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Az éves munkáról készült beszámolót az érvényben lévő Pedagógiai program, Helyi
tanterv, Munkaterv, munkaközösségek munkaterve és év végi beszámolója alapján állítottuk
össze.
A beszámoló célja: a fenti dokumentumokban kitűzött célok és feladatok alapján
megvalósult nevelő-oktató munka, a tanév eredményeinek 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 épült a kollégák tanmenete, a
munkaközösségek munkaterve. A tervek elkészítésébe minden esetben a nevelőtestületet is
bevontuk. 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 történt.
Munkánk célja, hogy tanulóink, a szülők és fenntartónk elvárásainak mindenben
megfeleljünk. Az intézmény nevelő-oktató munkája, pedagógiai folyamatai a személyiség- és
közösségfejlesztést szolgálják.
A 2017/2018 - as tanévben főbb céljaink a Munkaterv szerint:
 A nevelő-oktató munka hatékonyságának növelése
 A tanulók munkafegyelmének, motivációs rendszerének fejlesztése
 Kompetencia alapú oktatás folytatása
 Az IKT eszközök, a továbbképzéseken elsajátított korszerű módszerek további
alkalmazása a tanítási órákon
 A képességkibontakoztató oktatás újbóli bevezetése
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 értékelésben tantárgyanként és osztályonként az elért eredményeket, a
hiányosságokat, és a következő tanév várható fejlesztési feladatait.
Tantárgy

Osztály

Magatartás

1.a

Erősségek

A tanulók
tanórákon
szünetekben

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

többsége 3
tanuló
tanórán A problémás tanulók
és kívüli
magatartása, esetében az egymással
társakhoz
való és
a
felnőttekkel
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fegyelmezetten
viselkedett, tisztelettudó.
Segítőkészek,
együttműködőek.

viszonya gyakran volt
kifogásolható.
1 tanuló esetében
többször fordult elő
rendbontó,
megbotránkoztató
viselkedés.
Az
őszinteség
hiánya,
vétségek
társakra
hárítása, a hazugságba
menekülés
volt
jellemző rájuk.

szemben
tanúsított
tisztelettudó,
viselkedés,
ill.
a
szabálytudat
folyamatos erősítése.
A problémák azonnali
kezelése,
megbeszélése.
A
helyes
viselkedési
normákra, értékekre
való figyelemfelhívás
a szülők esetében is.

2.a

A
tanulók
magatartásával
probléma.

tanórai Egy tanuló viselkedési A közösség alakítása
nincs és
egészségügyi közös
programok
problémái miatt a szervezésével.
szülő
kérésére
magántanulói státuszt
kapott.
Főként a fiúk között
tapasztalható olykor
rendbontás,
csúnya
beszéd, durvaság.

3.a

Fegyelmezettek,
szabálykövetők.
Elfogadták a közösen
kialakított
normákat,
legtöbbször betartották
azokat. A felnőttekkel
udvariasak, ismerik az
alapvető
udvariassági
formulákat.

Egy
tanuló
több
esetben eltért a helyes
viselkedéstől.
Néhány esetben a
tanév során előfordult
rendbontás, de ezeket
sikerült
csírájában
elfojtani.

Következetes
odafigyeléssel
szokássá alakítani az
alapvető viselkedési
normákat.
Szabálytudat erősítése,
önképük,
önés
társértékelésük
realizálása.

4.a

Tanórákon
általában
fegyelmezettek. Baráti
csoportok alakultak ki,
tudtak egymásra hatást
gyakorolni.

2-3 tanuló negatív
mintája nagyon erősen
gátolta a közösség
fejlődését. Sok az erős
egyéniség.
A
szabályoktól gyakran
eltértek.

Közösség
építése
célok
kitűzésével.
Szabálytudat
fejlesztése
helyes
minták állításával.
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Tantárgy

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

Szorgalom

1.a

Tanórákon
aktívak,
érdeklődőek
voltak.
Könnyen motiválhatók.
Házi
feladataikat
rendszeresen
elkésztették.
Felszerelésüket rendben
tartották és rendszeresen
elhozták.
Egyre többen végeztek
otthoni
gyakorlást,
szorgalmi feladatot.

3 tanuló esetében a
tanuláshoz
való
viszony
felületes,
önállótlanok.
A
felszerelés
rendezettsége,
tisztántartása az ő
esetükben
kifogásolható.

A
feladattudat,
kitartás, motiváltság
erősítése.
Munkatempó
fokozása. A tanulók és
a szülők figyelmének
felhívása a felszerelés
rendben tartására, a
hiányok pótlására, az
otthoni
gyakorlás,
ellenőrzés
fontosságára.

2.a

Órákon aktív volt az
osztály zöme. A házi
feladatokat
kevés
kivétellel elkészítették.

Szorgalmi feladatot,
gyakorlást
nem
szívesen készítettek.
1-2 tanuló passzív
volt a tanórákon is. A
szóbeli házi feladatot
kevesen
vették
komolyan.
Érdeklődésük könnyen Szóbeli házi feladatok
felkelthető
volt. rendszeres tanulása.
Szívesen
dolgoztak
csoportban,
tanulópárokban. A házi
feladatok hiánytalanok,
precízek, ez a napközis
tevékenység eredménye.
Aktívan vettek részt a
községi
és
iskolai
programokon.

A
motiváltság
erősítése, a tanulás
fontosságának
tudatosítása.

Órákon
aktívak,
érdeklődésük felkelthető
volt.
Motiválhatóak,
főként
az
IKT-s

A
rendszeres
feleltetéssel,
a
tanulásmódszertan
megismertetésével az

3.a

4.a

A rendszeres tanulás,
gyakorlás hiányzott a
legtöbb tanulónál. A
szóbeli
házi
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A
tanulás
fontosságának
tudatosítása,
rendszeres
szóbeli
számonkérés.

eszközök használatával.

Tantárgy

Magyar
nyelv és
irodalom

Tantárgy

Magyar
nyelv

Osztály

feladatokat
kampányszerűen
tanulták.

érdeklődés felkeltése a
tananyag iránt.

Erősségek

Gyengeségek

Szeretnek
olvasni,
kitartóak
ezen
a
területen. A többségre a
biztos betűismeret, az
olvasás
technikájának
helyes
elsajátítása
jellemző.
2
tanuló
ismeretlen szöveget is
folyamatosan olvas.
Szövegértésük
megfelelő. A tanulók
többségénél a tanult
betűk írása, kapcsolása
jó.
Írottról és nyomtatottról
való másolás során
döntően hibátlanul, vagy
kevés hibával írnak.

1 tanuló esetében a
betűismeret,
az
olvasás technikája, a
betűírás kialakulatlan.
Szóbeli
kifejezőképesség
gyengesége
5
tanulónál fejlesztendő.
Tollbamondás után 4
tanuló
még
több
hibával ír.

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

2. a

Nagyon szépen fejlődött
az írásképük.
A
másolás
írottról,
nyomtatottról döntően
hibátlan az osztálynak.

Egy
fő
nem
szabályosan alakítja a
betűket.
Egy-két
diáknál
gondot
okoz
pár
nagybetű.
Füzetvezetésük nem
megfelelő.
A
tollbamondás
értékelhetetlen
2
főnél.
(SNI
mindkettő).
2 fiú írásképe szinte
olvashatatlan. Egyik
SNI, nem tudja a

Még
több
gyakoroltatás
szükséges.
Írás gyakorlása.
Jövőre újraíratni a
füzetet, ha nem szép.
Rengeteget másolnak.
Füzetvezetésre
odafigyelni, újraíratni
az órai anyagot, házi
feladatot, ha nem
olvasható.

