszonyokról, 
az egyes gyerekek osztályban elfoglalt helyéről. Az eredmények alapján határozták meg 
feladataikat. A közös osztályprogramok, a kirándulások a közösség formálásában jelentősek 
voltak, hiszen kötetlenebb formában volt lehetőség a beszélgetésre, játékra, közös élmények 
átélésére. 
  Fontos értéknek tartjuk az elfogadás, a szociális érzékenység kialakítását növendékeinkben, 
hiszen iskolánkban mozgásszervi-, beszéd- és halmozottan fogyatékos tanulók is tanulnak.  
Rendhagyó „Esély órán” vettünk részt, ahol a mozgássérültek életével, különleges segítő 
eszközeikkel ismerkedtünk. A legnagyobb élménynek a saját tapasztalatszerzés bizonyult, 
hiszen a gyerekeink kipróbálhatták ezeket az eszközöket. 
  A Sulifesztiválra való készülés során a közös célért végzett sok-sok próba összekovácsolta 
az osztálytársakat. 
    Testnevelés órákon számos lehetőség nyílik a szociális kompetencia fejlesztésére. Egyéni, 
páros és csoportmunka során fejlődik önismeretük, önértékelésük, önmaguk és társaik iránti 
toleranciájuk, megtanulják társaik adottságait, képességeit elfogadni, kezelni. A torna 
elemeinek végrehajtásakor az egymásnak való segítségnyújtást, a társban való feltétlen 
bizalmat, felelősségvállalást gyakorolhatják. 
     A természetismeret és a biológia tantárgyak célja nem csak ismeretközvetítés, hanem 
érzelmi, esztétikai, etikai és erkölcsi nevelés is. A közösségvállalás, a tisztelet, megbecsülés, 
felelősségvállalás, a türelem, az empátia érzése nem csak a csoport fejlődését segíti, hanem a 
természettel való kapcsolatukat is pozitív irányba tereli. 
     A kooperatív technikák alkalmazása, a csoportmunka nagymértékben elősegíti a szociális 
kompetenciák fejlődését. Intézményünkben már hosszú évek óta használjuk ezeket a 
módszereket, egyre nagyobb hatékonysággal. 
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2.5 Tanulói hiányzás, annak kezelése 

Osztály, 
tanulók 
száma 

Összes 
mulasztott 
óra 

Egy 
tanulóra 
eső 
mulasz-
tás 
órában 

Igazo-
latlan 
órák 
száma 

Intézkedések 
Felszólítások 
száma 

Feljelentések 
10 
igazolatlan 
óra után 

30 
igazolatlan 
óra után 

50 
igazolatlan 
óra után 

1.a 
20 fő 

2011 100,5 10 2    

2.a 
17 fő 

1421 83,5      

3.a 
24 fő 

2683 89,4      

4.a 
15 fő 

1429 89,3 12 2    

4.b  
14 fő 

1284 85,6 1     

1-4 
osztály 
89 fő 

8828 89,7 23 4    

5.a 
26 fő 

2793 96,3 14 4    

6.a 
24 fő 

2804 116,8 104 1 2 1 1 

7.a 
17 fő 

1949 114,6 4     

7.b 
17 fő 

1813 106,6 120 3 3  1 

8.a  
15 fő 

2181 145,4 10 2    

8.b 
13 fő 

1593 122      

5-8. 
osztály 
112 fő 

13.133 117 252 10 5 1 2 

1-8. 
osztály 
201 fő 

21.961 103,3 275 14 5 1 2 

 
    A szülők a legtöbb esetben a Házirendben leírt módon jelezték a tanulók hiányzását az 
iskola felé. Sajnos sok járványszerű megbetegedés volt a tanév alatt. A hiányzó tanulók a 
leckét megkapták (a szülő, testvér személyesen, illetve a Facebook segítségével), hiányzásuk 
során keletkezett elmaradásukat egyéni megsegítéssel pótoltuk. 
Előfordult néhányszor, hogy a szülő nem szólt gyermeke hiányzásáról, ott az osztályfőnök járt 
utána a hiányzás okának személyesen vagy telefonon. Sajnos szülői hanyagság is felmerült a 
mulasztás okaként. Az igazolatlanul hiányzó tanulók szüleivel szinte napi szintű volt a  
telefonon történő kapcsolatteremtés az osztályfőnökök részéről. Több alkalommal történt  
családlátogatás, gyerekorvossal való egyeztetés a hiányzásokról, a családsegítő szolgálat és a 
gyámhivatal munkatársaival történő esetmegbeszélés. Ez különösen két tanulónál jelentett 
többletmunkát a felelőtlen szülői magatartás miatt, és vezetett évfolyamismétléshez. 
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2.6  Tanulói közösségek együttműködése, DÖK 

  Az osztályok közötti együttműködések formái: 

 plakátkészítés a közlekedési napra (1. és 5., 2. és 6., 3. és 7., 4. és 8. évfolyamok) 
 iskolai műsorok készítése (október 23., nemzeti összetartozás napja - nyolcadik 

évfolyam, magyar kultúra napja-hetedik évfolyam, költészet napja: 6-7-8. évfolyam). 
 közös osztálykirándulás (nyolcadikos évfolyam) 
 szerenád (nyolcadik évfolyam) 
 a hetedikes osztályok együtt készültek a nyolcadikosok búcsúztatására (iskola 

díszítése, ballagási műsor). 

A Diákönkormányzat munkája 

 A diákönkormányzat a 4-8. évfolyam közötti osztályok képviselőiből áll, gyűlést havonta 
egyszer tartottak. 
   Az alsós tanulók közül csak a 4. évfolyamosok vesznek részt a DÖK munkájában. Az 
osztályokat négy tanuló képviselte a DÖK gyűléseken. Az ott született információkat minden 
esetben pontosan megosztották az osztályközösséggel. 
    A többi évfolyam főként az osztályfőnök irányításával vettek részt az iskolai programokon, 
a diákönkormányzat szervezésében lebonyolított tevékenységekben.  
    Az alsós diákönkormányzat rendezvényein igyekeztek megfelelő számban részt venni az 
osztályok tanulói. 
    A 2. évfolyamosok már második éve testvérosztály kapcsolatban vannak a 6. 
évfolyamosokkal. A nagyobbak segítik a kicsik tevékenységeit. Versenyeken szurkolnak 
egymásnak, örülnek egymás sikerének. Sajnos az idén kevés időt tudtak együtt tölteni. 
   A tanév idén is a vezetők megválasztásával kezdődött. A képviselők szavazatai alapján a 
diákönkormányzat elnöke Szabó Evelin (7.b), elnökhelyettese pedig Mogyoró Helga (8.b) 
lett. 
   A diákügyelet új rendszer alapján indult idén. A felső tagozatos tanulók az „A” épület 
rendjére figyelnek. Az ügyeletesek hetente váltották egymást, egy hétre egy fiú és egy lány 
tanuló került beosztásra a hetedik és a nyolcadik évfolyamból. A „B” épületben a 4. 
osztályosok ügyeltek a rendre. 
   Tanév elején megszavazták a házi tanulmányi versenyben szereplő hat tantárgyat, 
melyekben eredményeiket kívánták összemérni. Idén a következő tantárgyak ötöseit és 
egyeseit számolták: magyar irodalom, matematika, angol, földrajz, természetismeret, 
technika, testnevelés. 
    Szeptember végén a vezetőkkel Szolnokon jártak, a Megyei Diákönkormányzat Tanévnyitó 
Közgyűlésén képviselték iskolánkat. A megye általános és középiskoláiból sokan érkeztek, a 
gyerekeknek lehetőségük volt beszélgetni, ismerkedni. Betekintést nyerhettek továbbá 
megyei, országos és nemzetközi program-, verseny-, és ösztöndíj-lehetőségekbe. A lányok 
nyitottak voltak, érdeklődően jegyzeteltek, később az információkat a többiekkel is 
megosztották. 
    Novemberben az egészségnevelési és a pályaválasztási vetélkedő szervezése volt a 
feladatuk. Mindkét vetélkedő jól sikerült, a gyerekek jól érezték magukat. Köszönet az 
osztályfőnököknek a segítségért a feladatok gyűjtésében és a vetélkedők lebonyolításában.  
   A karácsonyi ünnepségen szereplő tanulók szorgalmasan és jókedvűen készültek a műsorra.   
Februárban a farsang szervezésében a diákok aktívan részt vettek.  A 6-8. osztályos tanulók 
segítségére számíthattak a szervezésben. Az 5. osztályos tanulók pedig rendkívül nagy 
kedvvel készítették, és mutatták be ötletes jelmezeiket. A farsang jó hangulatban telt, sikeres 
volt.   
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A tanév végi tanulmányi verseny összesítése alapján a legtöbb ötöst szerző osztályok tanulói 
közül összesen hét tanuló vehetett részt jutalomkiránduláson Budapesten. 
   Júniusban pedagógusnapot köszöntöttek, a gyerekek lelkesen, jó szívvel meglepetést 
készítettek a pedagógusok számára. Végül diákönkormányzati nap keretében sportnappal 
zárták az évet.  
    A tanév során a gyerekek a gyűléseken nyitottak, lelkesek voltak. A diákönkormányzatot 
segítő Györe Erika úgy ítéli meg, hogy az utóbbi időben sokat fejlődtek a gyerekek 
kommunikációban, problémamegoldásban, és kreativitásban is. Ezek a felmerülő ötletekben, 
javaslatokban nyilvánultak meg.  
 

2.7  Környezet- és egészségtudatos nevelés 

    Alsó tagozaton környezetismeret órákon ismerkedtek a tanulók a környezettudatos 
magatartással, az energiatakarékosság, az egészséges életmód és táplálkozás témakör 
lehetőséget adott a környezet- és egészségtudatos nevelésre. Építkezhettek a Kíváncsiak 
Klubja továbbképzésen szerzett alapokra, digitális segédanyagokra.  
     Témahetük is volt a környezettudatosság jegyében, melyben minden osztály tevékenyen 
részt vett, teljes osztálylétszámmal. A Fenntarthatósági – témahét keretében a vízzel való 
takarékoskodásra hívták fel a figyelmet. 
   Magyar nyelv és irodalom órákon a szövegértést fejlesztő feladatlapok témái között 
szerepelt a környezetvédelem. 
   Az orvosi, fogorvosi, védőnői szűrővizsgálatok során kapott információk és intézkedések is 
az egészségtudatosság megerősítését szolgálták. 
    Ötödik évfolyamon az Egészséges élet témakör, 6. osztályban a Mi és a környezetünk 
témakör, 7. osztályban a környezettudatosság témájának sokoldalú feldolgozása segítette a 
környezet- és egészségtudatos nevelés megvalósulását az etika órákon. 
    A gyalogtúra szervezése ezeket a célokat szolgálta.  
    A természetismeret tantárgy sajátossága, hogy több leckében is fő szempont a 
környezetünk védelmére és az egészségtudatosságra nevelés. Ezt a tananyag mellett kis 
filmekkel, bemutatókkal tesszük hatékonyabbá. A környezet-és egészségtudatos nevelés a 
biológia és a természetismeret tárgyak minden témájában jelen van. 
   A kémia tantárgy tanítása során minden évben kiemelt feladat a környezet- és 
egészségtudatos nevelés. Külön témakörben tanulnak a levegő, a víz szennyeséséről, a 
szennyezőanyagok élettani és környezeti hatásairól, a vegyszerekről, tisztítószerekről, a 
szelektív hulladékgyűjtésről, a tápanyagokról, a helyes táplálkozásról. 
    A technika és életvitel tantárgy minden évfolyamon külön fejezetet szán a környezettudatos 
nevelésre. 
   Az osztályfőnöki órák témái között minden évfolyamon szerepeltek e nevelési területet 
átölelő témák. 
  Az egészséges életmódra nevelést kívánjuk támogatni azzal, hogy bekapcsolódtunk az Iskola 
gyümölcs, és Iskolatej programba.  
    A pedagógusok az óráikon fontosnak tartják a környezet tisztaságát. Minden esetben 
felhívják a figyelmet, hogy mindenki felelős a saját maga körüli környezet rendben tartására.    
Ebben az évben a tantermekben a szelektív hulladékgyűjtést vezettük be. A tanulók egyre 
tudatosabban választják külön a még használható papírt a szeméttől. 
    A tantermek rendjének, tisztaságának megőrzését a teremátadással próbáltuk megőrizni. Ez 
a hetesek és az órát tartó pedagógus feladata volt. Sajnos, nem mindenhol történt meg 
következetesen, így viszont nehéz a szokások kialakítása a tanulók körében. 
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    Az udvaron szemetelő tanulókat az ügyeletes nevelő figyelmeztette, és időnként egy-egy 
osztály osztályfőnöki órán is rendbe tette az udvart. 
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3. EREDMÉNYEK 

3.1 Tanulmányi mutatók (magatartás-szorgalom; tantárgyi átlagok; kitűnő tanulók-bukások száma; dicséretek-figyelmeztetések száma;) 

Tantárgyi átlagok 2016/2017. tanév év vége 

TANTÁRGY 2. a 3. a 4. a 4. b 5. a 6. a 7. a 7. b 8. a 8. b Átlag 
Magatartás 4,6 4,3 4,3 4,3 3,8 4,1 3,8 4,2 4,4 4,6 4,2 
Szorgalom 4,5 3,8 3,7 3,5 3,5 3,7 3,5 3,6 4,0 4,0 3,8 
Magyar nyelv 4,1 3,5 3,0 3,1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 4,0 3,4 
Magyar irodalom 4,2 3,6 3,2 3,4 3,4 3,5 3,4 3,7 3,5 3,6 3,6 
Történelem     3,1 3,5 2,8 3,0 2,2 3,8 3,1 
Angol nyelv   3,6 3,7 2,7 3,3 3,5 3,1 3,7 4,2 3,5 
Matematika 4,1 3,4 3,4 3,0 2,9 2,9 2,8 3,1 3,4 3,7 3,3 
Informatika  4,8 4,6 4,3 4,3 4,3 3,7 3,8 4,1 4,3 4,2 
Környezetismeret / Természetismeret 
 

3,9 3,2 3,3 3,2 3,0 3,3     3,3 

Fizika      3,0 3,1 2,8 3,0 3,7 3,1 
Biológia       2,8 3,3 3,3 3,4 3,2 
Kémia       3,1 3,4 3,5 3,7 3,4 
Földrajz       3,3 3,2 3,6 3,6 3,4 
Ének- zene 4,7 4,5 4,2 4,5 3,9 4,4 3,6 3,8 4,4 4,6 4,3 
Vizuális kultúra 4,6 4,6 4,6 4,2 4,3 4,2 4,4 4,1 4,2 4,8 4,4 
Életvitel és gyakorlat 4,7 5,0 4,5 4,5 4,1 3,9 3,5 3,7 4,3 4,6 4,3 
Testnevelés 4,9 4,8 4,2 4,5 3,9 4,2 3,5 4,5 4,4 4,6 4,4 
Etika/Hit- és erkölcstan 4,9 4,7 4,6 4,6 4,2 4,1 4,1 4,2 4,3 4,5 5,0 
Hon- és népismeret      4,0     4,0 
Külalak 4,4 3,8 3,8 3,7 3,7 4,0 3,7 3,7 4,1 4,6 4,0 
OSZTÁLYÁTLAG 4,5 4,2 3,9 3,9 3,6 3,7 3,4 3,5 3,7 4,1 3,9 
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Kitűnő tanulók Osztály Név 
1. 1. a Magyar Dóra 
2. 1. a Szemők Zsófia 
3. 2.a Bezsella Vivien Marcellina 
4. 2.a Molnár Benjámin 
5. 2.a Molnár József 
6. 2.a Vágner Dorka 
7. 4.a Molnár Gábor István 
8. 4.b Magyar Gréta 
9. 4.b Józan Zsombor Ferenc 

10. 5.a Oravecz Zsombor Soma 
11. 5.a Tákos Attila 
12. 6.a Molnár Márk 
13. 6.a Molnár Zsanett 
14. 7.b Kovács Krisztián Mihály 
15. 7.b Szabó Evelin 
16. 8.b Bártfai Petra 
17. 8.b Kovács Dániel 
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Javítóvizsga Osztály Név Tantárgy 

1. 5.a 

magyar nyelv 
angol nyelv 
matematika 

2. 5.a 

történelem 
matematika 

természetismeret 
3. 6.a matematika 
4. 6.a matematika 
5. 7.a matematika 
6. 7.a matematika 

7. 7.a 
matematika 
testnevelés 

Évfolyamismétlő Osztály Ok 
1. 6.a mulasztás 
2. 7.b mulasztás  

Osztályozóvizsga Osztály Ok 
1. 8. a mulasztás 
2 . 8. b mulasztás 

 

 

 

Dicséretek 1.a 2.a 3.a 4.a 4.b 5.a 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b összesen 
szaktanári 

dicséret 
       4 1  1 6 

napközis 
nevelői dics. 