1.a

Fejlesztési feladatok

Folyamatos
szókincsfejlesztés.
Értő
olvasás
fejlesztése
válogató
olvasással. Figyelem,
koncentráló képesség
erősítése. Az írott
nagybetűk
és
a
mondatírás
szabályainak
folyamatos gyakorlása,
erősítése. A hibák
Az írott nagybetűk pontos
javításának
írása és a mondatírás fontossága.
még nem érett be.
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3. a

4. a

nyelvtani szabályokat,
a másik fiú kapkod.
(mindenben)
A nyelvtani szabályokat A
j-ly-s
szavak Mondatfajták
ismerik.
helyesírása.
folyamatos gyakorlása.
A szófajokat (főnév, ige,
szavak
melléknév) ismerik, de Az igekötős igék J-ly-s
helyesírása.
gyakorlása.
még nem rögzült minden
a
tanulónál, helyesírásuk Mondatban
Szófajok folyamatos
tulajdonnevek
megfelelő.
gyakorlása.
Másolás, tollbamondás helyesírása.
után
kevés
hibával
Mondatfajták
dolgoznak.
Írástempójuk
jó, átalakítása.
külalakjuk esztétikus.
A nyelvtani szabályok
alkalmazása.

szövegszerkesztés
mondatok
sorba
rendezésével
helyes
szórend
megállapítása
mondatfajták
felismerése, mondatvégi
írásjelek
helyes
használata
- rokon értelmű és
ellentétes
jelentésű
szavak használata
- a tanult szófajok
felismerése
- szótő és toldalék
leválasztása
tulajdonnevek
csoportosítása
- igeidők felismerése,
használata
- melléknévfokozás

- helyesírás különböző Helyesírási tudatosság
írástevékenységekben fejlesztése.
(kb. a tanulók felénél)
feltételes
és
felszólító
módú
igékké alakítás
névmások
felismerése
szövegekben
- BTMN és SNI
tanulóknál főként a j
és
ly-s
szavak
helyesírása
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5.ab - kis létszámú csoport
másolásnál
az
elvárható
szintnek
megfelelnek,
- a legtöbben jól
olvasnak,
felfogják a nyelvtani
szabályokat,
törvényszerűségeket
kommunikációs
helyzetek bemutatásánál
aktívak, lelkesek,
kiválóan
ismerik
a
kommunikációs
tényezőket
felismerik
az
alsóban
tanult
mondatfajtákat,
szószerkezeteket,
a
fontosabb szófajokat

- legtöbbjüknél saját
gondolataik,
ismereteik, élményeik
kifejezését
akadályozza
szegényes szókincsük
nehezen
motiválhatók,
figyelmük csak a
tanóra rövid idejére
köthető le
- a betűformálásuk-,
kötésük még mindig
nem
vált
automatikussá, ezért
hátrányt szenvednek a
külalaknál,
tollbamondásnál
- vázlat szöveggé
építése
- felszerelés hiánya
állandó a tanév során
csoportmunkában
nem alkalmazkodók
- a tollbamondásnál az
osztály zöme gyengén
teljesített,
nehezen
alkalmazták az eddig
tanultakat
- nyelvtani szabályok,
törvényszerűségek
nehéz
felismerése,
alkalmazása,
a
Helyesírási
kéziszótárt
és
szabálykönyvet
nehezen
tudja
alkalmazni
nehézkes
a
fogalmazási
készségük
- külalak: több az
igényesen
vezetett
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szövegalkotó
képesség
fejlesztése
vázlatírással,
tömör
megfogalmazás
megtanítása,
a
gondolatok
logikai
sorrendje
szó-,
ill.
szinonimagyűjtés
közös megbeszéléssel
- szótárhasználat
gondolkodásra
nevelés
- törekedjenek pontos
és
hatásos
megfogalmazásra
a
szabályok esetében
az
egyszavas
válaszok fejlesztése,
önálló
gondolataik,
érzelmeik kifejtésére
- a helyesírási készség
fejlesztése,
a
helyesírási alapelvek
alapján alkalmazza a
tanult
helyesírási
szabályokat
- legyen képes tanári
segítséggel
a
Helyesírási kéziszótárt
és
szabálykönyvet
használni
érdeklődésüket
felkeltő
feladatok
kijelölése, a hangos és
néma- értő olvasás
gyakorlása,
lényegkiemelés
kommunikációs
helyzetek, szituációs
játékok
révén
megnyilatkozásaik
javítása

füzet
- a tanítási órákon
- a házi feladatok erőteljes differenciálás
elkészítésének hiánya - fokozott ellenőrzés, a
szépírás
gyakoroltatása,
az
egyéni
fejlesztési
tervnek megfelelően
haladtam,
egyéni
felelősség - vállalás
- másolási feladatok,
folyamatos
füzetjavítás és diktálás
utáni írás
felszerelés
biztosítása, ellenőrzése
- változatos feladatok
kijelölése
- rendszeres ellenőrzés

6.a

- írás-olvasási készség
birtokában vannak
- kifejező szóbeli és
írásbeli kommunikáció
csak néhány tanuló
esetében
- szófajok felismerése
- másolásnál csaknem
hibátlanul
dolgoznak
sokan
szövegalkotási
készségük folyamatosan
fejlődik
rendezett,
olvasható írás

a házi
feladatokat zömében
felületesen
vagy
egyáltalán
nem
készítik el
nehezen motiválhatók
- önértékelésük nem
reális
- a csoportmunkába
nem
mindenki
vonható be a nagy
osztálylétszám miatt
nyelvi
kifejezőkészség-,
a
nyelvtani szabályok
alkalmazása
a
gyakorlatban
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differenciált
feladatokkal ill. egyéni
fejlesztési terv szerint
tanítom őket
- a vázlat elkészítése
közösen, a szavak
szövegben
betöltött
szerepének
gyakoroltatása
a
hiányok
pótoltatása,
gyakori
füzetellenőrzéssel
- kooperatív technikák
bevezetése
a
tanulás
módszerének
fejlesztése

7.a

- szakszavak használata
- a gyerekek aktívak,
érdeklődők,
jól
motiválhatók
fegyelmezett órai
magatartás

- többségükben nem a
megfelelő
kommunikációs
eszközöket választják
ki
- vázlatírásnál: a
lényeg
szavakba,
egyszerű mondatokba
foglalása, a szavak
mondatban betöltött
szerepe
- a jó tanulási
technikák ismeretének
teljes hiánya
- hiányzások esetén a
vázlatokat
nem
pótolják
- csoportmunkánál az
időbeosztás, egyenlő
részvétel a munkában
- írásképük nehezen
olvasható
- hibásan rögzült
íráskép,
tollbamondásnál
a
helyesírásban
alapvető
hibákat
vétenek
- szókincsük csak
lassan gyarapszik
- házi feladat és
felszerelés hiánya
tömörített
cselekményelmondás
- gátlásos gyerekek
nehezen nyílnak meg

- helyzetteremtés az
önálló
véleménykifejtésre
- a pótlások fokozott
ellenőrzése
- a helyesírási hibák
folyamatos javítása
folyamatos
füzetjavítás, értékelés
kéthavonta
- a javítás ellenőrzése
- a táblai tanári vázlat
mintaként szolgál
szókincsfejlesztés
szógyűjtéssel
és
memoriterekkel
élményszerű
óravezetés

nem
elegendő
otthoni készülés
házi
feladat
elkészítése elmarad
a
megtanult
szabályok bizonytalan
alkalmazása
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- sok tanórai gyakorlás
előző
évek
tananyagának
felszínen tartása
- folyamatos ismétlés
- memóriafejlesztés

a
piros
pont
ösztönzően
hat
a
gyerekekre
- esztétikus füzetvezetés
mondatrészek
definíciójának ismerete
- figyelemkoncentráció a
másolásban

Tantárgy
Irodalom

tömör - a lényegkiemelés
lényegkiemelés
gyakorlása
- az utasítások pontos - logikus gondolkodás
értelmezése, követése
fejlesztése

8.a

- frontális munka
- képességek hiánya
- tollbamondás írása
sok tanulónál
- munkatempó
- szorgalom és kitartás
- minőségi változás a hiánya
másolásban
érdektelenség,
közömbösség,
passzivitás
- az otthoni készülés
hiánya
- a felszerelés hiánya
házi
feladat
elkészítése
és
a
vázlatok pótlása sok
tanulónál
elmaradt
(különösen
a
II.
félévben)
a
megtanult
szabályok
alkalmazása

8.b

- motiváltság, aktivitás
- csoportmunka
- lényegkiemelés
- füzetvezetés
- tollbamondás írása
- munkatempó

házi
feladat
minőségi elkészítése
nem
elegendő
otthoni készülés
a
megtanult
szabályok
alkalmazása

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

2. a

A lányok szeretik az
olvasást.
Önszorgalomból
behozták saját kedvenc

Az osztály szebben
olvasna, ha többet
ülnének le otthon
velük gyakorolni.

Szülőkkel megértetni,
mennyire fontos az
otthoni gyakorlás.
Több hangos olvasási
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mesekönyvüket,
melyből olvastak a
többieknek,
akik
kérdéseket tettek fel a
mesével kapcsolatban.
A szövegek tartalmát
kérdések
segítségével
elmondták.
Követik hangos olvasás
során a szöveget.

Egy-két diák még
mindig
szótagolva
olvas.
Egy diák nagyon
gyengén olvas.
Egy-két diák nem
tartja a szóhatárokat.
Nem mindig tartják a
mondathatárokat.
Nem hangsúlyoznak
az olvasás közben.

gyakorlat.
Külön leülni vele, és
gyakoroltatni.
Sok gyakoroltatás.
Leütni a mondat végét.
Órai begyakorlás.
Több
tanítói
bemutatás.
Átismételni a betűket.

Betűt téveszt 1 fő.

3. a

4. a

Hangos
olvasásuk
folyamatos, kifejező.
A
tömörítés
egyre
jobban megy.
Memoritereket
pontosan,
kifejezően
adtak elő.
Szókincsük
sokat
fejlődött.
Összefüggő
szöveg alkotására is
képesek szóban. Írásban
csak tanítói segítséggel
alkotnak szöveget.

Értő
olvasásuk Értő
olvasásuk
pontatlan,
nem fejlesztése folyamatos
koncentrálnak.
gyakorlással.

- szövegértés
- szókincs
- lényegkiemelés
mondatbefejezés
olvasottak alapján
- szereplők, helyszínek,
cselekedetek
megfigyelése,
visszaadása
- fogalmazás készítése
megadott
szavak
segítségével
- véleménnyílvánítás
szerialitás:
az

- szóbeli és írásbeli
szövegalkotás
- tartalommondás
ismert
szöveg
kifejező olvasása

A vázlat írása csak A vázlat írása során a
segítséggel megy.
cím megalkotása.
Feladatok
értelmezése.

pontos Egyéni
megsegítés,
differenciált gyakorlás.

A hármas tagolás Írásbeli szövegalkotás
helyes használata.
gyakorlása.

- szóbeli és írásbeli
szövegalkotási
képesség fejlesztése
beszédbátorság
fejlesztése
- kifejező olvasás
fejlesztése
- hatékony, önálló
tanulás
- analizáló, szintetizáló
képesség fejlesztése
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események
egymásutánisága
szereplők
tulajdonságainak
felismerése
5.ab - kis csoportlétszám
- irodalmi motívumok
felismerése
a
népköltészetben,
mesében (jó és rossz
küzdelme, a jó mindig
győz)
- az olvasott művek
műfaji
jegyeinek
felismerése,
pl.:
elbeszélő
költemény,
epikus közlésformák
- a legtöbben jól
olvasnak
- írástempójuk jó
- fogalmazás, fantázia
helyzetgyakorlatok
játékok,
- memoriterek tanulása,
képzeletük sokrétű
- érdeklődésük a téma
iránt
könnyen
felkelthető
tartalommondás,
összegzés
önálló,
jól
megszerkesztett
véleményformálás
- memoriter szöveghű
felidézése,
kifejező
előadása,
az
osztálytársak
figyelmének felkeltése
- az irodalmi műfajok
felismerése,
megkülönböztetése:
mese, monda, mítosz,

- felszerelés hiánya,
amely
lehetetlenné
teszi
BTMN-es
tanulók előrejutását
- BTMN-es tanulók
nehéz
motiválhatósága
szóbeli
kifejezőkészség
nehézkes
véleményüket
nehezen fogalmazzák
meg
nem
szívesen
olvasnak
logikus,
jó
szerkesztés hiánya
önálló
szövegalkotás,
szegényes szókincs
- nehezen fejezik ki
magukat, bár értik a
cselekmény lényegét
lényegkiemelésük
sokszor
hiányos,
vázlatot
önállóan
nehezen készítenek
- a tanulócsoport
összetétele
csoportmunkában
nem alkalmazkodók,
tanulópárokban
azonban
szeretnek
dolgozni
- a kooperatív tanulási
módszereket szívesen
követik
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felszerelések
tanári
biztosítása
differenciált
feladatok alkalmazása
egyéni fejlesztési terv
alapján
- erkölcsi és esztétikai
fogékonyság növelése,
véleményalkotás
a
szereplőkről
helyzetekről
olvasástechnika
javítása,
olvasási
készséget fejlesztő óra
beépítése a tanmenetbe
hangos
olvasás
rendszeres
mérése
osztályozás nélkül
beszámolók
készíttetése,
lényegkiemelés,
- közös vázlatírás
- gátlások feloldása
- türelem, odafigyelés,
szülőkkel
együttműködés

- fogalmazás javítása
- értékelés, helyes
időrend,
nyelvhasználat

6.a

eposz…
- nép-és műköltészeti
alkotások
megkülönböztetése
- az olvasott művek
szerzőjének, műfajának
megnevezése
- az alsó tagozatos
irodalmi
olvasmányélményeiket
fel tudták idézni az adott
tananyagrésznél

- - költői képek,
szóképek felismerése
nehézkes
koncentrációs
képességük
csak
kevés ideig tartható
fenn

- kifejező szóbeli és
írásbeli kommunikáció
néhány tanuló esetében
szövegalkotási
készségük folyamatosan
fejlődik
- rendezett, olvasható
írás
- memoriterek felidézése
líra,
epika
megkülönböztetése
- az elbeszélő költ.,
népdal, ballada, művészi
ábrázolás felismerése, a
leírás,
elbeszélés
módszerének
alkalmazása
szeretik
a
szerepjátékokat

- többségükben nem a
megfelelő
kommunikációs
eszközöket választják
ki
- vázlatírásnál: a
lényeg
szavakba,
egyszerű mondatokba
foglalása, a szavak
mondatban betöltött
szerepe
- a jó tanulási
technikák ismeretének
teljes hiánya
- hiányzások esetén a
vázlatokat
nem
pótolják
- csoportmunkánál az
időbeosztás, egyenlő
részvétel a munkában
- írásképük nehezen
olvasható
- hibásan rögzült
íráskép,
- szókincsük csak
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differenciált
feladatokkal ill. egyéni
fejlesztési terv szerint
tanítom őket
- a vázlat elkészítése
közösen, a szavak
szövegben
betöltött
szerepének
gyakoroltatása
a
hiányok
pótoltatása,
gyakori
füzetellenőrzéssel
- kooperatív technikák
bevezetése
a
tanulás
módszerének
fejlesztése
helyzetteremtés
az
önálló
véleménykifejtésre
- a pótlások fokozott
ellenőrzése
- a helyesírási hibák
folyamatos javítása

lassan gyarapszik
- hiányzások esetén a
pótlás nem történik
meg
- házi feladat és
felszerelés hiánya
tömörített
cselekményelmondás
- gátlásos gyerekek
nehezen nyílnak meg
a
kötelező
háziolvasmány
feldolgozása

folyamatos
füzetjavítás, értékelés
kéthavonta
- a javítás ellenőrzése
- a táblai tanári vázlat
mintaként szolgál
szókincsfejlesztés
szógyűjtéssel
és
memoriterekkel
élményszerű
óravezetés

- hangos olvastatás
órán
irodalomelméleti
fogalmak folyamatos
ismétlése
szövegértés
gyakorlása
- fogalmazási műfajok
bővítése
- érzelmek szavakkal
történő kifejezése, a
művek hangulatának
meghatározása

7.a

memoriterek
megtanulása
- kifejező olvasás és
versmondás a tanulók
zöménél
- szakszavak használata
- tartalommondás
- véleménynyilvánítás
- a gyerekek aktivitása,
érdeklődése,
motiválhatósága

nem
elegendő
otthoni készülés
- kevés olvasás
a
kötelező
olvasmány elolvasása

8.a

memoriterek
megtanulása
- szakszavak használata
- az olvasott mű
hangulatának
meghatározása
- a gyerekek aktivitása

- otthoni készülés
- kevés olvasás
a
kötelező
olvasmány elolvasása
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Tantárgy

Angol
nyelv

8.b

memoriterek
megtanulása
- szakszavak használata
- az olvasott mű
hangulatának
meghatározása
- a gyerekek aktivitása,
érdeklődése,
motiválhatósága
kulturált
véleménynyilvánítás

- otthoni készülés
- kevés olvasás
a
kötelező
olvasmány elolvasása

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

3. a

A
tanult
szavak A
helyes
kiejtés A
helyes
ismerete.
(néhány tanulónál).
fejlesztése.
A tanult dalok és
mondókák ismerete.
Idegen nyelv használata
iránti érdeklődés.
Rövid
utasítások
megértése.
Tanult
szavak
felismerése
hallott
szövegben.