            

osztályfőnöki 
dicséret 

 17    13  8 3 1 3 45 

igazgatói 
dicséret 

 5 1 15 3  10 1 1  12 48 

nevelőtestületi 
dicséret 

            

összesen 
 

 22 1 15 3 13 10 13 5 1 16 99 
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Fegyelmező 
intézkedések 

1.a 2.a 3.a 4.a 4.b 5.a 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b összesen 

szaktanári 
figyelmeztetés 

  3 1  23 65 87 24  1 204 

napközis 
nevelői figy. 

            

osztályfőnöki 
figyelmeztetés 

2 1  4 2 1 1  1   12 

osztályfőnöki 
megrovás 

     1      1 

igazgatói 
figyelmeztetés 

  3  2   5    10 

nevelőtestületi 
intés 

       2    2 

összesen 
 

2 1 6 5 4 25 66 94 25  1 229 

 
3.2 Verseny- és pályázati eredmények 

Törökszentmiklósi Ipolyi Andor Könyvtár Prózamondó verseny 

Molnár József  2. a 2. helyezés. Józan Zsombor Ferenc 4. b különdíj. 

Két tanuló nevezett iskolánkból.  

Felkészítő nevelő: Bokorné Tímár Tünde 

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola 

Szépíró verseny 

Vágner Dorka 2. a 2. helyezést. Magyar Gréta 4. b 3. helyezést, Hovodzák Dzsenifer 4. a 2. 
helyezést ért el. 

Összesen 6 tanuló indult iskolánkból. 

Felkészítő nevelő: Bokorné Tímár Tünde, Szabó Julianna, Gácsi Attiláné 

Törökszentmiklósi Hunyadi Napok Programsorozat 

Mátyás íródeákja 

Bezsella Vivien Marcellina 2. a 1. helyezés. Tóth Rebeka 3. a 3. helyezés. 

Felkészítő nevelő: Bokorné Tímár Tünde, Karakas Jánosné 

Mátyás Ceremónia Mestere 

Molnár Benjámin 2. a 3. helyezés, Molnár József 2. a 1. helyezés. 

Felkészítő nevelő: Bokorné Tímár Tünde 
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Mátyás Kincstárnoka 

Magyar Gréta 4. b különdíj. 

Felkészítő nevelő: Szabó Julianna 

Rajzverseny 

Viczián Bence 4.a  3. helyezést ért el. 

Felkészítő nevelő: Gácsi Attiláné 

Hunyadi Nyelvmesterei 

5-8. osztályokból összeállított csapat 2. helyezést ért el. 

Felkészítő nevelő: Orovecz Rózsa, Tóthné Szecskó Ildikó 

„All about the UK” c. angol nyelvi verseny 

7-8. osztályosok csapata 2. helyezést ért el. 

Felkészítő nevelő: Győri Ibolya 

Komplex Természettudományos verseny 

8. osztályosok csapata 3. helyezést ért el. 

Felkészítő nevelő: Véninger Erzsébet, Györe Erika, Légrádiné Gál Anikó, Ruzsik Csabáné 

Matematika verseny 

Minden évfolyamon két tanuló indult, helyezést nem hoztak. 

Felkészítő nevelő: Balogh Tibor, Ruzsik Csabáné 

Hebe Kft. egy fordulós nyelvi verseny 

„Spring in the English speaking counties” 

Két csapat indult a 6.a osztályból (4-4 fővel). A mezőny első harmadában végeztek. 

Felkészítő nevelő: Győri Ibolya 

Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola levelezős versenye 

A 8.a osztályból két fő vett részt. 

Felkészítő nevelő: Győri Ibolya 

Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola versenyei 

A Versmondó versenyen osztályonként 2 tanuló indult  
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1. helyezést ért el: 1-2. o.: Molnár József 2.a 

                               3-4. o.: Molnár Gábor 4. a 

Felkészítő nevelő: az alsós nevelők 

A Daléneklő versenyen 2 tanuló vett részt osztályonként. 

1-2. o. első: Demeter Kitti 1. a 

3-4. o. első: Habara Attila 4. a 

Felkészítő nevelő: az alsós nevelők 

„Szárnyalás” – tehetséghét 

 Kis matematikusok versenye 

1. o.: 10 fő 

2. o.: 14 fő 

3. o.: 10 fő 

4. évfolyam: 12 fő vett részt. 

Összesen: 46 tanuló 

Felkészítő nevelő: az alsós nevelők 

Az iskola legjobb helyesírója verseny 

Az 5.a osztályból 5 tanuló, 6. a osztályból 6 tanuló, a 7. a és 7. b osztályból 5 - 5 tanuló, a 8. 
évfolyamból 6 tanuló versengett. Összesen: 27 tanuló 

Felkészítő nevelő: Orovecz Rózsa, Tóthné Szecskó Ildikó 

Történelemverseny az iskola névadójáról 

A versenyen 22-en mérték össze tudásukat. 

Felkészítő nevelő: Galambos Borbála, Tóthné Kis-Pál Tünde, Tóthné Szecskó Ildikó 

„Maradj talpon!” természettudományi verseny 

A felső tagozatos tanulók közül 28-an versenyeztek. 

Felkészítő nevelő: a természettudományos munkaközösség tanárai 

Angol Karácsony 

Az vetélkedőn 6 csapat mérte össze tudását. A csapatokat 4 fő alkotta. 
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Felkészítő nevelő: Győri Ibolya 

Dr. Természet tanulmányi verseny 

5-8. évfolyam tanulói közül 50-en vettek részt az egyéni versenyen. 

Felkészítő nevelő: a természettudományos munkaközösség tanárai 

Természetfotó pályázat 

7 tanuló nevezte be fotóit a felső tagozaton. 

Felkészítő nevelő: Légrádiné Gál Anikó 

 

3.3  Eredményes továbbtanulás (beiskolázás, eredmények a visszajelzés alapján) 

 

 

 

 A 8. a osztály 
adatai 

A 8. b osztály 
adatai 

Az évfolyam 
adatai 

Továbbtanul 
 

15 13 28 

Gimnáziumban 
 

5 4 9 

Szakgimnáziumban 
 

4 3 7 

Szakközépiskolában 
 

6 6 12 
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Az első helyen megjelölt középfokú intézménybe felvett tanulók száma: 

8. a osztály: 13 fő (87%) 

8. b osztály: 13 fő (100%) 

A második helyen megjelölt középfokú intézménybe felvett tanulók száma: 

8. a osztály: 2 fő (13%) 

8. b osztály: 0 fő (0%) 

 

4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

4.1 Szakmai munkaközösségek, munkacsoportok tevékenysége, együttműködése 

     Az alsós munkaközösség rendszeresen tartott műhelyfoglalkozásokat, melyeken az 
aktualitások mellett megbeszélték a problémáikat is, segítették egymást szakmai, módszertani 
tanácsokkal. A munkaközösség részt vett az iskolai programokon, rendezvényeken, 
megemlékezéseken. Létszámuk 9 fő. A munkaközösség-vezető szerint, mindannyian 
helytálltak a sok feladat ellenére. A Munkatervben és az Alsós munkaközösség tervében előírt 
valamennyi programot színvonalasan megvalósították. 

   A KRIZMA Szakmai Műhely a kolleganő nyugdíjba vonulása miatt átformálta 
tevékenységét. Cél az egymástól való tanulás, tapasztalatcsere lett. Bemutató órákkal és az 
azokat követő szakmai megbeszélésekkel színesítették tevékenységüket. A „Karizma” – 
szakmai műhelymunka keretében bemutató órát láttak: 
Bokorné Tímár Tünde: nyelvtan 2.a 
Kovács- Magyar Orsolya: környezetismeret 1.a 
Gácsi Attiláné: matematika 4.a 
Szabó Julianna: olvasás 4.b 
Galambos Borbála: történelem 6.a 
Györe Erika: biológia területen 7.a 
 

A társadalomtudományi munkaközösségben az együttműködés megfelelő. Kölcsönösen 
segítik egymást, az információáramlás jó. Foglalkozásokon osztják meg tapasztalatainkat, és 
szívesen segítik egymást. A munkaközösségben 6 pedagógus tevékenykedik. 
 
A természettudományi munkaközösségben 7-en dolgoznak együtt. A szakmai 
munkaközösségeken belül az együttműködés kiváló. 

Osztályfőnöki munkaközösség tagja minden osztályfőnök és a felső tagozaton tanító 
kollégák. 
Az egy osztályban tanítók között rendszeresek a konzultációk. A tantestületen belül 
megbeszélik a problémákat, legjobb tudásuk szerint segítséget adnak egymásnak. Szívesen 
dolgoznak együtt az osztályban tanító kollegákkal, szakmailag elfogadják egymás tudását, 
tanácsát. Világosan látják, hogy az iskolai munka egy közös cél érdekében működik. 
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A munkaközösségek együttműködnek egymással. Egyeztetés után készülnek el a 
munkatervek és a programtervek. 
 
A nevelők több közös programon vettek részt az iskolai programokon kívül is: 
- múzeumlátogatás a szolnoki REPTÁR-ban 
- színházlátogatás Budapestre 
- mozilátogatás két alkalommal Szolnokon (A nagy napom; Pingvinek vándorlása 2.) 
- két napos kirándulás a Visegrádra és környékére. 
 
 
4.2  Nevelőtestületi belső tudásmegosztás 

   A tudásmegosztás intézményünkben hatékonyan működik. Az intézményvezető igyekszik 
minél több teret adni a nevelőtestület tagjai számára a tudásmegosztás biztosítására. 
 A nevelőtestületen belül a tavaszi nevelőtestületi értekezleten volt lehetőség, hogy átadhassák 
egymásnak a különböző képzéseken szerzett ismereteket, tudásukat. A Meixner 
továbbképzésről és a KARIZMA Szakmai Műhely tevékenységéről Bokorné Tímár Tünde, a 
BECS munkájáról Gácsi Attiláné számolt be. 
   2017. április elején vett részt a tavaszi pedagógiai napok keretén belül a GeoGebra 3D-s 
alkalmazásai műhelyfoglalkozáson. Erről tart Balogh Tibor egy rövid bemutatót a tavaszi 
nevelési értekezleten a kollegáknak. A Szolnoki POK által szervezett pedagógiai napok 
keretében öt nevelő vett részt, ők is elmondták tapasztalataikat. 
   A vezetőségi megbeszélések, értekezletek is nagyban segítették a munkaközösségek közötti 
kapcsolatot. Rálátást adtak egymás munkájára. 
    Már harmadik éve hagyomány iskolánkban, hogy az őszi és a tavaszi értekezletre egy-egy 
pedagógus készül fel. Idén ősszel a motivációról hallottunk előadást Gácsi Attilánétól. 
Tavasszal Nádudvari Sándor az Internet veszélyeiről osztotta meg gondolatait. 
 

4.3  Kommunikáció 

    A kommunikáció folyamatos volt az iskolavezetés a pedagógusok, a munkaközösségek 
tagjai között. Formái: megbeszélések, műhelyfoglalkozások, informatikai felület. 
A munkaközösségen belül az információáramlás pontos és folyamatos. A kommunikációt a 
segítő, támogató szándék jellemzi. 
 

4.4  Gyakornokok mentorálása 

Balog Tibor heti egy matematika órában hospitált a 2. a és 4. a osztályban Bokorné Tímár 
Tündénél és Gácsi Attilánénál. 
Kovács-Magyar Orsolya a második félévben látogatta a 2. a osztály magyar óráit Bokorné 
Tímár Tündénél. 
 
 
 
 
4.5  Együttműködés az Intézményi Tanáccsal, Szülői szervezetekkel 
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    Az Intézményi Tanács egyik tagja Bokorné Tímár Tünde, így folyamatosan tartotta a 
kapcsolatot a tagokkal. Sajnos voltak késések, de pótolták minden esetben a hiányokat. 
    A 2. a osztály szülői munkaközössége igényelte, így Bokorné Tímár Tünde minden 
hónapban tartott szülői értekezletet, melyen ismertette a célokat, feladatokat, illetve 
betekinthettek a résztvevők a felmérésekbe is. Kérdéseiket feltehették. Megtervezték az 
osztály kirándulásait, programjait.  
   Az 1., 3. és 4. évfolyam osztálytanítói tanév elején, félévkor és év végén tartottak szülői 
értekezletet. De a nevelők a szülői munkaközösség vezetőivel napi kapcsolatot ápolnak. 
Minden osztálynak van Facebook csoportja, így az információk itt is olvashatók. 
A Szülői választmány ülésein is részt vett Bokorné Tímár Tünde és Gácsi Attiláné.  
   A szülői munkaközösségek folyamatosan segítik az osztályfőnöki munkát (pl. Mikulásra: 
csomagok elkészítése a gyerekeknek, sütemény, üdítő biztosítása a rendezvényekre, 
kirándulás szervezéséhez nyújtott segítség, hulladékgyűjtés szervezése, adventi koszorú 
készítése) 
A szülők részt vettek az intézményi önértékelés keretében a kérdőívek kitöltésében. 
A tanévben mindegyik osztályfőnök kettő (5.a, 7.a, 7.b) vagy három (6.a, 8.a, 8.b) szülői 
értekezletet tartott. 
 

5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

5.1 Együttműködés a település intézményeivel 

- Napsugár Művészeti Modellóvoda: szülői értekezletek, bemutató órák, karácsonyi műsor,  
  Balázsolás, Tudásvár 
- Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár: rendezvények 
- Kengyel község Önkormányzata: községi ünnepségek, nyári tábor támogatása, segíti az  
   intézmény   működését 
- Gyermekjóléti Szolgálat: a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók figyelemmel  
  kísérése 
- Gyermekorvosi és védőnői szolgálat: szűrővizsgálatok, A védőnő rendhagyó biológia órát  
   tartott a nyolcadikosoknak. 
- Idősek Otthona: karácsonyi műsor 
- Rendőrség: tájékoztatók, rendezvények biztosítása, engedélyezése, a körzeti megbízott  
  szükség esetén rendelkezésünkre áll. 
 
 
 
5.2 Közös szakmai feladatvállalás hazai intézményekkel 

   Iskolánk fenntartója és működtetője a Karcagi Tankerületi Központ. Jó a munkakapcsolat 
a Tankerület munkatársaival és a Tankerületi Igazgató Úrral. Munkánkat a segítőkészség, 
tolerancia és jó munkatársi kapcsolat jellemzi.  
    Rendszeres a kapcsolatunk a Szolnoki POK - kal. Hasznos és színvonalas 
továbbképzéseken, műhelyfoglalkozásokon vehettek részt nevelőink a tanév során öt 
alkalommal a következő témakörökben: matematika, reáltárgyak, történelem, alsó tagozat 
testnevelés, konfliktuskezelés. Részletes a képzéseknél olvasható. 
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   Jó kapcsolatot ápolunk a tankerület iskoláival, ezen belül kiemelt a kapcsolatunk a 
Tiszatenyői Szent István Általános Iskolával és a Törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás 
Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával.  
A megfelelő szakos ellátottság érdekében Kengyel és Tiszatenyő között több tantárgy 
esetében áttanítás valósul meg.   
    Közép-Tisza-völgyi Népfőiskolai Társaság szervezésében 1956-os vándorkiállítás 
érkezett intézményünkbe. Néhány napig tanulóink ismerkedhettek a megyénkben történt 
eseményekkel Tóthné Szecskó Ildikó tanárnő szakszerű tárlatvezetésének segítségével. 
   Az 1956-os eseményeket új megvilágításban mutatta be a Tóth Péter Lóránt és Dezső 
Dóra a rendhagyó történelem órán. 
 