4. a

- bemutatkozás
- utasítások megértése
- üdvözlés és válasz
- számok ismerete
rövid
párbeszéd
alkotása
- a tanult szavak
felismerése
idegen
szövegekben
mondókák,
dalok
ismerete

5.a

- kis létszámú osztály
- néhány jó képességű tanuló
- a második félévben
egy
kicsivel fegyelmezettebbek
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- hallott szöveg értése
- szavak, mondatok
helyes kiejtése (az
osztály
néhány
tanulójánál)
- önálló olvasásfordítás
- néhány nyelvtani
szabály alkalmazása

Fejlesztési feladatok
kiejtés

- minél több CD
hallgatási anyaggal a
szövegértés fejlesztése
- kiejtés fejlesztése
beszédbátorság
fejlesztése

szorgalom hiánya gyenge képességű
tanulók
nagy
száma
fegyelmezetlen
magaviselet

a tanórai fegyelem
még
szigorúbb
megkövetelése
motiváció
megteremtése az
idegen
nyelv

voltak a tanulók
- a szavakat jobban
elsajátították

csúnya külalakú
vagy
teljesen hiányzó füzetek

tanulásához
hallás utáni és az
olvasott
szövegértés
fejlesztése

5.b

Vannak
előzetes - a szavak tanulása
ismereteik
- a nyelvtani
Kis létszámú osztály
ismereteket
Néhány tanuló füzetének
nehezen sajátítják
külalakja
el
Felszerelések hiánya
Magatartás (sok
kezelhetetlen tanuló)

a kevésbé motivált
tanulókkal való
több törődés
A tanórai fegyelem
javítása
Koncentráció
fejlesztése

6.a

A tanév első félévében a
tanulók
magatartása
sokat javult az 5.
osztályhoz képest, de a
második
félévben
valósággal
kezelhetetlenek lettek.
Füzetvezetés a tanulók
többségénél rendben van

-

7.a

8.a

-

-

nehezen
motiválhatók
- Sok a gyenge
képességű tanuló
- szorgalom szinte
teljes hiánya
- memoritert
számos
tanulón
lehetetlenség
számon kérni
- sok ügyes tanuló, - a nyelvtani
versenyeredmények
szabályok tanulása és
- kevesebb magatartási alkalmazása
gond
- kellemes tanórai légkör - rendszeres tanulás
- rendszeresen járnak a
hiánya sok
délutáni foglalkozásokra
tanulónál
- a „plusszok” is
bevihetők az órákra,
érdekli az osztályt az
angol – amerikai
történelem / kultúra pl.

rendszeres tanulás
szorgalmazása
A kiejtés javítása,
hangos
olvasás
hibáinak javítása

- talpraesettek

-
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nyelvtani

-

-

sok gyakorlás
szavak és
nyelvtani
szerkezetek
tanulására
nagyobb hangsúly
fektetése
kevésbé motivált
tanulók motiválása

gyakorlás,

a

- versenyen is részt vett
2 tanuló
- az első félévben, a
felvételik
miatt hajtottak, és tanultak
születtek is a jó eredmények
együttműködőbbek
lettek
-

Tantárgy

Történelem

ismereteket
nehézkesebben
sajátították el
rendszeres tanulás hiánya,
a
2.
félévben
szinte
semmit
nem
tanultak.
sok
esetben
nehezen
motiválhatók

tanultak
elmélyítése
motiváció
rendszeres tanulás
szorgalmazása

8.b

- érdeklődőek
- nyelvtani ismeretek nyelvtan
sok
- tanulmányi versenyen elsajátítása nehézkes
gyakorlása
részt vettek (2fő)
- eredmények javítása
- sok gyűjtőmunka
több tanulónál
nagy
szókinccsel
rendelkeznek

Osztály

Erősségek

5.ab - a felszerelés többnyire
rendelkezésre áll
- évszámok , fogalmak
megjegyzése
- önálló felkészülés
kiselőadásokra,
beszámolókra
- órai vázlat nyomon
követhető
csoportmunkában
sokan
motiválhatóak,
aktiválhatóak
elkes
hozzáállás,
versenyszellem
6.a szorgalmi
házi
feladatok
készítése
érdekes témáinkról
-a jó tanulók
felkészültsége az órák
folyamatában

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

- eltérő szociális és
kulturális háttér
- az otthoni rendszeres
tanulás hiánya
nem
kitartóak,
könnyen feladják
- tanuláshoz való
negatív hozzáállás
-

tanulási
technikák
gyakoroltatása
- lényegkiemelés
tájékozódás
a
térképen
- toleranciára nevelés
koncentráció
a
tantárgyak között

- szóbeli felelet
- az órákra való
otthoni készülés
- csoportmunka
- néhány tanulónál az
órai magatartás
térképen
való
tájékozódás

szóbeli felelet a jó
tanulók
példamutatásával
különböző
munkaformák minél
változatosabb
alkalmazása
- térképekről való
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7.a

- fegyelmezett tanórai
magatartás
- szívesen tanulták
történelmet, különösen a
világháborúk története
foglalkoztatta
őket,
amiből PPT-t
is
készítettek
- az olvasmányokból
kiselőadással készültek
- kommunikáció és a
lényegkiemelés
kiemelkedő volt az adott
témából néhány tanuló
esetében

évszámok,
események felidézése
- több tanuló negatív
hozzáállása

adatleolvasás
és
tájékozódás
gyakorlása
minél
látványosabb módon

- az otthoni tanulás
hiánya több tanuló
estében
- szóbeli felelet
önálló
tájékozódás
a térképen
a
grafikonok
elemzése,
következtetések
levonása
bátortalanul
használják
a
szakszavakat

-
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több feladat a

tananyaggal
kapcsolatban
-

több példamutató

felelet
meghallgatása
- több térképes feladat
- a grafikonelemzés
gyakoroltatása
a
fogalmak
megerősítése
- több időt adni az
ismétlésre,
gyakorlásra, ami a
tananyag
nagysága
miatt
nehezen
kivitelezhető

8.ab - az órai fegyelmezett
magatartás
szívesen tartottak
kiselőadásokat
a
tananyaghoz
kapcsolódó
témákban
- a jó tanulók szóbeli
feleletei példásak
az
állampolgári
ismeretek
tanulásakor
többen is hozzászóltak a
mindennapi
életükből
vett példák alapján
- a „b” osztály ismeretei
naprakészek voltak a
témában

Hon- és
népis-

6.a

- sok a közepes és a
gyenge tanuló, akiket
csak néhány téma
érdekel
- nem megfelelő az
otthoni
felkészülés
néhány
tanulónál
az
órákra
- szegényes szókincs,
ami
nehezen
fejleszthető
a
szakkifejezéseket
sok
segítséggel
használják
- a
gyengébb
tanulók
kampányszerű
tanulása a jellemző
- ők a tanultak is
nehezen alkalmazzák
- összetett,
gondolkodtató
feladatok megoldása
- grafikonok
elemzése,
adatok
leolvasása
a
tantárgyhoz
kapcsolódó
matematikai
feladatok
megoldása
- a térképen nehezen
tájékozódnak
- a régebben tanult
évszámokat
alig
tudják
a
folyamatos ismétlés
ellenére is.

- készülés az órákra - az otthoni tanulás - buzdítás az otthoni
egyéni feladatokkal
hiánya
tanulásra
minél
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otthonról
hozott
kellékek
bemutatása,
melyek
szorosan
kapcsolódnak
a
témáinkhoz
- érdeklődés az egyes
anyagrészek iránt

- órai magatartás 2-3
tanulónál
szóbeli
kifejezőkészség
feleletek során
tájékozódás
a
szövegben

változatosabb
módszerekkel
minél
több
szövegértelmezési
gyakorlat
elvégzése
közösen

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

1. a

A
számok
írása,
rendezése,
tulajdonságainak
ismerete
10-es
számkörben. Összeadás,
kivonás
műveletének
pontos
végzése.
Egyszerű
szöveges
feladatok megoldása.

A pótlás műveletének
pontossága.
A
fordított szövegezésű
feladatok megoldása.
Nyitott
mondatok
esetében a relációk
értelmezése néhány
tanulónál.

A pótlás műveletének
gyakorlása.
Több
logikus gondolkodást
igénylő
szöveges
feladat megoldása. Az
önellenőrzés
fontosságának
tudatosítása.

2. a

Számfogalom kialakult
az osztályban, kivéve 1
fő. (SNI)
100-as
számkörben
mozgunk.
Relációkat felismerik.

Az egyszerű szöveges A
gyengébbeknek
feladat
megoldását több játékos feladatot
sokat
gyakoroltuk, adni.
javult az osztálynak,
1-2 kivétellel.

3. a

Tízezres
számkörben
számfogalmuk biztos, a
relációkat,
számszomszédokat
megfelelően ismerik. A
becslés
technikáját
tudják, kerekítéseket jól
végeznek.
Az összeadás, kivonás,
szorzás, osztás művelete
fejben és írásban is
kevés hibával megy.
A szöveges feladatok
megoldásának

Számok értéke a
számegyenesen
különböző
eltérő
egység esetén.
Összetett és fordított
szövegezésű feladatok
megoldása.
Mértékváltás.

meret

Tantárgy

Matematika
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Több számegyenessel
kapcsolatos
feladat
beiktatása.
Sok szöveges feladat
megoldása.
Mértékváltás
gyakorlása.

algoritmusát
ismerik,
egyszerű feladatokon jól
alkalmazzák.
Önellenőrzés,
hibajavítás.
4. a

Szóbeli összeadás és
kivonás
az
ezres
számkörben.
Írásbeli összeadás és
kivonás ezres és tízezres
számkörben.
Önellenőrzés.
Szóbeli
és
írásbeli
szorzás
ezres
számkörben.
Írásbeli szorzás tízezres
számkörben.
Helyi érték, alaki érték
és valódi érték.
Halmazokba rendezés
megadott
szempontok
szerint.
Idővel
kapcsolatos
mértékváltásos
feladatok.
Párhuzamos, merőleges
fogalmak
ismerete,
felismerése
alakzatokban.
Műveleti sorrend.

Nyitott
mondatok
megoldása.
Szabályjátékok
megoldása, táblázatok
kiegészítése.
Szóbeli és írásbeli
osztás.
- összetett szöveges
feladatok
Szóbeli összeadás és
kivonás
tízezres
számkörben.
Mértékváltás.
Mértékegységek
nagyságviszonyainak
sorba rendezése.
Mértékegységek
kapcsolatainak
kifejezése
törtrészekkel.

Számolási
rutin
fejlesztése.
Analógiás
gondolkodás
fejlesztése.
Becslési
képesség
fejlesztése.
Matematikai
szövegértő és szóbeli
kifejezőképesség
fejlesztése.
A
mértékegységek
nagyságviszonyainak,
sorba rendezésének,
átváltásoknak
a
fejlesztése.
A matematika és a
valóság kapcsolatának
erősítése.

5.ab - A természetes számok
számjegyekkel történő
leírása.
Természetes
számok megfelelő helyi
értékre
történő
kerekítése. Természetes
számok összeadása.
-Törtek olvasása, leírása
betűkkel.
Egyenlő
nevezőjű
törtek

Műveletek
sorrendjének
betartása.
Szöveges feladatok.
Természetes számok
kivonása, szorzása és
osztása.
Különböző nevezőjű
törtek összeadása és
kivonása.
Törtek

A helyes műveleti
sorrend kialakítása
Minél több szöveges
feladat megoldása, a
jobb
eredmények
elérése érdekében
Alapműveletek
gyakorlása
(Azon
belül is: kiemelten az
osztást)
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6.a

összeadása, és kivonása.
Törtek bővítése.
- Egész számok abszolút
értékének
és
ellentettjének
meghatározása.
-Törtek szorzása és
osztása egész számmal.
Geometriai
alapfogalmak ismerete
(szakasz, félegyenes…
stb.). Helymeghatározás
a
derékszögű
koordináta-rendszerben.

egyszerűsítése.
Szorzás és osztás
különböző
előjelű
számokkal.
Műveletek
tizedes
törtekkel.
Mértékegységváltás.
Háromszögek,
négyszögek
kerületének,
területének
kiszámítása

Alapműveletek
gyakoroltatása
különböző nevezőjű
törtekkel
Törtekkel
való
műveletek
gyakoroltatása
Műveletek
gyakoroltatása előjeles
számokkal
Műveletek gyakorlása
tizedes törtekkel
Sokszögek kerületének
és
területének
kiszámításának
gyakorlása
Mennyiségek közötti
átváltások gyakorlása

Természetes
számok
összeadása és kivonása.
Oszthatósági szabályok
Számok legkisebb közös
többszörösének
meghatározása
Tizedes
törtek
összeadása és kivonása.
Tizedes törtek szorzása
és osztása 10-zel,100zal, 1000-rel
Szögek
fajtáinak
felismerése
Háromszögek
csoportosítása
Százalék
alap
kiszámítása
Százalékérték
kiszámítása

Műveletek
sorrendjének betartása
Szöveges feladatok
Számok legnagyobb
közös
osztójának
meghatározása
Pontok ábrázolása és
pontok koordinátáinak
leolvasása
a
derékszögű
koordinátarendszerben
Mértékegységváltás
A területszámítás
Pontatlan távolság, és
szögmérés
Műveletek törtekkel
Adatok
leolvasása
grafikonról,
diagramról
Egyenes arányosság,
arányos
osztás
feladatokban
való
alkalmazása
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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
Grafikonok
és
diagramok
minél
gyakoribb alkalmazása
Minél több arányos
osztás, és egyenes
arányossággal
megoldható
feladat
megoldása
7.a

Hatványok szorzat és
hatványalakja
Hatványozás
azonosságai
Középpontos tükörkép
szerkesztése
Háromszögek
és
négyszögek
tulajdonságai
Törtek tizedes tört alakja
Tengelyes
tükörkép
szerkesztése
Oszthatósági szabályok
ismerete
Összetett
számok
prímtényezős felbontása
Százalékszámítás

8.ab Egynemű
kifejezések

Nyitott mondatok a
hatványozás
témakörében
Műveletek sorrendje
Tört
számokkal
végzett műveletek
Tizedes
törtek
körében: szorzás és
osztás
Műveletek
előjeles
számokkal
Körzőhasználat,
távolságok mérése
Speciális négyszögek
kerületének
és
területének
kiszámítása
Algebrai kifejezések
összeggé
alakítása
(zárójelfelbontás)
Hatványozás
azonosságainak
alkalmazása
az
algebrai
kifejezéseknél
Egyenletek megoldása
mérlegelv
segítségével

algebrai Szöveges
megoldása
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Műveletek
sorrendjének
gyakorlása a racionális
számok körében
Alapműveletek
(kiemelten az osztás)
gyakorlása a racionális
számok körében
Számítási feladatok a
törtek és tizedes törtek
köréből
Szerkesztések
gyakorlása
Speciális négyszögek
kerületének
és
területének
kiszámításának
gyakorlása
Zárójelfelbontás
gyakorlása
Hatványozás
azonosságainak
részletes átismétlése
Egyenletek
megoldásának
gyakorlása

feladatok Minél több szöveges
feladat megoldása

különválogatása
Középpontosan hasonló
kép
szerkesztése
(kicsinyítés, nagyítás)
Diagramok,
grafikonokról
adatok
leolvasása
Számok négyzetének és
négyzetgyökének
meghatározása táblázat
segítségével
Igaz-hamis
állítások
eldöntése
Lineáris
függvények
főbb
jellemzőinek
leolvasása a függvény
hozzárendelési
szabályáról
Egyszerűbb függvények
ábrázolása a derékszögű
koordináta-rendszerben

Pitagorasz-tétele
és
annak alkalmazásai
Kis és nagy számok
normálalakjának
felírása
Kis és nagy számok
négyzetének
és
négyzetgyökének
meghatározása
Osztás a racionális
számok körében
Összeg szorzattá és
szorzat
összeggé
alakítása
Egyenlettel
megoldható szöveges
feladatok megoldása

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
Minél több szöveges
feladat
megoldása
egyenlettel

Tantárgy

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

Környezetismeret

1. a

Érdeklődőek a természet
jelenségei iránt. Az
évszakokat
és
jellemzőiket ismerik.
Ismerik és megnevezik
fő testrészeinket és
érzékszerveinket.

A
hónapok
felsorolása,
a
napszakok ismerete,
az
időben
való
tájékozódás
még
pontatlan.
A
közlekedési
szabályok ismerete,
betartása fejlesztendő.

A hónapok nevének és
az évszakokkal való
egyeztetésének
folyamatos gyakorlása.
A
kulturált
és
szabályos közlekedés
gyakorlatban történő
megvalósítása.

2. a

Érdeklődők a környezet
és jelenségei iránt.
Szeretik
a
felelést,
izgalmasnak tartják.

Vázlatírás
nehezen
megy nekik.
Pár tanuló kivételével
nem
tanulják
a
tantárgyat.

Rövidebb
vázlatot
írunk.
Tudatosítani bennük,
hogy
ugyanolyan
tantárgy, mint a többi,
és
tanulni
kell.
Vázlatírás
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Tantárgy

Természetismeret

megkönnyíti
a
tanulást.
Folyamatos
szóbeli
számonkérés.
A tankönyv anyagának
megtanulása a vázlat
alapján történjen, ezt
tudatossá kell tennünk.

3. a

Érdeklődőek a tantárgy Több tanuló szóbeli
iránt.
tanulása
kampány
A vázlatban leírtakat jellegű.
Romló
megtanulják.
teljesítmény.
Nagyon
kevés
ismerettel
rendelkeznek
a
szűkebb és tágabb Filmajánlók,
környezetükkel
szorgalmi feladatok.
kapcsolatban.

4. a

Tanórai aktivitás.
Szertelen magatartás.
Rajzolási készségek jók, Ismeretek
szeretnek rajzolni.
összekapcsolása.
Földrajzi ismereteik
rendkívül hiányosak.
Általában is kevés az
otthonról
hozott
ismeret.

Koncentráció
fejlesztése.

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

5.a

Alapfogalmak ismerete
Gyorsmunkatempó
Az időjárás és az
éghajlat
elemeinek
fizikai
tulajdonságait,
változását a mindennapi
életben az osztály 60 %
megértette. A felszíni és
felszínalatti
vizek
különbözőségeit
és
gazdasági jelentőségét.