5.3 Együttműködés civil szervezetekkel 

    Jó kapcsolatot ápolunk községünk civil szervezeteivel. A családi hét programjaiba is 
aktívan részt vállalnak a nyugdíjas klubok (Nefelejcs- és Őszirózsa Nyugdíjas Klub).  
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Polgárőrség is segíti az iskola életét. 
  
 
6. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 

6.1 Személyi feltételek alakulása 

    Intézményünkben az álláshelyek száma 23 fő. Nevelőtestületünkben jelenleg 19 pedagógus 
dolgozik. Külön szeretném kiemelni, hogy a megfogyatkozott létszám ellenére is minden 
munkatervi feladatot a tőlünk megszokott színvonalon végeztünk el. Nagyon köszönöm 
mindenki megértését és hozzáállását. 
   A tanév elejétől december közepéig Bartus Istvánné és Tótáné Fási Mária felmentési idejét 
töltötte, december 16-tól nyugdíjasok. Tőlük a „Pedagógus szolgálati emlékérem” átadásával 
búcsúztunk.  
   November elején Berényiné Tóth Melinda ment el tőlünk. Az elsős osztályát Kovács-
Magyar Orsolya vette át.   
    November közepétől 2017. április 24-ig volt folyamatosan táppénzen, majd megszüntette 
munkaviszonyát Hosszúné Szegény Ilona. Az ő helyettesítését két nyugdíjas tanítónő újbóli 
alkalmazásával tudtuk megoldani. Karakas Jánosné és Banka Lászlóné óraadók segítségével a 
3. osztály újra megtalálta önmagát, illetve a tantestületben is helyreállt a nyugalom. 
   2017. március 27-től dolgozott intézményünkben Koppándi Gergő, aki a harmadik 
osztályosok napközis nevelője volt. A tanulói létszám várható csökkenése miatti álláshely 
csökkenés miatt, illetve a munkája, főleg a fegyelmezés területén sok kívánni valót hagyott 
maga után, ezért a próbaidő leteltével megszüntettük munkaviszonyát. 
   Balogh Tibor még most matematikus végzettséggel tanítja a matematikát. De sikeresen 
teljesítette az első évét az egri Eszterházy Károly Egyetemen, matematika-testnevelés szakon. 
Így munkaviszonyát meghosszabbítottuk. 
Továbbá két óraadó dolgozik intézményünkben testnevelőként, informatika tanárként és 
rendszergazdaként, valamint 1 fő óraadó logopédus, 1 fő gyógytestnevelő, 1 fő iskolatitkár. 
     A technikai dolgozók 4-en vannak. A munkák elvégzésében 7 fő közfoglalkoztatott segít.  
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6.2  Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Az intézmény rendelkezik a nevelő-oktató munkához szükséges infrastruktúrával. A tárgyi 
környezet kialakítását a környezeti nevelési programban megfogalmazott elvek szerint 
igyekszünk megvalósítani.  
Rendszeresen felmérjük a pedagógiai programban meghatározott szükséges oktatási 
anyagokat. Pótlásról szerény anyagi keretek között gondoskodhatunk.  
 
Intézmény 
  Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága mindenki előtt ismert, folyamatos 
karbantartást igényel. Az épületben érdemi felújítást nem tudtunk az elmúlt években végezni.  
Legnagyobb gondot jelenti: 

 a fűtést biztosító kazán folyamatos elhasználódása, mely a közeljövőben várhatóan 
nagyobb karbantartást fog igényelni, 

 néhány terem beázása, amely külső és belső javítási munkálatokat is igényelne.  
Szükséges lenne a nyílászárók cseréje, hőszigetelés megoldása, a fűtés, a csatorna, víz és az 
elektronikus hálózat korszerűsítése, a mellékhelyiségek teljes felújítása. Parkettacsere az 
egész intézményben nagyon fontos lenne. 
Az udvaron a beton és az aszfalt feltöredezett, balesetveszélyes.  
Reméljük a benyújtott EFOP-4.1.3-17-es pályázat eredményes lesz, és sok gondunkat meg 
tudjuk oldani a segítségével. 
 
Alsó tagozat 
A tanév során a projektorok javítása megtörtént, ez segítette az óráikat. Minden tanteremben 
szükséges lenne ez a korszerű óravezetéshez reméljük az EFOP pályázatból ezt is sikerül 
megvalósítani. 
A tanulói laptop park elavult, nem tudták használni, szükséges lenne javításuk, cseréjük. 
Pozitív változás volt, hogy minden terembe jutott televízió, vagy számítógép. 
A szemléltető eszközök cseréje aktuális lenne.  
Szükséges lenne:  
- földgömbök 
- új Magyarország domborzata térkép 
- szemléltető eszközök mértékváltáshoz. 
 
Magyar nyelv és irodalom 
   A tanteremben a tanórák megtartásához rendelkezésre állnak a következő eszközök: Hifi 
berendezés, interaktív tábla, projektor, számítógép, tanári laptop, videó, televízió 
Sajnos az internet nagyon lassú a tanteremben, így csak olyan feladatokat tudtak felhasználni 
adatbankokból, amelyek letölthetők (a legtöbb nem tölthető le, illetve interaktív feladat) 
 
Történelem 
  A tanítási órákat az iskolai könyvtárban tartják, ahol rendelkezésre állnak a következő IKT 
eszközök, írásvetítő, tv, video és DVD lejátszó, tanulói laptopok. Az internet lassúsága miatt a 
nem letölthető digitális anyagok csak nehezen használhatók. A tananyag elsajátításához 
szükséges térképek megtalálhatók az iskolában, néhány térkép elhasználódott, ezért nem 
megfelelő az esztétikai képe. A könyvtár év elején új berendezést kapott. 
Az 5. és 6. évfolyamon a történelem tantárgy tanításához rendelkezésre áll digitális tábla, 
mely nagyban segítségére van a pedagógusnak.  
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Hon-és népismeret 
A tanteremben digitális tábla található, mely nagyban segíti az órákon való haladást. 
 
Angol 
   Iskolánkban minden szükséges feltétel adott az angol nyelv tanításához. Külön tanterem áll 
rendelkezésre, amelyben új berendezés várta év elején a tanulókat. 
A tanév elején az Oxford University Press oktatást segítő programja segítségével beszerezte a 
nevelő a Project tankönyvsorozathoz tartozó összes hanganyagot, tesztfüzetet, digitális 
segédanyagot, térítésmentesen.  
A tanteremben CD – lejátszó, tanulói laptopok, kézi szótárak, térképek vannak, melynek 
segítségével hatékonyabb nyelvtanulást biztosítható. Illetve a pedagógus saját úti filmjei és  
DVD-i is a tanulók rendelkezésére állnak.  
A tanterem saját készítésű plakátjai is elősegítik a nyelvtani ismeretek mélyítését, illetve 
egyéb ismereteket is felidézhetnek velük a tanulók.  
 
Ének-zene, Etika 
   A tanterem felszereltsége megfelelő. Rendelkezésre áll egy saját pianínó, CD-lejátszók, 
interaktív tábla, projektor, hangfal, hi-fi torony, szemléltető táblák. A zenehallgatás jó 
minőségben történik. Hiányzik az internet. Az órákra a Youtubéról töltöm le a zenéket 
pendrivére, mert a tankönyvekhez nem tartozik zenehallatási CD. 
 
Tánc és dráma 
   Az órák két helyszínen zajlottak. Az ének-zene teremben rendelkezésre állt digitális tábla, 
CD-lejátszó. Interneteléréssel nem rendelkeztem. Mozgásos tevékenységek esetén a 
táncteremben tartottuk az órát, mert ott volt elegendő hely. 
 
Osztályfőnöki órák 
Az osztálytermekben az osztályfőnöki órák tanórák megtartásához szükséges tárgyi feltételek 
adottak. Rendelkezésre állnak a következő eszközök: interaktív tábla, projektor, számítógép, 
tanári laptop, CD-lejátszó, néhol televízió és videomagnó. Sajnos az internetelérés nem 
biztosított a termekben, vagy nagyon lassú, így csak letölthető anyagokat tudunk használni.  
 
Testnevelés 
   Az iskola rendelkezik a testnevelés tantárgy tananyagának elsajátításához szükséges 
alapvető eszközökkel. A lehetőségek függvényében a hiányzó eszközök beszerzése 
folyamatos. Tanévkezdésre a kosárlabda pálya vonalai kerültek felfestésre. Szükség van még 
a röplabda pálya vonalaira, magasugródombra, tornaszőnyegekre, rekreációs eszközökre, 
gimnasztikai karikákra, röplabdákra. 
 
Matematika 
   Az interaktív tábla segítségével a környezettudatos magatartást is tudták gyakorolni, mert 
nem volt szükség annyi gyakorló lap nyomtatására. A lineáris függvényeket ragyogóan 
értelmezték, elemezték és ábrázolták a digitális tábla segítségével. A hagyományos tábla 
sokszor kicsinek bizonyult, főleg amikor hosszabb és ábrával kiegészített feladatokat oldottak 
meg. A táblai eszközkészlet kissé elhasználódott. Amennyiben lenne újabb táblai vonalzó és 
körzőkészlet, az megkönnyítené a munkát. A szemléltető eszközöket sokszor a GeoGebra 
szoftver segítségével oldotta meg a nevelő, kiegészítve a hagyományos kézbe vehető 
tárgyakkal.  
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Természetismeret, földrajz 
   Az órákat általában a szaktanteremben tartják ahol interaktív tábla, térképek, 
kőzetgyűjtemény van a nevelő segítségére. Az internet az egész iskola területén gyakran lassú 
és nehezíti a haladást az órán. 
 
Biológia 
 Sajnos az iskola épületében nincs lehetőség biológia szaktanterem kialakítására. Ez magával 
vonja az órát színesítő eszközök hiányát, illetve a meglévő eszközök mindenkori szállítását a 
tantermek között. Az iskola rendelkezik mikroszkóppal, egy a belső szerveket bemutató 
bábuval, és biológiai albumokkal, vaddisznó koponyával, emberi fogazat modelljével. 
 
Kémia 
A kémia tantárgy tanításához megfelelő méretű és felszereltségű szaktanteremmel rendelkezik 
az intézmény. A munkát megkönnyíti az interaktív tábla használata. Jó lenne, ha több digitális 
anyagot vásárolhatnánk, mert még élményszerűbbé tehetnénk segítségükkel a tanórákat. 
 
Technika 
  A szaktanterem hiánya nehézzé teszi a technikai, manuális kompetenciák fejlesztését 
 

6.3  Szervezeti feltételek (felelősség- és hatáskörök szabályozottsága, érvényesülése;  
       szakértelem és egyenletes terhelés alapján történő feladatmegosztás érvényesülése) 
 

  Az intézmény SZMSZ-ében a felelősség- és hatáskörök szabályozottak. A vezetőség a 
szakértelem figyelembevételével törekszik az egyenletes terhelés megvalósítására. A vezető 
fontosnak tartja a feladatmegosztás érvényesülését, és az egyenletes leterhelés 
megvalósítására való törekvést. 
 

6.4  A pedagógus továbbképzési terv megvalósulása 

 
      A továbbképzés 
elnevezése 
 

A résztvevők száma A továbbképzés ideje 

1. Matematika- testnevelő 
szak 
/Eger Eszterházy Károly 
Egyetem/ 

1 
/Balogh Tibor/ 

2016. szeptembertől 

2.Környezettan tanár 
/Nyíregyházi Egyetem/ 

1 
/Györe Erika/ 

2016. szeptembertől 

3.Matematika műveltségterületi 
képzés 
/Jászberény/ 

1 
/Szabó Julianna/ 

2016. szeptemberétől 

4.Közoktatás vezetőképzés 
/Budapest/ 

1 
/Nádudvari Sándor/ 

2017. február 

5. Írásoktatás Meixner 
módszerrel, 
 /Budapest Meixner Iskola/ 

4 
/Bokorné Tímár Tünde, 
Szabó Julianna, Magyar 

Orsolya, Galambos Borbála/ 

2016. november 
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6 Pedagógus minősítésre 
felkészítő továbbképzés 10 óra 
/Szolnoki POK/ 

3 
/Nádudvari Sándor, Szabó 

Andrea, Véninger Erzsébet/ 

2016. november 

7.Intézményvezetői 
önértékelésre felkészítő 
továbbképzés 10 óra 
/Szolnoki POK/ 

1 
/Tóthné Kis-Pál Tünde/ 

2016. december 

8.BTMN-es és SNI-s tanulók 
egyéni fejlesztési tervei 
történelemből 
/Szolnoki POK/ 

3 
/Galambos Borbála, Tóthné 

Kis-Pál Tünde, Tóthné 
Szecskó Ildikó 

2016. november 

9.Többirányú 
kompetenciafejlesztés 
reálórákon 
/Szolnoki POK/ 

5 
/Györe Erika, Légrádiné Gál 
Anikó, Nádudvari Sándor, 
Ruzsik Csabáné, Véninger 

Erzsébet/ 

2016. december 

 10.„Béka matekverseny” jó 
gyakorlat bemutatása felső 
tagozatos tanulócsoporttal 
/Szolnoki POK/ 

6 
/Bokorné Tímár Tünde, 
Szabó Julianna, Balogh 
Tibor, Ruzsik Csabáné, 

Véninger Erzsébet, Tóthné 
Kis-Pál Tünde 

2016. november 

11.Az alsó tagozatos 
munkaközösségek segítése 
gyógytestnevelés területén 
/Szolnoki POK/ 

4 
/Bokorné Tímár Tünde, 

Gácsi Attiláné, Galambos 
Borbála, Török Sándorné/ 

2016. december 

12.„A térszemlélet 
fejlesztése a matematika 
órákon”- továbbképzésen a 
Meixner Alapítványi Iskola 
szervezésében 
/Budapest/ 

5 
/Bokorné Tímár Tünde, 
Szabó Julianna, Magyar 

Orsolya, Galambos Borbála, 
Gácsi Attiláné/ 

2017. április 

13.Labdarúgás-készség- és 
képességfejlesztés 
/Szolnoki POK/ 

1 
/ Fülöp Éva/ 

2017. április 

14.Képességfejlesztés 
gimnasztikai karikával 
/Szolnoki POK/ 

1 
/Fülöp Éva/ 

2017. április 

15.Drámajáték-vezetés 30 
óra 
/Szolnoki POK/ 

1 
/Szabó Andrea/ 

2017. március 

16.OperAkadémia 30 óra 
/Budapest/ 

1 
/Szabó Andrea/ 

2017. április 

17. Önállóan használom az 
informatikai eszközömet - 
IKER 2. szintű képzés 
/Win Investor 
Vállalkozásfejlesztési Zrt.  
Szolnok/  

15 
/Balogh Tibor, Bokorné Tímár 

Tünde, Fülöp Éva, Gácsi 
Attiláné, Galambos Borbála, 
Györe Erika, Győri Ibolya, 

Légrádiné Gál Anikó, 
Nádudvari Sándor, Orovecz 
Rózsa, Szabó Andrea, Szabó 

Julianna, Tóthné Kis-Pál Tünde, 

2017. június 
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Tóthné Szecskó Ildikó, Török 
Sándorné 

 
    Terveink szerint a következő évben Galambos Borbála az angol műveltségterületi képzésen 
fog részt venni. Véninger Erzsébet szaktanácsadói képzésre jelentkezett. 
 