Önálló szövegértés,
szövegalkotás.
Kitartó
figyelem,
emlékezet.
Felszereléshiány,
fegyelem.
Házi
feladat
elkészítése
és
a
felszerelés hiányos. A
figyelem felkeltése és
a fegyelem fenntartása
az osztály 60 %-nál .
Szóbeli
felelet.
Füzetvezetés:
helyesírás,
órai
vázlatok pótlása.

Szabálykövetés
és
munkamorál javítása
Pontos
fogalomhasználat,
ismeretek alkalmazása
Környezeti ismeretek
és etikai ítélőképesség
fejlesztése
Szóbeli
felelet
gyakorlása.
Differenciálás az óra
tervezésekor
a
fegyelem és figyelem
problémás tanulókra.

5.b

Önálló
szövegértés, Fegyelem,
szövegalkotás
munkamorál
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Integrációs
fejlesztése.

képesség

Önálló
fejlesztése.

tanulás

Szabálykövetés
és
munkamorál javítása

6.a

Gyors gondolkodás
Az időjárás és az
éghajlat
elemeinek
fizikai
tulajdonságait,
változását a mindennapi
életben az osztály 60 %
megértette. A felszíni és
felszínalatti
vizek
különbözőségeit
és
gazdasági jelentőségét.
Szorgalmi
feladatok
elkészítése.

Figyelem,
kitartó
figyelem
Felszereléshiány
Házi
feladat
elkészítése
és
a
felszerelés
hiányossága,
a
figyelem felkeltése és
fenntartása.
A
fegyelmezés
3
tanulónál.
Szóbeli
felelet. Füzetvezetés:
helyesírás,
órai
vázlatok pótlása

Pontos
fogalomhasználat,
ismeretek alkalmazása
Környezeti ismeretek
és etikai ítélőképesség
fejlesztése
Szóbeli
felelet
gyakorlása.
Differenciálás az óra
tervezésekor
a
fegyelem és figyelem
problémás tanulókra.

A külső és belső erők
kapcsolatát a felszín
alakításában,
a
felszínformák, a kőzetek
kialakulását megértették
és az tanulók egy része
megtanulták.
Önálló szövegértés
Lényegkiemelés

Házi feladat és a
rendszeres tanulás. A
kommunikáció és a
szociális
kompetenciák.
Kitartó
figyelem,
motiváció
Fegyelem
Lassú munkatempó

Folyamatos ellenőrzés
és
számonkérés.
Csoportos munka a
tananyag
feldolgozásában.
Összeszedettség,
gyorsabb munkatempó
kialakítása
Önálló szövegalkotás,
kifejezőkészség,
pontos
fogalomhasználat

Egyes tanulók szorgalma, Pontos
figyelme
fogalomhasználat

Logikai
gondolkodás
fejlesztése
Tantárgy

Földrajz

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

7.a

Szívesen készítenek az
internet
segítségével
szorgalmi feladatokat,
bemutatókat.
A
természeti adottságok és
a gazdasági folyamatok
közötti
kapcsolat
megértése egy adott
kontinens,
ország
életében.

Házi
feladat
és
rendszeres készülés.
Az
osztály
nagy
részében
kampány
tanulás
a
dolgozatokra. Szóbeli
felelet.
Füzetvezetés és a
leckék
pótlása
hiányos.
Térkép
ismeretük hiányos.

Folyamatos ellenőrzés
és számonkérés. A
házi
feladatok
értékelése. Jutalmazott
kiselőadás készítése
szorgalmi feladatként.
Térkép gyakorlatok az
internetről

29

Tantárgy

Biológia

8.a

Szorgalmi
feladatok, Az önálló vázlatírásuk
kiselőadás, prezentáció a lényeg kiemelés
kb. 4 tanulónál.
még mindig gondot
jelent.
Füzetvezetés,
házi
feladat,
folyamatos
készülés. A fegyelem
és
figyelem
fenntartása,
motiválhatóság

Vázlatírás gyakorlása,
értékelése, folyamatos
ellenőrzés.
Internetes
térkép
gyakorlatok
ismertetése

8.b

Szorgalmi
feladatok,
kiselőadás, prezentáció.
Önálló
vázlatírás,
füzetvezetés. Érdeklődés
a tananyag iránt.
Csoportmunka,
együttműködés

Az önálló vázlatírásuk Vázlatok ellenőrzése
a lényeg kiemelés 3-4 értékelése. Rendszeres
tanulónál még mindig számonkérés
gondot
jelent.
Rendszeres készülés a
tanórára

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

7.a

Vizuális
és
képességek
Kooperativitás
Mozgalmas,
feladatok
Rendszerben
gondolkodás
Összefüggések
meglátása,
gondolkodás

8.a

A tananyag gyakorlati
megközelítése
Vizuális
és
audio
képességek

Fejlesztési feladatok

audio A
tanulás Önálló szövegalkotás,
fontosságának
kifejezőkészség
meglátása
fejlesztése
játékos Valódi,
belső Belső
motiváció
motiváció
fejlesztése
való Kitartás
Ismereteik szélesebb
körűvé tétele
Logikus
logikus
gondolkodásfejlesztése
Biológiai ismeretek és
etikai
ítélőképesség
fejlesztése
Önálló
szöveg-és
véleményalkotás
Aktivitás,
kooperativitás
Motiváció
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Önálló szövegalkotás,
kifejezőkészség
fejlesztése
Belső
motiváció
fejlesztése
Ismereteik szélesebb
körűvé
tétele
a
gyakorlati, tapasztalás
útján
szerzett

tudásukra alapozva

Tantárgy

Kémia

Tantárgy

Fizika

8.b

Rész-egész kapcsolatok,
összefüggések meglátása
Egységben
való
gondolkodás
Logikusgondolkodás
Kitartás, tolerancia
Érdeklődés,
plusz
feladatok vállalása
Önálló szövegértés

Önálló
fogalom-és
szövegalkotás
Képességeiknek
megfelelő aktivitás

Önálló szövegalkotás
Fogalmak
pontos
használata
Összefüggések
megértése
Tudatosság

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

7-8. Tanórai aktivitás
osz- Fegyelem
tály Figyelem
Páros munka
Csoportmunka
Szorgalmi
feladatok
elkészítése
Kiselőadások,
prezentációk elkészítése
7.
évfolyamon
a
mindennapi kémia
8. a vázlatírás
IKT
eszközök
használata

Írásbeli
feladatok
elkészítése
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

Osztály

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

Írásbeli házi feladatok
elkészítése
Szóbeli
leckék
megtanulása
Türelem
Empátia
Szakszavak
használata
Képletek tanulása
Lényegkiemelés
Differenciálás
a

Több
gyakorlóóra
beiktatásával a szóbeli
kifejezőkészség
fejlesztése
Több
kísérlet
bemutatásával
a
tanórák színvonalának
emelése
Hatékonyabb
differenciálás
megvalósítása

Erősségek

6-7- Tanórai aktivitás
8.
Fegyelem
osz- Páros munka
tály
Szorgalmi
feladatok
elkészítése
Kiselőadások,
prezentációk elkészítése
6. évfolyamon szakköri
tevékenység
7. évfolyamon a közös
feladatmegoldás
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8.
évfolyamon képességek alapján
feladatmegoldás
IKT
eszközök
használata
Tantárgy

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

Etika, hit
és erkölcstan

1. a

A pozitív és negatív
értékek, tulajdonságok,
felismerése,
helyes
értelmezése a mesékben,
versekben, filmekben.
Saját
élményeik,
tapasztalataik
megosztása a többiekkel.

A
tanórákon
megismert
értékek,
szabályok
alkalmazása,
átültetése
a
gyakorlatba, a valós
életbe.

A pozitív értékek
erősítése, a negatív
értékek elítélése. A
toleráns,
őszinte
viselkedés, magatartás
támogatása.

2. a

Tavaly
óta
sokat Szabályok betartása.
fejlődtek. Egyre jobban
figyelnek
egymásra,
meghallgatják egymást,
nem vágnak egymás
szavába
beszélgetés
közben.

3. a

Önismeret, önkép.
Társas
kapcsolatok,
közösségi magatartás.

4. a

Érdeklődés.
Nyitottság.
Tolerancia.

Nehezen fejezik ki Szókincs bővítése.
magukat. Szűkös az Kommunikáció
aktív szókincsük.
fejlesztése.
Kommunikációs
Önértékelés javítása.
nehézségek.
Önértékelési
problémák

5.a

- grafikus ábrázolások az
adott
témával
kapcsolatban (kedvenc
állat, jövő iskolája,
önkifejezés rajzban)
motiváló
hatású
számukra a témákhoz

- vélemények kulturált
formában
való
kifejezése
egymás
meghallgatása
- fogalomhasználat
- beszédfegyelem

Az otthonról hozott
negatív minta
kiszűrése.
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Szabályok
a
mindennapokban való
alkalmazása.

Minél több pozitív
megerősítés.

beszédkultúra
fejlesztése
szociális
kompetencia
fejlesztése
- fogalmak sokoldalú
megközelítése

kapcsolódó rövid-film
- lényegkiemelés
- szívesen mesélnek - rövid idejű figyelem
velük
történt - felszereléshiány
eseményekről

- a tanulás támogatása:
lényegkiemelés,
vázlatírás
motiváció
folyamatos
fenntartása

5.b

- kedvelik a témákhoz
kapcsolódó
olvasmányokat, a rajzos
feladatokat
- közlékenyek, szeretik
elmesélni saját
élményeiket

- szövegértés,
lényegkiemelés
- vélemények kulturált
formában való
kifejezése
- együttműködés
társaikkal
- fogalomhasználat

- szöveg
értelmezésének
elősegítése irányított
kérdésekkel
- beszédkultúra
fejlesztése
- szociális
kompetencia
fejlesztése
- fogalmak sokoldalú
megközelítése
- motiváció
folyamatos fenntartása

6.a

- több gyerek érdeklődő,
aktív és szorgalmas
saját
élményeiket
szívesen megosztják
a
környezettel
kapcsolatos témakörben
szívesen
végzik
a
feladatokat

- vázlatírás
ok-okozati
összefüggések
meglátása
- vélemények szabatos
meg-fogalmazása
az
otthoni
feladatokat
(pl.
gyűjtőmunka)
a
tanulók nagy része
nem készíti el a
megadott időre

lényegkiemelés
megfigyelési
szempontok adásával
gondolkodási
műveletek fejlesztése
szóbeli
kifejezőkészség
fejlesztése

7.a

- a tanulók többsége
aktív, van véleményük
- érdeklődnek a témák
iránt
(különösen
a
Párkapcsolat és szerelem
témköre volt népszerű)
páros
munkában
eredményesen

- néhányan bátorításra
szorulnak gondolataik
kifejezéséhez
- a házi feladatot
gyakran nem készítik
el

önértékelés
elősegítése
tanári
értékeléssel,
segítő
kérdésekkel
- motiváció erősítése
változatos feladatokkal
- önálló kutató és
gyűjtőmunka erősítése
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dolgoznak
- ötletgazdagság

Tantárgy

Rajz és
vizuális
kultúra

8.a

- szeretnek beszélgetni
- véleményüket őszintén
közlik

- az őket nem érdeklő
tevékenységek esetén
passzivitásba
vonulnak
- mások elfogadása,
tolerancia
- felszerelés gyakran
hiányzik
- írásbeli feladatot
nem szívesen
végeznek
- kulturált
véleményformálás

- érzékenyítés a
környezetünk iránti
felelősségteljes
gondolkodásra,
viselkedésre
- a más kultúrák iránti
nyitottság erősítése
- motivációjuk
fokozása
- szóbeli
kifejezőkészség
fejlesztése

8.b

- saját vélemények,
gondolatok
kulturált,
szabatos
megfogalmazása
- érdeklődőek, aktívak
képi
információk
értelmezése
tapasztalatok
és
tanultak egybevetése
- PPT-k készítése

- a visszahúzódóbb
tanulók szóban nem
szívesen
nyilvánulnak meg
nyitottság
a
sajátuktól
eltérő
vélemények iránt

- bátorító kérdésekkel,
biztatással
a
bátortalanabb gyerekek
bevonása
a
beszélgetésekbe
- annak tudatosítása,
hogy
mindenki
véleménye fontos
reális
önés
társértékelés segítése
tanári értékeléssel
- az érdeklődésük
fenntartása,
a
nyitottságuk
megerősítése

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

1. a

Sokat
fejlődött
a
kézügyességük.
Színhasználatuk
változatosabb lett. A
rajzfelületet
egyre
bátrabban használják.

A színezés technikája
még
fejlesztendő.
Kapkodó
munkavégzés.

Az
elmélyült,
esztétikus és kitartó
munka iránti igény
erősítése.
Sok
szemléltetéssel
az
arányos térkihasználás
és
ábrázolás
fejlesztése.
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2. a

3. a

Ügyesen
rajzolnak,
festenek, szeretik a
tantárgyat.
A felületet jól töltik ki.
A színeket változatosan
használják.
Ember
és
állatábrázolásuk sokat
fejlődött.

Felszerelés
hiánya Sablon átrajzolása.
néhány tanulónál.
Ecsethasználat
erősítése.
Kevesen
mernek Több
szabadon
egyéni
ötleteket választható téma
alkalmazni.
Mozgó
ember Több
gyakorlási
ábrázolása.
lehetőség.
Az
arányok Arányok megfigyelése
pontatlanok.
gyakoroltatása.
Kitartás fejlesztése.

4. a

Megfigyelőképesség.
Fantázia.
Arányérzék.
Színérzék.

Önértékelés.
Szépérzék
és
Mások
munkáinak igényesség fejlesztése.
reális értékelése.
Művészeti tudatosság
fejlesztése.
Térérzék és konstruáló
képesség fejlesztése.

5.ab Szeretnek
rajzolni.
bátran használják a
színeket.
Az
illusztrációik egyediek.
Szorgalmi és otthoni
rajzokat
szívesen
készítenek.

Házi
feladat
és
felszerelés hiányosság
előfordul
mindkét
osztályban
több
tanulónál,
de
igyekeznek az otthon
elkészített munkákat –
ha kis késéssel isbemutatni.
Nehezebben
motiválhatók, gyakran
„alkudoznak” az óra
folyamatát, feladatát
illetően.

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

6.a

Gyakran
bizonytalanok, amikor
önállóan kell egy-egy
témát ábrázolni. A
bemutatott mintához
még mindig

Saját képi világuk
használatára kell
bátorítani őket,
illusztrációk
készítésével lehet
fejleszteni.

A művészettörténet
anyagrészt szeretik,
szeretnek róla
beszélgetni. Szívesen
készítenek másolatokat a
műalkotásokról.
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Tantárgy

Énekzene

Színeket ügyesen és jól
használják. Szívesen
vesznek részt
pályázatokon.
7.a A
portré
rajzolás
feladatait szerették és
nagyon szép munkák
születtek. Szeretnek, és
jól tudnak csoportban
dolgozni.
8.ab A „B” osztály jól
motiválható,
szívesen
rajzoltak, próbáltak ki új
technikákat.

ragaszkodnak,

Jelentős az eltérés a
két
osztály
motiválhatósága
és
munkamorálja között.
A második félévben
sajnos
az
„A”
osztályban
nehezen
lehetett motiválni a
tanulókat, ebben az
sem segített, hogy a
testnevelés óra után a
7. órában nem volt
kedve sok tanulónak
visszajönni.

Az
alakrajzolás
aránytalanságait
különböző témákban
másolással próbáljuk
gyakorolni.

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

1. a

A dalokat szívesen és Pontos ritmusönállóan éneklik.
dallamírás.
A tanult dalok ismerete
a
legtöbb
tanuló
esetében pontos.

2. a

Szeretnek énekelni.
Szeretik
zenehallgatást.

3. a

Bátran,
szívesen
énekelnek.
A tanult dalok szövegét,
ritmusát ismerik.
Szívesen vesznek részt a

Felszerelés
feladat
hiányzik

és házi A befejezett munkák
gyakran ellenőrzése
és
értékelése.

és A
ritmusértékek
hangoztatásának, és a
hangjegyek
vonalrendszerben való
elhelyezésének
gyakorlása.

Nem elég bátrak még Több közös éneklés.
a az önálló énekléshez.

A
tanult
dalok
dallama pontatlan.
Ritmus
és
dallamírásuk
csak
segítséggel pontos.
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Sok közös éneklés,
dalcsokor.
Sok gyakorlás dallam,
ritmusmásolás.

dalos játékokban.
Ritmusgyakorlatokban
szívesen vesznek részt.

Magabiztos dal és
dallamismeret
kialakítása.
A
tanult
dalok
folyamatos ismétlése,
szinten tartása.
Pontos, tiszta éneklés
fejlesztése.
Figyelem
és
összpontosítás
fejlesztése.
- motiváció erősítése
az
igényes
füzetvezetés
kialakítása
koncentráció
fejlesztése
- elméleti ismeretek
bővítése, mélyítése

4. a

A
tanult
dalok Pontos, tiszta éneklés.
felismerése.
Csoportos éneklés.