 
6.5  Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer 

A Belső ellenőrzési csoport tanév során végzett feladatai: 
 az éves önértékelési terv elkészítése 
 az eljárás során alkalmazandó módszerek, eszközök, feladatok egyeztetése, 

kidolgozása 
 az intézményi elvárás rendszer pedagógusra, intézményvezetőre, intézményre 

vonatkozó összeállítása, dokumentumelemzések elvégzése 
 az önértékelési folyamat lépéseinek konkréttá tétele, a dokumentációk kiegészítése, 

pontosítása 
 az önértékeléssel kapcsolatos, folyamatos tájékoztatás 
 óralátogatások, megbeszélések 
 a keletkező dokumentumok, eredmények feltöltése az informatikai felületre 
 

A tanév során az önértékelésben részt vevő kollégák száma: 12 fő 
A tanév végére minden nevelő esetében lezárult az önértékelés folyamata. 
Tapasztalatok:  
 jó szakmai felkészültség 
 munkaformák változatos alkalmazása 
 megfelelő óravázlatok, az esetleges hiányosságok megbeszélése 
 a naplóvezetés összhangban volt a tanmenetekkel 
 a tananyagban való haladás nyomon követhetősége a tanulói füzetekben, 

munkafüzetekben 
 pozitív megerősítést hangsúlyozó, valamint jobbító szándékú javaslatot tartalmazó 

összegzések  
 a kollégák részéről igény a pozitív megerősítés iránt 
 nyitottság az esetleges hiányosságok pótlására, az innovációra 

 
Eredmények a kompetenciák tükrében: 

1. Pedagógiai, módszertani felkészültség: 92,66% 
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók: 91,63% 
3. A tanulás támogatása: 90,83% 
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség: 89,61% 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 
osztályfőnöki tevékenység: 90,72% 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 
elemzése: 90,53% 
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7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás: 93,88% 
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért: 91,75% 

Összesítve: 91% 
 

Kiemelkedő területként, a legtöbb esetben, a következőket jelölték meg a kollégák: 
- Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudás. 
- A tervezés igazodik a tanulók tudás- és fejlettségi szintjéhez, előzetes tudásához. 
- Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkör kialakítása. 
- Az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazása. 
- A tanulók egymás elfogadására, tiszteletére való nevelése. 
- A partnerekkel való kölcsönös és konstruktív kommunikáció. 
- A szakmai tudás folyamatos megújítása. 
 
Fejleszthető területek: 
- A digitális és infokommunikációs eszközök célszerű, rendszeresebb használata. 
- Differenciált tanulásszervezés a tanórákon, az ezzel kapcsolatos ismeretek bővítése. 
- A fejlesztési tervek hatékonyabb megvalósítása. 
- Konfliktuskezelés. 
- Szakmai kooperációkban való részvétel. 

 
A 2017. évi minősítési tervbe bekerült (3 fő): 

- Nádudvari Sándor (sikeres minősítés, PED. 2. fokozatba lépett) 
- Szabó Andrea 
- Véninger Erzsébet 

Megtörtént az intézményvezető önértékelése és tanfelügyeleti ellenőrzése. 
 A második félévben elvégeztük az intézmény önértékelését. Folyamatban van az intézkedési 
terv elkészítése. 
 
6.6  Pályázati tevékenység 

  A fenntartandó pályázatokban aktívan munkálkodtunk (TÁMOP3.1.4-C).  
 Mentoráló intézmény pályázat fenntartása keretében folytattuk átalakítva a Karizma 

Szakmai Műhely munkáját. (A változásokról már írtam.) 
 Közösen pályáztunk a művelődési házzal az EFOP-3.3.2-16 pályázaton, melynek 

címe Kultúrával a köznevelés eredményességéért. 
 A természettudományi munkaközösség pályázatot adott be, amit a Nemzeti Tehetség 

Program írt ki. A pályázat címe: Dr. Természet. Kódjele: NTP-MTTD-17. 
 A tankerület adta be Hatékonyság és eredményesség megújult környezetben a 

Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskolában EFOP-4.1.3-17 pályázatot az iskola 
felújítására 
 

 
7. A TANTERVI SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOKBAN MEGFOGALMAZOTT 
ELVÁRÁSOKNAK ÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT 
CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 

7.1  Koherencia a központi szabályozó dokumentumokkal 

   Az intézmény összes szabályozó dokumentuma teljes koherenciában van a központi 
szabályozó dokumentumokkal. A dokumentumok a központi elvárásoknak megfelelően 
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készültek. Az intézmény tevékenysége egész évben a Pedagógiai Programhoz, a Helyi 
Tantervhez és a Munkatervhez igazodott. 

7.2  Megfelelés a helyi tanulói sajátosságoknak (pedagógiai, tanulásszervezési  
       módszerek, eljárások célirányos alkalmazása) 
 
     Munkánk során a helyi tanulói sajátosságoknak megfelelő módszereket, munkaformákat 
alkalmaztunk (differenciálás, kooperatív munka, változatos munkaformák, az órák 
mozgalmassá tétele, lazító gyakorlatok).  
Alkalmazkodva a 6.a osztály két mozgássérült leánytanulójának speciális igényeihez 
(mozgási nehézségek,  gerincprobléma miatt nem cipekedhet), az osztálynak állandó terme 
van, a szaktárgyi órák is ebben zajlanak. 
 

7.3  Az éves munkaterv összhangja a stratégiai dokumentumokkal 

A munkaterv összhangban volt a stratégiai dokumentumokkal.  

7.4  Éves szintre lebontott feladatok teljesülése 

    Az Alsós munkaközösség a Munkatervében vállalt minden feladatát teljesítette. A 
KARIZMA Szakmai Műhely foglalkozásai tértek el ettől a távozó kollegák miatt. Későbbi 
időpontban, több foglalkozást tartottak. Versmondó versennyel színesítettük még a 
programot. Vár a tudás vára előkészítő foglalkozást is tartottunk a nagycsoportos 
óvodásoknak heti egy alkalommal novembertől folyamatosan május közepéig. 
     A Társadalomtudományi munkaközösség a munkatervében vállalt feladatait sikeresen 
megvalósította. 
A tantárgyak tanítása során minden lehetséges módon a szövegértés és a matematika 
kompetenciák fejlesztése megtörtént. Az eredményekkel még nem vagyunk elégedettek. 
Célunk továbbra is a minél több gyakorlással ezen eredmények javítása. 
A tanítási órákon a lehetőségek függvényében használják a kooperatív technikákat. 
A tanulók kommunikációs képességeit fejlesztik, de a szakkifejezések használata rendkívül 
nehézkes. A tanulók szóbeli megnyilvánulásai egysíkúak, nem tudják választékosan kifejezni 
magukat.  
Órai differenciálással fejlesztették a tehetséges tanulókat. 
Az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történt a különleges bánásmódot igénylő 
tanulókkal való foglalkozás. 
   A Természettudományi munkaközösség az alábbi feladatokat tekintette kiemelt feladatnak: 

 Képesség-kibontakoztatás 
 Tehetséggondozás 
 Környezettudatos életre való nevelés 
 Kooperatív technikák alkalmazása 
 Folyamatos készülés az országos kompetenciamérésre 
 IKT- s eszközök és a digitális tananyag használata 
 Az iskolai projektekben való aktív részvétel 
 A tanulói munkák, füzetek külalakjának 2 havonkénti ellenőrzése 

A kiemelt feladataik közül egy kivételével minden feladatot maradéktalanul megvalósítottak.. 
A digitális tananyag szélesebb körű használatában még vannak feladataik a következő 
tanévben. 
       Ugyancsak minden munkatervben vállalt feladatát megvalósította az osztályfőnöki 
munkaközösség. 
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      A munkaközösségek eredményes munkájának köszönhetően az intézmény munkaterve és 
ütemterve maradéktalanul teljesült, sőt néhány esetben, a lehetőségekből adódóan több 
programot is megszerveztünk. 
 
 
7.5 A tanév kiemelt feladatainak megvalósulása 

Az intézmény munkatervében vállalt feladatok közül eleget tettünk: 

- az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása, egészséges életmód,  
  magatartás és szokásrendszer kialakításában a mindennapos testedzés lehetőségének  
  kihasználása 
- környezettudatos magatartás kialakítása 
- szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet megismertetése, megóvása, értékek teremtése  
  és megbecsülése vonatkozásában 
- a hulladékgyűjtési akciók szorgalmazása, folytatása 
- a beilleszkedési- és magatartászavarral küzdő tanulók egyéni bánásmóddal való fejlesztése,  
  beilleszkedésük segítése 
- a felmérések tükrében helyzetkép kialakítása tanulói és osztályszinten egyaránt 
- az országos mérés tapasztalatainak elemzése után a megfelelő korrekciók végrehajtása 
- esztétikai nevelés fejlesztése  
- hiányzások kiemelt kezelése, annak ellenőrzése. 
 
     A felmérések tükrében tanulói, osztály szinten és iskolai szinten is némi javulás 
tapasztalható.  
     Az esztétikai nevelés fejlesztése történt az irodalom órákon az irodalmi művek 
megismerésével; az iskolai műsorokban, megemlékezésekben való szerepléssel, a műsorok 
meghallgatásával. 
     A verbális és fizikai erőszak visszaszorítására, megelőzésére törekszünk. Valamennyi 
előrelépés tapasztalható, de néhány tanuló trágár szóhasználata kritikán aluli; sajnos a családi 
környezetben is szokásosak és elfogadottak az említett kifejezések. 
      A normatudatos magatartás kialakítására és fejlesztésére az osztályzatok tartalma közti 
különbséggel hívjuk fel tanítványaink figyelmét. 
A családi neveltségi hiányok pótlása azért nehéz, mert a szülők is értékzavarral küzdenek. 
     Az iskolai fegyelmi helyzet javulása látványosan az iskolai ünnepségeken, rendezvényeken 
tapasztalható. 
 

 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

     Tisztelettel köszönöm minden kollégámnak, hogy hatékony részvételével ilyen tartalmas 
tanévet tudhatunk magunk mögött. A külső körülmények, a felzaklatott mindennapok, a 
változások, sokszor feszültséget, türelmetlenséget, bizalmatlanságot hoztak az életünkbe. A 
fenntartóváltás kihívásai, és a törvényi változások feladatai nehéz munkát jelentettek ebben az 
évben is. Minden erőnkkel azon voltunk, hogy a tanítói, tanári munkánk során ez ne legyen 
érezhető. Úgy gondolom ez sikerült.  
A nyári szünetben tartalmas kikapcsolódást, erőgyűjtést, mosolygós, vidám napokat kívánok 
mindenkinek. 
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A beszámoló elfogadása 
 
A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola beszámolóját az iskola tantestülete 2017. június 
22-én tartott tanévzáró értekezletén elfogadta.  
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                         Tóthné Kis-Pál Tünde 
                                                                                            intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A beszámoló jóváhagyása 
 

A Karcagi Tankerületi Központ a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola beszámolóját 
jóváhagyta.  
 
 
 
Karcag, 2017.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Sági István 
                                                                                                   tankerületi igazgató 



Fogorvosi beszámoló 2017. 
 

 

A fogorvosi rendelőben a megszokott rendelési időben a munka 

zavartalanul folyik. A tervezett beavatkozásokra körülbelül három hét 

a várakozási idő. Jövő év elejétől a rendelési idő változni fog, melyről 

természetesen időben tájékoztatunk mindenkit. Bármilyen panaszról 

tudomásom nincsen.  

A rezidens doktornő novemberben szakvizsgázik, utána önállóan fog 

tovább dolgozni a szajoli körzetben. A kengyeli rendelő továbbra is 

szakképző helyként fog funkcionálni, a következő szakorvosjelölt 

kiléte egyelőre ismeretlen.  

 

 

Köszönettel:     Csécsei László                                                                            
2017-10-13 

 

 

 

 



ÉVES BESZÁMOLÓ KENGYEL KÖZSÉG HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLATÁNAK 
MŰKÖDÉSÉRŐL 2016. 
 
 
SZEMÉLYI FELTÉTELEK: 
Házi gyermekorvos : Dr. Kozma Katalin  
szakvizsgák: Csecsemő-,és gyermekgyógyászat 
                     Iskola egészségtan és Ifjúságvédelem 
 
Gyermekorvosi asszisztens: Egri Attiláné 
szaképzettség: Általános ápoló és általános asszisztens 
                        gyermek szakápolónő 
 
 
TÁRGYI FELTÉTELEK: 
Az Egészségházban kialakított gyermekorvosi rendelő, a hozzátartozó betegváró és fertőző 
betegváró továbbra is korszerű,jó állapotban van , megtörtént a rovarhálók felhelyezése az ÁNTSZ 
kérésére. 
A kötelezően előírt minimum feltételnek eleget tesz, a műszerezettség és a bútorzat egyaránt. 
 
 
GYERMEKORVOSI MUNKA: 
A házi gyermekorvosi munka acut betegek ellátását , a krónikus betegek gondozását , a védőnői 
szolgálattal együttműködve , a tanácsadásokat és az iskolaorvosi ellátást foglalja magába. 
 
A forgalmi statisztika alapján: 
 
Bejelentkezettek száma:827 gyermek, 
 
korcsoport szerinti megosztásban: 
0-11 hónapos korig 53 gyermek 
12hótól -4 éves korig 145 gyermek 
5-14 éves korig 475 gyermek 
15-18 éves korig 154 gyermek 
 
Lakóhely szerinti megosztásban: 
Kengyel-Bagimajor:612 gyermek; 
Martfű:102 gyermek; 
Tiszatenyő:80 gyermek; 
Tiszaföldvár:25 gyermek; 
Cibakháza:1 gyermek; 
Rákócziújfalu:3 gyermek; 
Mezőhék:1 gyermek; 
Szolnok:3 gyermek; 
 
-2016.01.01-12.31.között a betegrendelésen megjelentek száma:8072 gyermek. 
A tanácsadáson 2016-ben megjelentek száma:672;  
Születésszám 2016-ben:36 kengyeli újszülött , 
13 újszülött a környező településekről. 
 
Alapfeladatokhoz kapcsolódó tevékenység: 
1. A praxisba bejelentkezett gyermekek gyógykezelése,gondozása,rehabilitációja. 
2. Kiemelt feladat megelőzés,szűrés.  
 
Egyéb kapcsolódó tevékenységek: 
1.Védőoltások (kötelező;ajánlott,térítésköteles) beadása 



2.Iskolaiszűrések  
3.Házi gyermekorvosi szakértői tevékenység(egészségügyi igazolások 
kiállítás,közgyógyigazolás,ápolási díj,1x szoc.segélyhez igazolás) 
4.Saját mérlegelési és döntési jogkör alapján végzett tevékenységek(a szülő 
keresőképtelenségének megállapítása,alkalmassági vizsgálatok) 
5.Jogszabályoknak megfelelés igazolása (mozgáskorlátozottság és fogyatékosság) 
 
 
 
Az iskolai szűrővizsgálatok és a kampányoltások hiánytalanul megtörténtek. Látás-
,hallásszűrés,orvosi vizsgálat történt 2.-4.-6.-8.osztályban .Minden évfolyamon megtörtént a 
testnevelés kategóriába soroláshoz szükséges mozgásszervi szűrővizsgálat. A szűrővizsgálatok 
során kiderült, elsősorban a túlsúly és a mozgásszervi, érzékszervi (látás,hallás) problémák miatt 
volt szükség további kivizsgálásra utalni a gyerekeket. 
A lisztérzékenységi szűrővizsgálatot 2016-ban nem végeztünk, az esedékes korosztály szűrése 
2017 januárjában történt meg. 
 
 
Továbbra is kötelezően felajánlandó ingyenes védőoltás a méhnyakrák elleni védőoltás. A 
2016/2017-os tanévben 12 kislánynak volt  lehetősége az ingyenes oltásra ,melyet minden család 
kért.  
  
A választható védőoltások közül az agyhártyagyulladást okozó Meningococcus C nevű baktérium 
elleni védőoltás a 0-2 éves kor közötti gyermeket nevelő családok számára 2016-ben is 
kedvezményes volt az önkormányzat által. 
 
Köszönjük az Önkormányzat támogatását a családok és a gyermekek nevében is! 
 
 
 
 
 
Kengyel,2017.10.13.. 
 
                                                              Tisztelettel:Dr Kozma Katalin 



 Kengyel Község Önkormányzat Védőnői Szolgálat 
5083 Kengyel, Kossuth u. 139. 

 
 
 

Védőnői beszámoló 
 
 
 

Kengyel községben két védőnői körzet működik, 2013. január elsejétől az 
II-es számú körzetet betöltetlen állás miatt helyettesítéssel látom el.  
2016-ban az élve születések száma 36. Halva születés, csecsemő halott nem 
volt. Gondozott családok száma 201. 
Koraszülöttek száma egy, kis súllyal születettek száma egy, ami a születés 
számhoz viszonyítva magas. Magas a dohányzó várandósok száma, kb. 
30%-a dohányzik a várandósoknak.   
A gondozott várandósok száma 2016-ban 45 fő, először nyilvántartásba vett 
2016-ban 25 fő. A környezeti okból veszélyeztetettek száma nem 
számottevő, a környezeti veszélyeztetettség az utóbbi években javuló 
tendenciát mutat.  
0-6 éves korú gyermekek száma 2016 december 31-én 235 fő. Egészségügyi 
és környezeti okból veszélyeztetettek száma itt is sokat javult az elmúlt 
évekhez képest. 
Tanácsadásokon a megjelenés nagyon jó. Várandós tanácsadáson 243, 
csecsemő és kisgyermek tanácsadáson 1258 megjelenés volt. 
Családlátogatás várandósoknál és 0-7 éves korig 845 alkalommal történt.  
A községben védőnői gondozást elutasító kérelem nem volt, a 
tanácsadásokon a megjelenés nagyon jó. Gondozatlan várandós és 0-6 éves 
korú gyermek nincs.  
A kötelező védőoltások teljesítése 100%, a nem kötelező védőoltásokat is 
egyre többen kérik.   
2016-ban a coeliákia (lisztérzékenység) szűrést 26 főnél végeztünk. 
A szűrés lehetőségét a családok örömmel fogadják és kérik.  
A védőnői családlátogatást szívesen fogadják, elutasító kérelem ebben az 
esetben sem érkezett az ÁNTSZ-hez.  
A gyermek jóléti szolgálattal a kapcsolat nagyon jó, közös 
családlátogatásokkal biztosítjuk a problémával küzdő családok szoros 
figyelemmel kísérését. 
 
 
 
 



Az iskola egészségügyi ellátás az oktatási-nevelési intézményekben és a 
védőnői tanácsadóban történik. Tisztasági vizsgálatokra kötelezően a 
tanévben három időpont van előírva, de ettől községünkben jelentős az 
eltérés szükség szerint. Az utóbbi években jelentős tendenciát mutat a 
javulás, a problémás családok együtt működése is jobb, de még mindig csak 
szoros védőnői ellenőrzés mellett probléma mentesek ezek a gyerekek. A 
gondozatlan gyermekek száma is csökkent, de még mindig magas.  
Egészségügyi szűrővizsgálatok a védőnői tanácsadóban történnek, az 
óvodás korúaknál egyénileg évente kötelező szülő jelenlétében, az általános 
iskolában a páros évfolyamokon történik a testsúly, testmagasság, 
vérnyomás, látásélesség, színlátás, hallás és mozgásszervek szűrése.  
Az iskola minden tanulójánál évente kötelező a testsúly, testmagasság és a 
mozgásszervi vizsgálat a gyógytestnevelésre történő besoroláshoz. 
Egészség nevelésre a szűrésekkor és előzetes felkérés esetén kerül sor, amit 
a gyermekek szívesen fogadnak.  
2015-ben elvégeztem az oktató védőnői képzést, jelenleg három egyetemen 
(Budapest Semmelweis Egyetem, Szegedi Egyetem és a Miskolci Egyetem) 
veszek részt gyakorlati oktatásban, mely a község védőnői körzetében 
történik szeptembertől- májusig az egyetemek által kijelölt időpontokban. 
Hatékony munkavégzés elengedhetetlen feltétele a szoros együtt működés a 
házi gyermekorvossal, házi felnőtt orvosokkal, az oktatási-nevelési 
intézmények dolgozóival és a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival. 
Ezúton mondok köszönetet minden érintett dolgozónak és az 
önkormányzatnak a jó munka kapcsolatért, amely lehetővé tette 
helyettesítés alatt is az eredményes munkát.  
 
 
 
 
 
Kengyel, 2017.10.10.      
 
 
 
                                                                                    Medgyesné Csatos Klára 
                                                                                              Területi védőnő 
 

























































































































ELŐTERJESZTÉS 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2017. október 26-án tartandó ülésére 

 
A reklámelhelyezésekről szóló rendelethez 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az országgyűlés a 2017. szeptember 19-i ülésnapján a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvényt módosította a 2017. évi CV. törvénnyel (továbbiakban: Tv.). 
 
A Tv. rendelkezései alapján az önkormányzatoknak rendeletet kell alkotni a reklámok, 
reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, annak 
feltételrendszeréről, valamint a tilalmakról. Emellett meg kell alkotni a településképi bejelentési 
eljárásról és a településképi kötelezésről szóló szabályokat tartalmazó rendeletet is. A rendelet 
biztosítja, hogy az önkormányzat polgármestere a reklámok és reklámhordozók elhelyezése 
tekintetében településképi bejelentési eljárást folytasson le. Ez a Tv. rendelkezései alapján 
kötelezettsége is. A fenti rendeletek a 2017. december 31. napjáig megalkotandó településképi 
rendelet hatályba lépéséig alkalmazhatók. Amennyiben az önkormányzat 2017. december 31-ig nem 
alkotná meg a településképi a rendeletet, úgy ezen rendeletek alkalmazásának határideje 2018. 
december 31-ig meghosszabbodik. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tekintse át a rendelet-tervezetet és fogadja el! 
 
 
Kengyel, 2017. október 17. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd     Dr. Bartók László 
               polgármester       helyettesítő jegyző 



Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
___/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete 

 
a reklámelhelyezésekről 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6/A§ (1) bekezdés aa) alpontjában és a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
Általános rendelkezések 

 
A rendelet célja 

 
1.§ A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek — településképi, 

közlekedésbiztonsági szempontok, valamint a reklámtevékenységgel kapcsolatos követelmények 
figyelembevételével — meghatározzák a településen a reklámok,  reklámhordozók, cégérek 
kialakítását, elhelyezését. 

 
A rendelet hatálya 

 
2.§ A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaságokra, akik/amelyek Kengyel község közigazgatási területén reklámot, 
reklámhordozót és cégért kívánnak elhelyezni, illetve helyeztek el. 

 
Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének általános szabályai 

 
3.§ A rendelet hatálya alá tartozó területen reklámok, reklámhordozók és cégérek csak a jelen 

rendeletben előírt célra és módon, településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően 
helyezhető el, a 104/2017.(IV. 28.) Korm. rendelet 1. és 2. mellékletei által meghatározott 
területfelhasználású területen és módon. 

 
Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények 

 
4.§ (1) A település területén az épületek tetőzetén reklámhordozók, fényreklámok nem helyezhetők el.  

(2) Új épület létesítésénél, meglévő épületek átalakításánál vagy homlokzatának felújításakor a 
közterülettől látható felületen reklámot, reklámhordozót, cégért úgy lehet elhelyezni, hogy az 
épület architektúráját ne változtassa meg.  

(3) Reklámcélú építmény, reklámhordozó, reklámnak minősülő falfestés, felirat, plakát helyi 
egyedi védelem alatt álló épületen, illetve az előtte lévő közterületen nem helyezhető el. 

(4) A0-ás (841x1189mm), illetve ezt meghaladó ívméretű óriásplakát, illetve reklámhordozó a 
település közigazgatási területén nem helyezhető el. 

(5) Plakát, falragasz az épületek közterület felé néző homlokzatain nem helyezhető el.  
(6) Épülethomlokzaton reklám, reklámhordozó felület, gépjárműforgalmat nem zavaró 

elhelyezéssel és mérettel helyezhető el.  
(7) Helyi népszavazás, rendezvény, vagy a település szempontjából jelentős eseményről való 

tájékoztatás érdekében az esemény napját megelőző 3 naptári hét időszakban az eseményre 
vonatkozó tájékoztató reklámhordozó, reklám, molinó, transzparens a közterületen, illetve 
magánterületen elhelyezhető. 



(8) Reklámcélú védőháló, illetve ponyva – az építés, felújítás ideje alatt, de legfeljebb 6 hónapos 
időtartamra – épületállványon elhelyezhető, amennyiben azt más jogszabály nem tiltja. A 
felületen továbbá az építkezésre vonatkozó tájékoztatás, épületterv, látványterv tüntethető 
fel. 

(9) Építési reklámháló kihelyezése az építési tevékenység időtartamára településképi bejelentési 
eljárás lefolytatását követően lehetséges. 

(10) Az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett egyéb reklámhordozót, cégért a 
tulajdonosnak 30 napon belül el kell távolítania. Felújítást követően új településképi 
bejelentési eljárás szerint helyezhető el. 

 
Reklámok, reklámhordozók és cégérek színére, méretére, anyagára vonatkozó 

településképi követelmények 
 

5.§ (1) Az épületeken elhelyezhető reklámhordozó szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást 
okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem 
engedhető meg.  

(2) Fényreklám kialakítására vonatkozó előírások: 
a) a reklámok csak alacsony fényintenzitásúak lehetnek, 
b) nem alakítható ki villogó effektussal, illetve 
c) a lakások rendeltetésszerű használatát nem zavarhatja. 

(3) Üzlethelyiségenként legfeljebb egy db álló A1-es méretű kétoldalas vagy fordított „V” alakú 
mobil reklámtábla helyezhető el a közterületen, mely az üzlet kirakatától maximum 1,5 
méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon. 

(4) Belterületen 1,0 m2-es nagyságot meghaladó reklám, reklámhordozó szerkezet nem   
helyezhető el, és nem engedélyezhető 1 m2 felületet meghaladó reklámjellegű 
homlokzatfestés sem. 

 
Reklám- és reklámberendezések közterületen történő elhelyezése 

 
6.§ A reklámhordozó közterületen történő elhelyezése esetén Kengyel Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló 15/2012. /(IX. 
14.) önkormányzati rendeletében foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell. 

 
Egyéb rendelkezések 

 
7.§ (1) Magántulajdonban lévő ingatlanon elhelyezett reklámhordozók, nem az engedélyeknek 

megfelelő kivitelezéséből eredő lebontásáért az ingatlan tulajdonosa a reklámhordozó 
elhelyezőjével egyetemlegesen felelős. 

 
(2) A reklámhordozó elhelyezője kártalanítási igény nélkül köteles a reklámhordozót átalakítani 

vagy lebontani, külön tekintettel, ha: 
a) az a településkép szempontoknak nem felel meg, 
b) a reklámhordozó elhelyezését szolgáló közterület más célú, vagy településfejlesztési 

felhasználásra kerül, 
c) az építési vagy közterület-használati engedély lejárt, vagy visszavonásra került, 
d) a reklámhordozóval érintett üzlet, intézmény, vállalkozás stb., vagy annak tevékenysége 

megszűnt, továbbá a reklámhordozó aktualitását vesztette, vagy műszakilag kifogásolható 
állapotba került, 

 
(3) A jelenlegi rendelet szerint településképi bejelentés köteles, de a rendelet hatálybalépésekor 



már jogszerűen kihelyezett reklámhordozók az e rendelet hatálybalépését követő 6 hónapig 
szerzett joggal rendelkeznek, ezt követően felülvizsgálatuk keretében létjogosultságot 
nyernek, vagy nem megfelelőség esetén átépítendők, illetve leszerelendők. 

 
Reklámhordozók eltávolítására vonatkozó eljárási szabályok 

 
8.§ Haladéktalanul el kell távolítani: 

a) ezen rendelet szabályainak nem megfelelően elhelyezett, 
b) idejét múlt, 
c) nem megfelelően karbantartott, 
d) egyéb jogszabályi előírásokba ütköző tartalmú, 
e) a településképbe nem illeszkedő  
reklámhordozót. 
 

Záró rendelkezések 
 

9.§  (1) E rendelet 2017. november 1-én lép hatályba. 
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 
 
 
Kengyel, 2017. október….. 
 
 
 
 
……………………………………………                            …………………………………… 
 Nagy Szilárd Dr. Bartók László 
 polgármester  helyettesítő jegyző 



Indokolás 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

a reklámelhelyezésekről szóló 
 

……/2017. (X. 27.) rendeletéhez 
 
 

1-2.§-okhoz 
 
A rendelet célját és hatályát határozza meg. A területi hatály általános szabály szerint Kengyel község 
közigazgatási területe. 
 

3-6.§-okhoz 
 
A reklámok elhelyezésére vonatkozó településképi követelményeket határozzák meg mind a már 
meglévő, mind az újonnan létesítendő épületeknél. Tartalmazzák az elhelyezésre, a méretre és az 
anyagra vonatkozó rendelkezéseket mindenféle, tehát hagyományos vagy elektronikus berendezések 
esetében is. 
Külön rendelkezések vonatkoznak az építési felújítási időszakra vonatkozó reklám célú berendezések 
elhelyezésére. 
 

7-8.§-okhoz 
 
A magántulajdonban lévő ingatlanokon elhelyezett reklámhordozókkal kapcsolatos felelősségi 
szabályokat tartalmazzák, továbbá a reklámhordozók lebontására, eltávolítására irányuló eljárási 
szabályokat. 
 

9.§-hoz 
 
Záró és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
 
 
 
Kengyel, 2017. október 17. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd     Dr. Bartók László 
               polgármester       helyettesítő jegyző 



Hatásvizsgálati lap 
 

A reklámelhelyezésekről szóló 

 
……/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet-tervezethez 

 
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 
 
I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslat várható társadalmi hatása, hogy az eddig ellenőrizetlen reklámelhelyezések a jövőben 

jobban illeszkednek majd a település arculatába. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési kihatása külön nincs. 
 
III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásával remélhetőleg egységesebb településképi arculat 

alakítható ki. 
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
 A rendelet megalkotására a hatályos jogszabályi rendelkezések érvényesítése érdekében volt 

szükség. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
 A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  
 
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési 
kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi 
tervezetek közé.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt. 
 
 
Kengyel, 2017. október 17. 
 
 
 Nagy Szilárd 
  polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2017. október 26-án tartandó ülésére 

 
a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről 

 szóló rendelethez 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az országgyűlés a 2017. szeptember 19-i ülésnapján a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvényt módosította a 2017. évi CV. törvénnyel (továbbiakban: Tv.). 
 
A Tv. rendelkezései alapján az önkormányzatoknak rendeletet kell alkotni a reklámok, 
reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, annak 
feltételrendszeréről, valamint a tilalmakról. Emellett meg kell alkotni a településképi 
bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló szabályokat tartalmazó rendeletet 
is. A rendelet biztosítja, hogy az önkormányzat polgármestere a reklámok és reklámhordozók 
elhelyezése tekintetében településképi bejelentési eljárást folytasson le. Ez a Tv. 
rendelkezései alapján kötelezettsége is. A fenti rendeletek a 2017. december 31. napjáig 
megalkotandó településképi rendelet hatályba lépéséig alkalmazhatók. Amennyiben az 
önkormányzat 2017. december 31-ig nem alkotná meg a településképi a rendeletet, úgy ezen 
rendeletek alkalmazásának határideje 2018. december 31-ig meghosszabbodik. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tekintse át a rendelet-tervezetet és fogadja el! 
 
 
Kengyel, 2017. október 17. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd     Dr. Bartók László 
               polgármester       helyettesítő jegyző 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete 

a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, az egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 26/B. § (1a) bekezdésében kapott 
felhatalmazások alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 
1.§  A rendelet célja a település építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes 

alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött reklámok, reklámhordozók, 
cégérek elhelyezésével kapcsolatban - a helyi adottságok figyelembe vételével - a településképi 
illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott 
érvényesítése, összességében az épített környezet, a településkép esztétikus kialakítása. 

2.§   E rendeletet a településképi bejelentési eljárásra és az azzal összefüggő településképi kötelezésre 
kell alkalmazni. 

 
3.§ A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 08.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó előírásait 
az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni. 

 
 

Értelmező rendelkezések 
 

4.§ A rendelet alkalmazásában a településképi szempontból jelentős reklám berendezés elhelyezések: 
a)  reklámtábla,  
b)  óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése, 
c)  reklámtábla, hirdetőtábla, 
d)  reklámcélú építési védőháló, molinó, 
e) cégér, 
f)  hirdetőoszlop, 
g) citylight berendezés, 
h) reklámkorlát. 
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II. Fejezet 

A településképi bejelentési eljárás 

A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre 
 
5.§ Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. 
(XI.08.) Kormányrendeletben meghatározott építési engedély nélkül végezhető reklámok, 
reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatban. 

 
A településképi bejelentési eljárás lefolytatása 

 

6.§ (1) A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, 
építmény, építményrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul. 

      (2) A kérelmet Kengyel Község Polgármesteréhez a 314/2012.(XI. 8.) Kormányrendelet 26/B.§ (2) 
és (3) bekezdésekben meghatározott tartalommal, a 4.§ szerinti építési tevékenység megkezdése 
előtt 15 nappal kell benyújtani, az e rendelet 1.mellékletét képező kérelem benyújtásával. 

     (3) A településképi bejelentési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség. 
     (4) A Polgármester a településképi bejelentési eljárást a Korm. rendeletben meghatározottak szerint  

folytatja le. 
     (5) A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntését és a döntés ellenőrzését - 

amennyiben a településen önkormányzati főépítész van alkalmazásában - az önkormányzati 
főépítész készíti elő. 

(6) A bejelentés tudomásulvételéről szóló igazolás a kiadásától számított 1 évig érvényes. 
   (7) A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Kengyel Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni. 
 

A településképi bejelentés elbírásának szempontjai 
 

7.§ (1) A kérelemnek és mellékleteinek meg kell felelniük a Korm. rendeletben meghatározott tartalmi 
és formai követelményeknek. 

(2) A bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a reklám elhelyezési tevékenység megfelel-e a 
helyi jellegnek, összhangban van-e az épített és természeti örökséggel, vagy figyelembe veszi-
e az átalakuló épített környezetet a reklám-, illetve reklámhordozók, cégérek kialakításával és 
elhelyezésével kapcsolatos szabályoknak és követelményeknek való megfelelésben. 

 
III. Fejezet 

A településképi kötelezési eljárás alkalmazási köre és a településképi kötelezettségek 
 

8.§ (1) A Polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le: 
a) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése, 
b) a településképi bejelentési döntést megelőzően megkezdett, a településképi bejelentési eljárás 

hatálya alá tartozó építési tevékenység, 
c) a településképi bejelentés elmulasztása esetén 
 

     (2) A településképi kötelezettség körébe tartozik: 
a településképet rontó reklámok, reklámberendezések, cégérek megszüntetése, átalakítás vagy 
elbontás elrendelése. 
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A településképi kötelezési eljárás lefolytatása 
 

9.§ (1) A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul, az önkormányzati főépítész – 
amennyiben önkormányzati főépítész nincs alkalmazásban a polgármester – 
kezdeményezésre. 

(2) A Polgármester a településképi kötelezési eljárást a közigazgatási hatósági eljárásról és  
      szolgáltatásról szóló törvény szabályai által meghatározottak szerint folytatja le. 
(3) A Polgármester településképi kötelezési határozati javaslatát az önkormányzati főépítész 

         – amennyiben önkormányzati főépítész nincs alkalmazásban a polgármester - készíti elő. 
(4) A településképi kötelezésről a polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz  

településrendezési kötelezettségről szóló határozat formájában. 
 
A településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetkörei és 

mértéke 
 

10.§ (1) A településképi kötelezettségek megszegése, illetve a településképi kötelezettség 
teljesítésének elmaradása esetén a kötelezett 1.000 000 forintig terjedő bírsággal 
sújtható, a bírság többször is kiszabható.  

(2) A bírságot a Polgármester jogosult kiszabni.  
(3) A bírság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 42.§ (3) értelmében adók 

módjára behajtható. 
 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

11.§ (1) Ez a rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba. 
         (2) Jelen rendelet előírásait a 2017. november 1. napját követően indult eljárásokban kell 

alkalmazni. 
 
 
 
Kengyel, 2017. október … 
  
 
 
 
         …………………………………..  …………………………………… 
 Nagy Szilárd Dr. Bartók László 
 polgármester helyettesítő jegyző 
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1. melléklet                                A Településképi bejelentési Kérelem – Bejelentés 
 
KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERE   
CÍM:5083 Kengyel 
Szabadság  u. 10 

 
K É R E L E M 

 
1. Az építtető (tervező) neve, lakcíme: 
    (továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget) 
   ….…………………………………………………………………………………………………… 
 

2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:  

……………........................................................................................................................................... 

 

3. A tervezett építmények száma és rendeltetése:  

........................................................................................................................................................... 

 
4. Az ingatlan adatai: 
    A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása: …………………..……………………… 
 
 
5. Az építtető(k) neve, lakcíme (amennyiben a tervező a kérelmező):  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények, hatósági 

döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte: 
  ………………………………………………………………..   ……………………………………    

 

7. A kérelemhez csatolt mellékletek: 

építészeti-műszaki tervdokumentáció ………. pld 
építészeti-műszaki tervdokumentáció digitális adathordozón (cd, dvd) ……. db 
egyéb szakhatósági állásfoglalás ………. pld 
egyéb okirat………………………………………………………………………………………… 

 
 
Alulírott építtető (tervező) kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti tevékenység 
településképi bejelentését tudomásul venni szíveskedjenek. 
 
 
 Kelt: ................................, ............ év .................... hó …..... nap 

         . 
 
................................................................ 

             aláírás (kérelmező) 
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Indokolás 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 
 

……/2017. (X. 27.) rendeletéhez 
 
 

1-4.§-okhoz 
 
Általános és értelmező rendelkezéseket tartalmaz, meghatározva a rendelet célját is. 
 

5-7.§-okhoz 
 
A településképi bejelentési eljárás lefolytatásával és a bejelentés elbírálási szempontjaival 
kapcsolatos eljárási szabályokat tartalmazzák. 
 

8.§-hoz 
 
Azon szabályokat tartalmazza, amely esetén a polgármester településképi kötelezési eljárást 
kell hogy lefolytasson. 
 

9.§-hoz 
 
További eljárási szabályokat tartalmaz, beleértve a döntési formákat is. 
 

10.§-hoz 
 
A rendelettel kapcsolatosan alkalmazható szankciókat tartalmazza. 
 

11.§-hoz 
 
Záró és hatályba léptető rendelkezések. 
 
 
 
Kengyel, 2017. október 17. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd     Dr. Bartók László 
               polgármester      helyettesítő jegyző 
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Hatásvizsgálati lap 
 

a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 

……/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet-tervezethez 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 
 
I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslat várható társadalmi hatása, hogy az eddig ellenőrizetlen reklámelhelyezések a 

jövőben jobban illeszkednek majd a település arculatába. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési kihatása külön nincs. 
 
III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásával remélhetőleg egységesebb településképi arculat 

alakítható ki. 
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
 A rendelet megalkotására a hatályos jogszabályi rendelkezések érvényesítése érdekében 

volt szükség. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  
 A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.  
 
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 
tartozó jogszabályi tervezetek közé.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt. 
 
 
Kengyel, 2017. október 17. 
 
 
 Nagy Szilárd 
  polgármester 
 



Tájékoztató a Kengyel Községi Víziközmű-társulat működéséről 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A kengyeli és tiszatenyői szennyvízberuházás kedvezményezettje – mint beruházó – a 
Tiszatenyő - Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás volt, melynek elnöke Kazinczi István 
polgármester úr volt. Ez a Társulás már megszűnt, hiszen elvégezte a rá bízott feladatot, a 
szennyvízelvezetést és kezelést megoldotta, a két település közötti elszámolás is megtörtént.  
Tovább működik azonban a Kengyel Község Víziközmű-társulat, mely újabb komoly 
beruházásra készül a településen, kiemelt állami támogatással, 100 % -os támogatási intenzitás 
mellett. Erről a tervek is elkészültek, melyet csatolva küldök. A társulat legfőbb szerve a 
küldöttgyűlés ugyanis 2016. október 25-én úgy döntött, hogy a társulat alapszabályába beemeli 
további közfeladatként a település belterületi vízelvezetésének megoldását is. Ez azt jelenti, 
hogy a társulat az Alapszabály szerinti közfeladatát még nem valósította meg teljes egészében. 
 A társulat mindvégig a 2015. évi LVII. törvény és a 160/1995.(XII.26.) Korm.sz. rendelet és a 
saját alapszabálya szerint működött és működik ma is. A legfőbb szerve a 16 tagú 
küldöttgyűlés, mely  döntött valamennyi kérdésben. A küldöttgyűlés munkáját szükség esetén 
szakértők bevonásával (jogi, pénzügyi stb.) végzi. A társulat működését három tagú ellenőrző 
bizottság ellenőrzi. A törvényességi felügyeletét a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága látja el, 
de szakmai ellenőrzést gyakorol a Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság is. A Társulat alakulását megelőzően a lakosság 83 %-a aláírta a társulati belépési 
nyilatkozatot, megszavazta az érdekeltségi hozzájárulás mértékét és a befizetés módját, így a törvény 
erejénél fogva ez a befizetés az egész településen az érintett lakosságra nézve  kötelezővé vált.  
  A Tiszatenyőn és Kengyelen megvalósuló beruházás eredetileg, összesen 1.795.970.736 Ft 
támogatásban részesült, amely a teljes beruházás 85 %-a. Erről a szerződést 2013. június 13-án írta alá az 
önkormányzati társulás elnöke Tiszatenyőn. A fennmaradó 15 %-ot a két település lakossága által 
befizetett hozzájárulás biztosította. Ez az összeg Kengyel esetében 211.290.675 Ft volt. Erről 2012. május 
15-én Falugyűlésen tájékoztattuk a lakosságot. A következő falugyűlést a téma kapcsán 2014. január 23-
án tartottuk.  
 
A lakosok jelentős része az érdekeltségi hozzájárulást LTP számlán gyűjtötte, úgy, hogy vállalta 8 éven át 
havi 1.225.-Ft befizetését, amelyhez az önkormányzat további 477 Ft/hó/fő összeggel járult hozzá, ezt a 
Művelt-és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány számlájára utalta át, onnan érkezett a támogatás 
a lakossághoz az LTP számlákra. Természetesen ez a hozzájárulás csak a rendszeresen fizetőket illette 
meg.  
A lakosok tényleges befizetése 96 hónapon keresztül havi 1.225.-Ft ami összesen: 117.600.-Ft volt. 
Magát a szerződést 230.000.-Ft-ra kötötték meg az érintettek, hiszen a befizetésre járó 30%-os állami 
támogatás és a kamat a befizetett összegeket erre az összegre emelte meg. Ez indokolta akkor az LTP 
számlák bevonását. 
 
Tekintettel arra, hogy az állam 2013. december 4-én 94.1 % - ra emelte a támogatási intenzitást, és a 
beruházásra fordított összeget 2.005.282.209 Ft -ra növelte, így 2014. augusztus 10. és 2014. augusztus 
19. között az LTP szerződéssel rendelkező és annak feltételeit teljesítő lakosoknak visszafizetett a társulat  
120.000 Ft - ot. Ez tehát azt jelenti, nemhogy pénzébe nem került a lakosságnak a beruházás, 
hanem még többet kaptak vissza, mint az általuk ténylegesen befizetett összeg volt. Az LTP 
számlákon a megképződött 230.000.-Ft-ból tehát összesen 110.000.-Ft jutott a társulatnak, de 
ez lényegében már nem a lakosok ténylegesen befizetett pénze volt. 
 
 A pályázatban vállalt kötelezettségeink között szerepel az is, hogy 2020-ig a települési ingatlanok 90 %-
án, azaz 1357 ingatlanon megvalósul a rákötés. A végső elszámolás után megállapítható, hogy 
Kengyel településnek 72 millió Forintot, 
Tiszatenyő településnek 35 millió Forintot kellett fizetnie a beruházásért. 
 A beruházás próbaüzeme 2014. április 1-én megkezdődött, ebben az időszakban a lakossági 
rákötés folyamatos volt a rendszerre és azt térítésmentesen használta egészen 2016. május l-ig! 
Az ebben az időszakban keletkezett energia költségeket a társulatoknak kellett megfizetnie 
úgy, hogy részarányosan átutalták a társulás számlájára. 
 



 Emellett a társulat küldöttgyűlése döntött arról is, hogy a törvény szerint a TRV Zrt. 
(üzemeltető) részére kötelezően megfizetendő 4.960.- Ft + Áfa rákötési díjakat is megtéríti 
azon lakosok helyett, akik rendszeresen fizették a hozzájárulást. Ezt a kötelezettségét három 
részletben teljesíti a társulat, megállapodás szerint. 
  
Összefoglalva tehát elmondható, hogy a rendszeresen fizető kengyeli lakosságnak: 

- Semmibe sem került a csatornahálózat megépítése, hiszen 117.600 Ft - ot fizettek be 
ténylegesen háztartásonként az LTP számlákra és 120.000 Ft - ot kaptak vissza. 

- Az elhúzódó próbaüzem és a vízi-közmű - törvény akkori változása miatt 24 hónapon át 
ingyen használták a hálózatot. Ennek a költségeit szintén a társulat viselte. 

- A Kengyel Község Vízi- Közmű Társulat a rácsatlakozási díjaktól is  mentesítette a 
lakosságot. 

 
 Sajnos nem mindenki esetében volt a befizetés zökkenőmentes, így ma is van kb. 200 fő, aki 
hátralékos, vagyis részben, vagy egészben nem tett még eleget a befizetési kötelezettségének. 
A többi lakossal is rendkívül igazságtalan lenne, ha ezeket a Társulat nem érvényesítené 
valahogyan. Tekintettel arra, hogy a működés során is lehetett az érdekeltségi hozzájárulásra 
utólag LTP szerződéseket kötni és a 94,1 %-os állami támogatás megvalósulása után már nem 
230.000.-Ft-os, csak 130.000.-Ft-os szerződéseket kötöttek a lakosok az LTP-vel. A 
társulatnak ez az egyetlen bevételi forrása van, ebből fizeti a működési költségeit és a Trv. Zrt. 
felé vállalt kötelezettségeit.  
 
A jövőt illetően tehát a helyzet a következő: 
 
A társulat működik és meg kívánja végleg oldani a belterületi vízelvezetés problémáját is. 
Ennek megoldása és az LTP szerződések lejárata előreláthatólag 2019. évben lesz 
megvalósítható, ezért a társulat végeleges elszámolási eljárását akkor lehet megkezdeni és 
lefolytatni az önkormányzat felé. 
 
 
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 
 
Kengyel, 2017. október 19. 
 
 
        Tisztelettel: 
 
          ………………………… 
           Nagy Szilárd 
                  a társulat elnöke 
 



 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
a Képviselő-testület  október 26.-i ülésére 

 
A szociális célú tüzelőanyag  támogatás helyi szabályairól szóló rendeletalkotás  

                                                                                                                     
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján 
önkormányzati rendeletalkotás vált szükségessé a szociális célú  tüzelőanyag /szén/ támogatás helyi 
szabályairól.   
 
 
 
 
 
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi rendelet tervezet elfogadását. 
 
Kengyel, 2017. október 17. 
 
 
 
 
                  Nagy Szilárd               Dr. Bartók László  
                  polgármester                                                                           helyettesítő jegyző 
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KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

_____/2017. (_____)  
 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A szociális célú barnakőszén  támogatás helyi szabályairól  
 
 
Kengyel Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32.Cikk (2) bekezdésében, 
továbbá a szociális igazgatásról és  szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott 
felhatalmazás, a 25.(3) bekezdés bb) pontjában, a 26. §-ban, 32.§ (3) bekezdésében és a 47. §(1) 
bekezdés c) pontjában, és (3) bekezdésében foglaltak,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  a 
következőket rendeli el:  
 

A támogatásra vonatkozó általános szabályok 
                                     

1. A rendelet célja, hatálya 
 

 
1.§ (1) A települési  önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló pályázati kiírás  alapján a központi költségvetés  a helyi önkormányzat részére 
szociális célú barnakőszén  vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást nyújt.  
 
(2) E rendelet célja, hogy a Kengyel településen élők  részére támogatást nyújtson szociális 
rászorultsága alapján - tekintettel a törvényi felhatalmazásra- meghatározza a természetben nyújtott 
szociális ellátás,  mint egyszeri barnakőszén  juttatás ellátási forma jogosultságai feltételeit, és az 
igénylés, odaítélés menetét.  
 
(3) E rendelet hatálya kiterjed Kengyel Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy a tartózkodási 
hellyel rendelkező állampolgárokra, amennyiben életvitelszerűen itt tartózkodnak.    
 
(4) Az e rendeletben használt fogalmakra  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározottakat kell érteni.  
 

2. A támogatás feltételei 
 

 
2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, barnakőszenet  biztosít annak 
a személynek, aki 
 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:  
       aa) aktív korúak ellátására, 
       ab) időskorúak járadékára,  
       ac) rendszeres települési támogatásra /lakásfenntartási támogatásra/  jogosult,  
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamint 
c)  annak az egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, akinek az egy főre jutó 

havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének a 
250%-át (2017. évben: 71.250.-Ft). 
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat vissza nem térítendő barnakőszén támogatást   
nem biztosít. 
(3) A barnakőszén  támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak egy fűtési idényben 
csak egy alkalommal állapítható meg kizárólag természetbeni ellátás formájában, legfeljebb 10 q 
mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy 
ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.  
 
3. § (1) Nem jogosult szociális célú barnakőszén  támogatásra – függetlenül a 2. § (1) bekezdésében 
meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család amelynek ingatlana nem rendelkezik 
barnakőszénnel történő fűtésre alkalmas berendezéssel.   
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatás nem 
kérhető.  
 

3. A támogatás menete 
 
4.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. A 
kérelemhez csatolni szükséges a jogosultság meglétét igazoló iratot, ha az nem áll a hivatal 
rendelkezésére. Amennyiben kérelmező nem csatolja kérelméhez a jogosultság meglétét igazoló iratot 
az eljáró hatóság hivatalból szerzi be. 
(2) A kérelmeket 2017. november 20. napjáig lehet Kengyel Község Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatalában benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.  
(3) A kérelmek elbírálását Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kengyel Község 
Jegyzőjének hatáskörébe ruházza át. A jegyző a támogatásról - az Egészségügyi, Szociális, 
Művelődési és Oktatási Bizottság véleményének figyelembe vételével - legkésőbb 2017. december 31.  
napjáig dönt.  
(4) A barnakőszén  átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény 
aláírásával igazolja. A barnakőszén  házhozszállításáról  2018. február 15. napjáig az önkormányzat 
térítésmentesen gondoskodik.  
 

4. Záró rendelkezések 
 
 

5.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.   
6.§ E rendelet hatályba lépését követően hatályát veszti Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a  szociális célú barnaszén támogatás helyi szabályairól szóló 14/2016. (XI.15.) számú 
önkormányzati rendelete.  

 
 

 
 
Kengyel, 2017. október     
 
 
 
  Nagy Szilárd                                                                           Dr. Bartók László  
  polgármester                                                                            helyettesítő jegyző 
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1. melléklet a _____/2017.(X.27.)  önkormányzat rendelethez  
                                      A kérelem benyújtható 2017. november 20.  napjáig 

 
                                            K é r e l e m 
 

1.a kérelmezőre vonatkozó adatok 
 
Neve: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Születési neve: …………………………………………………………………………………... 
 
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………… 
 
Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………. 
 
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………. 
 
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………… 
 
TAJ szám:…………………………………..állampolgárság:…………………………………… 
 
2.A szociális barnakőszén  támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert*:  
 

a) rendszeres települési támogatáson belül lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a  
 
határozat száma: ………………………………………………………………………… 

 
b) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a határozat száma: ……………………………. 

 
c) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a határozat száma:……………………………. 

 
d) gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű, a határozat száma: ……………………… 

 
e) egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy vagyok, akinek egy főre jutó havi  

 
jövedelme nem haladja meg az 71.250.-Ft.-ot. 2017.évben a havi nyugdíjam összege:  
 
………………………………………………………………………………………….. 
 

3.Nyilatkozatok 
Kijelentem, hogy az általam lakott ingatlan barnakőszénnel  fűthető. 
Kijelentem, hogy e rendelet 3. §-ban foglalt kizáró ok nem áll fenn.  
Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatokat, tényeket az eljáró hatóság ellenőrízheti.  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.  
*(a megfelelő rész aláhúzandó és kitöltendő) 
 
Dátum: ……………………………….. 
 

                                                                                                                     ……………………. 
     kérelmező aláírása 
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2.melléklet a ____/2017.(X.27.) önkormányzati rendelethez 
 

                                             Átvételi elismervény 
 

 
………………………………….(név) Kengyel, …………………………………………….út 
 
………………szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kengyel Községi  
 
Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális célú barnakőszén  támogatás helyi szabályairól  
 
szóló …………………….. önkormányzati rendelete alapján megállapított …………….…mázsa  
 
mennyiségű barnakőszenet  átvettem.  
 
 
 
 
 
Kengyel, 2017. ……………………………….. 
 
 
 
 
 
…………………………………………….                     ……………………………………………. 
                    átadó                                                                                      átvevő 
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Indokolás 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

A szociális célú barnakőszén  támogatás helyi szabályairól szóló 
 

___/2017. (X. 27.) rendeletéhez 
 
 

1.§-hoz 
 
A rendelet céljával és hatályával kapcsolatos rendelkezéséket tartalmazza. 
 

2-3.§-okhoz 
 
A támogatás feltételrendszerét és a jogosultság tényezőit tartalmazzák. 
 

4.§-hoz 
 
A támogatással kapcsolatos eljárási szabályokat és határidőket tartalmazza. 
 

5-6.§-okhoz 
 
Hatályba léptető és záró rendelkezéseket tartalmaznak. 
 
 
 
 
Kengyel, 2017. október 17. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd     Dr. Bartók László 
               polgármester      helyettesítő jegyző 
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Hatásvizsgálati lap 
 

A szociális célú barnakőszén  támogatás helyi szabályairól szóló 
 

____/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet-tervezethez 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 
 
I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak pozitív társadalmi hatása várható, mivel segítséget nyújt a nezéz helyzetben 

lévő családoknak. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési kihatása külön nincs. 
 
III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásával remélhetőleg tovább javul a település 

lakosságának szociális helyzete. 
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
 A rendelet megalkotására a hatályos jogszabályi rendelkezések érvényesítése érdekében 

volt szükség. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  
 A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.  
 
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 
tartozó jogszabályi tervezetek közé.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt. 
 
 
Kengyel, 2017. október 17. 
 
 
 Nagy Szilárd 
  polgármester 
 



_____/2017.(X.26.) Kt. 
Határozati javaslat 
 
a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának elfogadása 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár alapító okiratát a melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja. 
 
Ezzel egyidejűleg az 5/2013.(I.23.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
 
 
Kengyel, 2017. október 19. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd     Dr. Bartók László 
               polgármester       helyettesítő jegyző 
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A KENGYELI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ 
 

ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA  
 

Kengyel Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.§ 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti 
tartalommal az alábbi (egységes szerkezetben foglalt) alapító okiratot adja ki.  
 

1. Az intézmény neve: 
 

Kengyeli József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár  
 

  
2. székhelye: 5083.Kengyel, Kossuth L. u. 98. 

 
3. A létrehozásáról rendelkező 

jogszabály: 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 24/2007./VI.28./ számú 
határozat 

 
4. Az intézmény jogelődje: Kossuth Lajos Általános Iskola,  

József Attila Művelődési Ház, 
 

 
5. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. tv. 55. §-a alapján 
nyilvános könyvtári feladatok , továbbá a 76. 
§-a alapján helyi közművelődési feladatok 
ellátása.  

 
6. Alaptevékenysége:   Közművelődési alaptevékenység: 

     a) művelődő közösségek létrejöttének 
elősegítése, működésük támogatása, 
fejlődésük segítése, a közművelődési 
tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás 
feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális 
értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 
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tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás- és fejlesztés 
feltételeinek biztosítása, valamint 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

  h) a település környezeti, szellemi, 
művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárása, megismertetése 
 
   i) a helyi művelődési szokások gondozása, 
gazdagítása,  
 
   j) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a 
feltételek biztosítása 
 
   k) a helyi társadalom 
kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése 
 
   l) a különböző kultúrák közötti 
kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának 
segítése 
 

Könyvtári alaptevékenység: 

    a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban 
és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott fő céljait 
küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, 
feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja, 

c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános 
könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

d) biztosítja más könyvtárak állományának 
és szolgáltatásainak elérését, 

e) részt vesz a könyvtárak közötti 
dokumentum- és információcserében, 

f) biztosítja az elektronikus könyvtári 
dokumentumok elérhetőségét, 

g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális 
írástudás, az információs műveltség 
elsajátításában, az egész életen át tartó 
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tanulás folyamatában, 

h) segíti az oktatásban, képzésben részt 
vevők információellátását, a tudományos 
kutatás és az adatbázisokból történő 
információkérés lehetőségét, 

   i) kulturális, közösségi és egyéb könyvtári 
programokat szervez, 

j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő 
tevékenységével hozzájárul az életminőség 
javításához, az ország versenyképességének 
növeléséhez, 

k) a szolgáltatásait a könyvtári 
minőségirányítás szempontjait figyelembe 
véve szervezi. 

l) az általa üzemeltetett, kiskorúak által is 
használható, internet-hozzáféréssel 
rendelkező számítógépek használatát a 
kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen 
telepíthető és használható, magyar nyelvű 
szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, 
testi és értelmi fejlődésének védelme 
érdekében. 

 
Az intézmény alaptevékenységeinek 
besorolása az érvényes államháztartási 
szakfeladatrend szerint:  
 
013 050          Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 
082 042 Könyvtári állomány 
gyarapítása, nyilvántartása 
 
082 043 Könyvtári állomány feltárása, 
megőrzése, védelme 
 
082 044 Könyvtári szolgáltatások 
 
082 091          Közművelődés – 
közművelődési és társadalmi részvétel 
fejlesztése 

 
082 092          Közművelődés – hagyományos 
közösségi kulturális értékek gondozása 
 
083 030          Kiadói tevékenység 
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7. Államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 

910 110  Közművelődési intézmények 
tevékenysége 
 

 
8. Az intézmény működési köre: Kengyel Község közigazgatási területével 

megegyező 
 
9. Irányító szerv neve és székhelye: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 
5083. Kengyel, Szabadság u. 10. 

 
10. Felügyeleti szerv neve és székhelye: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 
5083. Kengyel, Szabadság u. 10. 

 
11. Az intézmény fenntartó neve és 

székhelye 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 
5083. Kengyel, Szabadság u. 10.  
 

 
12. Alapító jogokkal felruházott irányító 

szerv neve és székhelye: 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 
5083.Kengyel, Szabadság út 10. 
 

 
13. Gazdálkodási besorolása: 
 

Önállóan működő költségvetési szerv. 
Gazdálkodási feladatokat ellátó, önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerve : 
Kengyel Község Polgármesteri Hivatala, 
5083 Kengyel, Szabadság út 10. 
Gazdálkodását éves költségvetés alapján 
folytatja. 
Egyéb vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 

 
14. Az intézmény vezetőjének kinevezési 

rendje: 
 

Az intézmény vezetőjét pályázat útján                                                                       
a képviselő-testület nevezi ki 5 évre, a 
vezetői megbízást a Képviselő-testület 
visszavonhatja. Az egyéb munkáltatói 
jogkört a polgármester gyakorolja. 

 
 
15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 

A Képviselő-testület által jóváhagyott 
létszámkereten belül: 

Közalkalmazottak, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv. az irányadó 
Munkavállaló, melyre a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az 
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irányadó 

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, 
melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. tv. az irányadó 

 

16. Feladatellátást szolgáló vagyon:  
 

Melléklet szerint 

 
17. Az intézményi vagyon feletti 
rendelkezési jog: 
 

Az ingatlan vagyon tekintetében az 
Önkormányzat, tárgyi eszköz tekintetében az 
intézményvezető 

 

Záradék: 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásban történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2013. január 24-én kelt, 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013.(I. 23.) számú határozatával 
elfogadott, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az alapító okiratot Kengyel Községi Önkormányzat a …../2017.(X. 26.) számú határozatával 
hagyta jóvá. 
 

Kengyel, 2017. október 26. 
 
 
 
…………………………………………. 
Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv 
 vezetőjének aláírása 
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MELLÉKLET  
 

 Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár  alapító okiratához 
 a feladatellátást szolgáló vagyonról  

 
 
 
 
I n g a t l a n o k : 
 

Megnevezése   címe   hrsz-a  burttó értéke 
 

Művelődési Ház 
 
Fő funkció helyiségek,   Kossuth út 98.  408/2  számviteli nyilván-  
Kiszolgáló helyiségek        tartás szerint 
 

Községi Könyvtár 
 
Könyvtár és kiszolgáló  Kossuth út 98.  408/2  számviteli nyilván- 
helyiségei         tartás szerint 
 
 
 
I n g ó v a g y o n: 
 
 

Művelődési Ház 
 
Nagyértékű tárgyi eszközök értéke       /leltár szerint/        számviteli nyilvántartás szerint 
Kisértékű tárgyi eszközök értéke         /leltár szerint/         számviteli nyilvántartás szerint 
 

Községi Könyvtár 
 
Nagyértékű tárgyi eszközök értéke       /leltár szerint/        számviteli nyilvántartás szerint 
Kisértékű tárgyi eszközök értéke         /leltár szerint/         számviteli nyilvántartás szerint 
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B E S Z Á M O L Ó  

 
A Képviselő-testület 2017. október 26-i  ülésére 

 
A hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Legutóbb 2016. október 14-én  tárgyalta a Képviselő-testület a hatósági ügyintézés törvényes-
ségéről készített beszámolót, melyet  külön feladat megjelölése nélkül elfogadott. 
Ebben a beszámolóban 2016. július 1-től december 31-ig és 2017. január 1-től június 30-ig 
végzett munkáról kívánok számot adni.  
 
Az ügyforgalom ebben az időszakban az alábbiak szerint alakult: 
 
Iktatott iratok: 
 2016.VII.1- XII.31-ig        2017.I.1- VI.30-ig 
  Főszámon: 912 3464 
  Alszámon: 2419 3211 
  Ö s s z e s e n :  3331 6675 
 
A beiktatott ügyek jelentős része határozathozatalt igénylő hatósági ügy. A különböző ügykö-
rökben az ügyintézés a következők szerint alakult: 
 
Adóügyek: 
 2016.VII.1- XII.31-ig        2017.I.1- VI.30-ig 
Adó-és értékbizonyítvány                                       40 59 
Adóbevallás, kivetés 83 266 
Helyszíni birság, idegen behajtás                            50 93 
Fizetési értesítés, felszólítás                                   922 70 
Letiltás 20 62 
Adatközlés -- 3 

2016. évben és 2017. évben fellebbezés nem volt.  
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Szociális igazgatási ügyek: 
A jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyek intézése: 
 
 
 2016.VII.1- XII.31-ig        2017.I.1- VI.30-ig 
Hagyatéki ügyek: 27 54 
 
 
 
A Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága hatáskörébe tartozó szociális 
ügyek intézése: 
 
 2016.VII.1- XII.31-ig        2017.I.1- VI.30-ig 
Rendkívüli települési támogatás  
megállapítása 106 132 
 Elutasítása 1 -- 
 
 2016.VII.1- XII.31-ig        2017.I.1- VI.30-ig 
Szociális célú tűzifa támogatás  
megállapítása 147 -- 
 Elutasítása -- -- 
 
A Polgármester hatáskörébe tartozó ügyek: 
Rendkívüli települési támogatás elutasítása 1 -- 
 
 
 2016.VII.1- XII.31-ig        2017.I.1- VI.30-ig 
Köztemetés: 4 4 
 
Települési támogatás 
/lakásfenntartási támogatás/ megállapítás: 110 53 
 elutasítás: 2 -- 
 megszüntetés: 4 4 
 
Anyakönyvi ügyek: 
 2016.VII.1- XII.31-ig        2017.I.1- VI.30-ig 
Születési anyakönyvi kivonatok kiállítása: 8 11 
Házassági anyakönyvi kivonatok kiállítása: 6 7 
Halotti anyakönyvi kivonatok kiállítása: 6 13 
Külföldi házasságkötéshez tanúsítvány megkérése: -- 1 
Apai elismerő nyilatkozatok: 17 7 
Honosítással kapcsolatos eskütétel -- -- 
 
 2016.VIII.1- XII.31-ig        2017.I.1- VI.30-ig 
Anyakönyvi alapbejegyzések elektronikus anyakönyvbe: 
Születési bejegyzés: 21 63 
Házassági bejegyzés: 12 26 
Halotti bejegyzés: -- -- 
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 2016.VII.1- XII.31-ig        2017.I.1- VI.30-ig 
Egyéb anyakönyvi ügyek: 
Születés: -- -- 
Házasságkötés: 3 4 
Haláleset: 6 13 
 
 
Gyámhatósági ügyek: 
Környezettanulmány készítés: 3 3 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 38 43 
 
Egyéb ügyek: 
 2016.VII.1- XII.31-ig        2017.I.1- VI.30-ig 
Birtokvitás ügy: -- 1 
Vadkár ügy: -- -- 
Panasz ügy: 2 4 
Fakivágási engedély: -- 2 
Piaci helyfoglalási engedély: -- -- 

 
Kereskedelmi ügyekben  2016. II. félévében  11, míg 2017. I. félévében  15 esetben kellett 
intézkedni. 
 
Termőföldre vonatkozó elővásárlási, elő haszonbérleti joghoz szükséges iratjegyzék 2016. II. 
félévben 18 db, 2017. I. félévben 19 
 db. 
 
 
Építési, műszaki ügyek: 
 2016.VII.1- XII.31-ig        2017.I.1- VI.30-ig 
Szakhatósági, útkezelői hozzájárulás rende-
zési tervekhez, nem Önkormányzati pályá-
zatokhoz, hozzájárulás telekalakításhoz, 
építési, bontási engedélyhez, közmű létesí-
téshez,  

 
 
 
 
 

Megyei Területfejlesztési koncepcióhoz, 
Környezetvédelmi programhoz: 5 6 
Helyi védelem alá helyezés: -- -- 
 

Lakáscélú állami támogatás felfüggesztése, átjegyzés: -- -- 

Azonnali intézkedés életveszélyes épületeknél: -- -- 
 

Önkormányzati vagyon hasznosítás /telek, 
ingatlan értékesítés/ lakás, helyiségbérlet 
előkészítés     /polgármester/: 
 

 
 
 1 2

Ingatlanvagyon kataszter-vezetés: -- -- 

Statisztikai adatszolgáltatás: 1 4 
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Közterület-foglalási engedély /polgármester/: 1 -- 
 

Önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásá-
val kapcsolatos ügyek: 

 
 -- -- 

 

Közérdekű bejelentésre intézkedés: 1 1 

Pályázat előkészítés, bonyolítás, monitoring: 3 10 
Közbeszerzési eljárás: 2 1 

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos ügyek: 15 26 
Árverezési hirdetmény, elővásárlás: 11 10 

Temetővel kapcsolatos intézkedés: 3 -- 
Közüzemi szerződések: 2 1 

 
Szabálysértések: 
 2016.VII.1- XII.31-ig        2017.I.1- VI.30-ig 
Közérdekű munka végzés: 3 1 
 
Népesség nyilvántartás: 
 2016.VII.1- XII.31-ig        2017.I.1- VI.30-ig 
Kérelem hatósági igazolvány igényléséhez: -- -- 
Kérelem hatósági bizonyítvány igényléséhez: 7 5 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Összességében a hatósági ügyintézés területén tartjuk a korábbi években már elért színvona-
lat, a munka jónak értékelhető, amit a felügyeleti ellenőrzések és a lakosság megelégedése is 
bizonyít. Ügyintézőink továbbra is segítőkészek, előzékenyek, igyekeznek megérteni a hozzá-
juk fordulók problémáit.  
Továbbra is gondot jelent a hivatal felújításának, akadálymentesítésének elmaradása, de eb-
ben az évben már lehetőségünk sem volt pályázatot benyújtani ilyen célra.  
 

Mindezekre figyelemmel kérem a beszámoló megtárgyalását, elfogadását. 
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____/2017.(___) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A hatósági ügyintézés törvényességéről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
hatósági ügyintézés törvényességéről szóló beszámolót. 

 
 

Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 

 
 
Kengyel, 2017. október 24. 
 
 

Nagy Szilárd     Dr. Bartók László 
               polgármester       helyettesítő jegyző 
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Tájékoztatás a 2017. évi közfoglalkoztatási programok végrehajtásáról 

 

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása járási mintaprogram 

A program időtartalma: 2017. március 1-2018. február 28. 
A programban alkalmazottak száma: 15 fő 

A programban jelen pillanatban alkalmazottak létszáma: 13 fő , betöltetlen 1 fő 
segédmunkás, és 1 fő munkairányító. 

A programban végrehajtott feladatok: Kengyel közigazgatási területén a 073-s, 069/14,072/5, 
072/12,072/13 ,075/4, 077/4, 614 helyrajzi számú területek elsősorban építési hulladéktól való 
mentesítése történt meg. Ezen kívül a 03 ,047, 0209 hrsz-ú fő mezőgazdaság utak és 
kapcsolódó mellékutak út melletti területről az illegális hulladék begyűjtése, elszállítása 
megtörtént. Az illegális hulladékkal legjobban fertőzött utak folyamatos bejárása is 
megtörténik, illetőleg a mezőőrök is folyamatos jelzéssel élnek. 
 
Kengyel közigazgatási területén a 073-s, 069/14,072/5, 072/12,072/13 ,075/4, 077/4, 614 
helyrajzi számú területek  a tervezetben nem szerepeltek, de a mezőőrök és a lakosság jelzése 
alapján megállapításra került, hogy jelentős mennyiségű főleg építési hulladék, került itt 
elhelyezésre. Mivel ezek az utak is önkormányzati tulajdonban vannak el kellett a tisztítását 
végezni. 
A felszámolt illegális lerakók száma: 13  
Az elszállított hulladék mennyisége: 58 m3. 
A megtisztított terület nagysága: 600 m2 

Belvízelvezetés járási mintaprogram 
A program időtartalma: 2017. március l- 2018. február 28.

A programban alkalmazottak száma: 15 fő 
A programban jelen pillanatban alkalmazottak létszáma:  12 fő , betöltetlen 3 fő 
segédmunkás. 

A programban végrehajtott feladatok: Kengyel község közigazgatási területén, 5 km 
külterületi csatorna ( 652 hrsz) rendszeres karbantartása 3-4 heti ellenőrzése. 10 km árok 
kaszálása, 8 m3 iszap elszállítása. 

Belterületi árokrendszer: 
 Kossuth út minkét oldala ( 5 km) vízelvezető árok tisztítása, átereszek iszap 

mentesítése ágak levelek kitakarítása. 
 Szabadság úti vízelvezetőárok karbantartása, cserje és növény mentesítése 
 Rákóczi, Arany János, és Kossuth út egy-egy szakaszán az esőzések utáni nagy 

mennyiségű víz leeresztése ( 5 alkalom) 
 161/3 hrsz „kislapos” cserje és növényírtás, az ide becsatlakozó árkokból a vízlefolyás 

elősegítése. 
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 Bagimajor területén 3 km hosszan az árokrendszer cserje és növénymentesítése, 
kaszálása, az átereszek iszap mentesítése 

A programban nem szerepelt a Kossuth út,  a Szabadás út csapadék víz rendszerének karbantartása, 
a hóolvadás,  a tavaszi és kora nyári esőzések  indokolták,   az itt leesett csapadék mennyiség 
levezetésének segítését. A Kossuth úton több önkormányzati intézmény is található. 

 
 Árok tisztítás 18.000 km 
 Iszapelszállítás 13 m3 
 Cserje, fa kivágás : biomassza:0,6 t 
 Cserje és növényírtás: 1800 m” 
 Kaszálás:, parlagfűírtás  25.000 m2 
 Karbantartott csatornahossz:25.000 m 

 
A lemaradás az új csatornánál és a műtárgyaknál van: ennek oka, hogy a megrendelet új 
átereszek csak szeptemberben érkeztek meg. 

 
Mezőgazdasági földutak karbantartása 

A program időtartalma: 2017. március l - 2018. február 28. 

A programban alkalmazottak száma: 15 fő 
A programban jelen pillanatban alkalmazottak létszáma: 13 fő betöltetlen 1 fő segédmunkás, 1 
fő szakmunkás 

A programban eddig elvégzett feladatok: mezőgazdasági földutak karbantartása: 047, 
helyrajzi számok alatt. 

Az illegális hulladék felszámolásban érintett útszakaszok helyreállítása ( tükör készítés és 
zúzottköves feltöltés) 073-s, 069/14,072/5, 072/12,072/13 ,075/4, 077/4 helyrajziszámokon. 
A programba bevont új mezőgazdasági útszakaszokra azért kellett sort keríteni, mivel azok az 
építési törmeléktől való megtisztítás után járhatatlan volt helyre állítása szükségessé vált. 
 
Az utak helyreállításában azért van lemaradás mivel a munkagép oly mértékben 
meghibásodott, hogy földmunkát nem tudtuk elvégezni. A munkagép javítása megtörtént, 
amelyre a belügyminisztérium jelentős támogatást biztosított.  
 
Javított útszakasz hossza: 300 méter 

Tisztított földutak hossza 25,7 km 
 

Belterületi közutak karbantartása 
A program időtartalma: 2017. március 1-2018. február 28.

A programban alkalmazottak száma: 15 fő 
A programban jelen pillanatban alkalmazottak létszáma: 14 fő betöltetlen 1 fő 
segédmunkás. 
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A programban végrehajtott feladatok: Bagimajor területén a Radnóti úti 284 méter járda 
szakasz karbantartása, a megsüllyed lapok kiemelése, a töröttek cseréje megtörtén. Szintén 
Bagimajor területén a Malom úton járdaépítés befejeződött, jelenleg a Széchényi úton 
térkövezik a járdát. 
Kengyel belterületén a Széchenyi úton és Dózsa György út teljes hosszában az utakon megálló 
csapadékvíz leengedése , és az útpadkák rendezése megtörtént. 
Járdajavítás, és az önkormányzati út padkarendezése megtörtént az alábbi szakaszokon: Arany 
János út, József Attila út 1730 méter hosszan. 

A megtisztított utak hossza:  
284 méter+ 1730 méter ( ami, padkázásra is került) összesen: 2014 méter 
 
Az úttisztítások jelentős része a téli időszakban jelentkezik majd. 
 

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 

A program időtartalma: 2017. március 1- 2018. február 28. 

A programban alkalmazottak száma: 15 fő 

A programban végrehajtott feladatok: 
 :szőnyegszövés: 264 db  
 kosárfonás: kosár: 477 db; tálca: 64 db ,egyéb: 17 db összesen: 666 db  
 seprűkészítés:    679 darab 

 . 
A szőttes készítő gép még nem került beüzemelésre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mezőgazdasági mintaprogram 
A program időtartalma: 2017. március 1- 2018. február 28. 

A programban alkalmazottak száma: 15 fő 

 
 

 A homoktövis szüret előkészítő munkái megtörténtek, a szüret kezdő időpontja: 
szeptember 17 és  október 19-én befejeződött, az értékesítése folyamatban van.  A 
vállalt 250 kg előre láthatólag teljesíthető. 

 Az eper a leérés után kiszedésre került, a fóliasátor földjének teljes fertőtlenítése 
megtörtént, szinten megtörtént a 3 fólia sátor új palántákkal való betelepítése is. A 
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szabadföldön 0,5 ha — n talaj előkészítés folyik a földieper telepítésére. Termett 
mennyiség: 560 kg. 
 Az epernél a lemaradás oka:  az év eleji fagyok miatt 2500 tő kifagyott, ezen kívül a 
talaj fertőzöttsége miatt  a betegségek megtámadták a töveket. 

 Paradicsom szüretelése mind a fóliában , mind a szabadföldön befejeződött: a 
megtermelt mennyiség: 9673kg érett paradicsom, és leszüreteltek még 16 kg 
zöldparadicsomparadicsomot.  A vállalt mennyiség 60 %-ban  teljesült.  Oka: későn és 
másfajta palántát tudtunk csak beszerezni. 

 Paprika: 1 fóliában történt a nevelés a  leszüretelt mennyiség: 524 kg . .  Mivel csak 
szabad földbe nem került növény, itt is csak a tervezett mennyiség 40 %- a teljesült. 

 Uborka csak 1 fóliában a megtermelt mennyiség 2042 kg, első alkalommal termeltük, 
palánták szállítására  rossz időt fogtunk ki ,ami visszavetette a palánták  növekedését. 

 Fejes káposzta és karfiol saját előállítású palánták kiültetésre kerültek. a termés 
betakarítása csak november hónapban várható  

 
A parlagfű mentesítésben a helyi sajátosságokra épülő program kivételével valamennyi 
program részt vesz. 

Kérem a tájékoztató elfogadását! 

Kengyel, 2017. október 19. 
 
Nagy Szilárd 
polgármester 



Tájékoztató az önkormányzat tulajdonát képező gépjárművek, eszközök használatáról, 
kölcsönadásáról 

I. Gépjárművek bérlése 
 
Az önkormányzat 2012-ben kiadott gépjárművek költségelszámolásának szabályzatával 
rendelkezik. 

„Tehergépkocsi feladata elsődlegesen a Polgármesteri Hivatalnál (intézménynél) 
jelentkező saját munka elvégzéséhez szükséges anyag- és áruszállítás bonyolítása. 
Szabad kapacitás esetén, díj ellenében, külső szervek részére is végezhet szállítást. 

A Polgármesteri Hivatal (intézmény) saját dolgozói (lakásépítés, költözködés, stb. céljából) 
kedvezményesen vehetik igénybe a tehergépkocsikat  

Amennyiben a tehergépkocsi - díj ellenében - közúti árufuvarozást végez, a térítendő díj 
összegét meg kell állapítani az alábbiak szerint 

A díj összegének megállapításánál figyelembe kell venni  
az üzemanyag költséget,   
a munkadíjat és járulékait,  
a karbantartási költségeket, valamint  
a tehergépkocsi amortizációját 

 
Gépjárművek esetében 2 féle módon történik a béradás: 

1.) Gépkocsivezetővel: ilyen esetben, az önköltség számítás alapján megállapított tarifát 
kell megtéríteni: 

Megtett km és a normaszabályzat alapján kiszámított díj + a gépkocsivezető óradíja, 
ami 1000 Ft/ óra.  
 

2.) Kölcsönadási szerződés alapján, amikor gépkocsivezető nélkül adjuk oda a járművet: 

A díj a vezetett menetlevél alapján kiszámított fogyasztás és az üzemanyagár szorzata 
+ km-ként 15 Ft amortizációs díj. 

II. Egyéb eszközök bérlése 
 
Traktorbérlés, Camper bérlés (fűvágás) díja: 3.500,- Ft/ üzemóra 

Caterpillár óradíja: 4.500 Ft/üzemóra. 

Csak pótkocsi díja: 1.000,- Ft/óra 

Az önkormányzat eszközeivel történő munkavégzés esetében szintén az önköltségszámítási 
szabályzat szerint kiszámított összeget kérjük. 

Pl: fűnyírás 1.410,- ft/óra 
 
Kengyel, 2017. október 19. 

 

Nagy Szilárd 
polgármester 



Tájékoztató az alpolgármester feladatairól 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
74.§ (2) bekezdése alapján az alpolgármester a polgármester irányításával látja 
el feladatait.  

Az alpolgármester távollétében, illetve megbízás alapján helyettesíti a 
polgármestert. 

Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 55.§ 
(2) bekezdése szerint az alpolgármester feladatait, munkarendjét a polgármester 
határozza meg 

Ilyen értelemben tehát az alpolgármester feladatköre nem kötött, pontosan nem 
körülírható, azaz amivel a képviselő-testület, illetve a polgármester megbízza, 
köteles végrehajtani. 

Az alpolgármester szerepköre főként a polgármester tartós akadályoztatása 
esetén bővülhet ki, amely időszakban, a kizárólagos hatáskörökön kívül, teljes 
jogkörben helyettesítheti a polgármestert, illetve képviselheti az 
önkormányzatot. 

Kengyel, 2017. október 19. 

 

 

Nagy Szilárd 
polgármester 