5.a

- éneklési kedv
ritmusfeladatokat
szívesen végeznek
- egyéni éneklésre is
vállalkoznak

- rövid ideig tartó
figyelem
- füzetvezetésben a
többségük igénytelen
- írásbeli feladatokban
még sok segítséget
igényelnek
- sokszor hiányzik a
felszere-lés
- nem pótolnak

5.b

- az énekes és a
ritmustevékenységekben általában
jól teljesítenek
- érdeklődőek
és
viszonylag figyelmesek
zenehallgatáskor
- kézjelek ismerete
ritmushangszerek
használata

- nem kitartóak
- a dallamírásban
önállótlanok
felszereléshiány
előfordul

figyelmük
folyamatos
fenntartása
- önállóság fokozása
az írásbeli feladatoknál
- elméleti ismeretek
bővítése, mélyítése

6.a

- bátran énekelnek
- szép illusztrációkat
készítenek dalokhoz
- a nagyobb létszám
miatt jó a hangzás

- dalok megformálása
a dalok jellegének
megfelelően
- nem figyelésből
adódó
lassú

a
daléneklés
kifejezőeszközeinek
használata
önállóság
és
igényesség fokozása
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- van tisztán éneklő
tanuló
- egy zeneiskolás, négy
ének-karos tanuló volt
az osztályban

munkatempó
az írásbeli munkáknál
- elméleti ismeretek - pontos hibajavítás
gyakorlati
alkalmazása
- figyelmes és értő
zenehallgatás

7.a

- négyen zeneiskolások
nyolcan
járnak
énekkarra
-a füzetek külalakja
megfelelő
a
zenehallgatást
kedvelik és csendben
hallgatják a zenét
- órai munkájuk jó
- több tisztán éneklő
gyerek van

- kevesen vállalnak
szorgalmi feladatot
az
elméleti
ismereteket
nehézkesen
alkalmazzák
az
írásbeli
feladatok
során

- bátorság erősítése az
ének-lésben
- önállóság fokozása
az írásbeli feladatok
végzésében

8.a

- négyen énekkarosok
- bátran énekelnek a fiúk
- a ballagási dalokat
szívesen éneklik

érdektelenség,
motiválatlanság
- felszerelés hiánya
- elméleti ismereteik
hiányosak
- pontatlanság az
írásbeli feladatoknál

- ismeretbővítés
motivációjuk
erősítése, fenntartása
megszerzett
ismeretek
alkalmazása
gyakorló
feladatokkal
figyelemkoncentráció
fejlesztése
megfigyelési
szempontok adásával

8.b

- ketten zeneiskolások
- füzetvezetésük igényes
- dallamírásban önállóak
és a többség pontosan
végzi a feladatot
érdeklődőek
a
zeneirodalmi ismeretek
iránt
- képesek a tantárgyi
koncentrációra

felismerő
kottaolvasás
- utószolmizálás
módosító
jelek
alkalmazása

szolmizációs
készségek fejlesztése
- a módosító jelek
alkalmazásának
gyakoroltatása
a
zenehallgatás
igényének
szokássá
alakítása
ismeretbővítéssel,
élménynyújtással
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Tantárgy

- vállalnak
feladatot
Osz- Erősségek

szorgalmi
Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

tály

Technika

1. a

Érdeklődőek, szívesen A papírhajtogatás és a
dolgoznak
bármilyen ragasztás technikája
anyaggal.
A
nyírás fejlesztendő.
technikája
sokat
fejlődött.

2. a

Nagyon
szeretik
a
gyurmázást,
a
hajtogatást.
Munkáik
igényesek,
szépek,
1-2
fiú
kivételével.
Ők
összecsapják,
nem
kedvelik sem a technika,
sem a rajz órát.

Ollóval még nem Még
mindenki
dolgozik ollóhasználat.
pontosan.
Pár
fő
kézügyessége
fejlesztendő.

3. a

Önálló munkavégzés.
Törekvés
a
precíz
munkavégzésre.
Az
életkoruknak
megfelelő tájékozottság.
Motiválhatóság.

Nem mindig sikerül a
precíz munkavégzés.
Néhány
tanulónál
lassabb munkatempó.

4. a

Rajzolási készségek.
Szövés.

5.ab Érdeklődés, aktivitás
IKT eszközök használat
A közlekedés témakör
fokozottan érdekelte a

Szétszórtság.
Türelmetlenség.
Gyenge
olló
használat.
Sokszor igénytelen,
nemtörődöm
munkavégzés.
Hullámzó
teljesítmény
Otthoni
elmaradása,
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Az esztétikai érzék
fejlesztése, a minél
pontosabb
munkadarab
elkészítése iránti igény
erősítése.

több

Olló
használatának
javítása.
A pontosság javítása.
Munkatempó javítása.

Koncentrációs
képességek fejlesztése.
Precízebb
munkavégzés
igényének kialakítása.
Olló
használatának
fejlesztése.

Magatartás javítása,
Felszerelések jelenléte
tanulás az órákon
Igényes munka iránti

Tantárgy

Test-

tanulókat.

felszerelés hiánya,
igény fejlesztése
Időnként
fegyelmezetlen
magatartás
Műszaki
rajz
témakörben
sok
tanulónál
kevésbé
igényes munkák

6.a

Érdeklődés,
aktivitás,
motiválhatóság
A
lakástervezés,
lakberendezés,
ergonómia
témakör
kifejezetten érdekelte a
tanulókat.
Önálló munkavégzés,
Csoportos munkában is
hatékonyak
IKT
eszközök
használata

Időnként
fegyelmezetlen
magatartás,
Néhány
tanulónál
felszerelés hiánya,
Nem
mindig
megfelelő hozzáállás,
Hullámzó
teljesítmény

7.a

Környezettudatosság
jellemző
Érdeklődő hozzáállás,
Különös tekintettel a
szakmák világára.
IKT
eszközök
használata

Néhány
tanulónál Javítani
kell
elmarad az otthoni hozzáálláson, és
tanulás,
és
a motiváltságon.
hozzáállás
sem
megfelelő

Fegyelmi
helyzet
javítása,
Felszerelések megléte,
Hozzáállás javítása
Igényes
munkára
törekvés fejlesztése.

a
a

8.ab Önálló munka,
Egyéni
projektek
tervezése, Különösen az
ipari
formatervezés
témaköre keltette.fel az
érdeklődést.
Érdeklődés, motiváltság
IKT
eszközök
használata

Néhány
tanulónál,
érdektelenség
Műszaki
rajz,
mérettartás, precizitás

Még
fokozottabb
figyelem
a
szakmaválasztás
irányában.

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

1. a

Sportjátékok

Szabályok rendszeres Több,
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szabállyal

végrehajtása.
Csoportban
foglalkozás.
Erő-állóképességi
feladatok.

be nem tartása/ nem
való értése.
A nem megfelelő
öltözői magatartás.
Különböző
eszközökkel
való
feladat végzések (pl.
labdával).

rendelkező egyszerű
feladatok végeztetése.
A labdával történő
mozgások
előtérbe
helyezése.
Az öltöző magatartás
következetes
ellenőrzése.

2. a

Szeretik a testnevelést, Felszerelésük
mindig várják az órát.
majdnem hiánytalan.
Labdakezelés,
A
tornateremben egyensúly feladatok
biztonsággal mozognak. 1-2 tanulónak nem
megfelelő.
A futóképességük sokat Szabályokat
nem
fejlődött, a 2. osztályban mindig tartja be pár
elvárt minimumot csak 2 tanuló játék közben.
tanuló nem teljesítette.

Számos
gyakorlási
lehetőség biztosítása.
Szabálykövetés
tudatosítása.

3. a

Szeretik a mozgásos Erőnlét.
gyakorlatokat.
Ugrókötéllel végzett
A
csapatjátékokban gyakorlatok.
tudatosan
együttműködők.
A
gimnasztikai
szabálykövetésük
gyakorlatok pontos,
nagyon jó.
igényes végrehajtása.

Rendszeres terhelés.
Gyakorlási lehetőség
biztosítása.
Egyéni
segítségnyújtás,
nevelői minta.

nevelés

Labdakezelésük
ügyesedett.
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4. a

Sportjátékok.
Labdavezetések kézzel
és
lábbal
történő
végrehajtása.
Vegyes
csoportban
történő foglalkozás.

Erő-állóképesség.
Egyes
szabályok
figyelmen
kívül
hagyása.
Felszerelés
hiánya
egybe
kötve
az
öltözési tempóval.

Állóképesség erősítő
gyakorlatok
fontossága.
Szabályok betartatása
mind játékos feladatok
mind
az
órai
tevékenységek alatt.
A
felszerelés
hiányának hátrányaira
figyelemfelhívás.

Tantárgy

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

Néptánc

1. a

Az
órai
tevékenységekben
aktívan vesznek részt.
Egyszerű
táncmotívumokat
pontosan utánoznak.
Gyorsan megtanulják a
dalos játékok szövegét.
Betartják
a
játékszabályokat.

A jobb-bal irányt
gyakran tévesztik.
Tempóváltásokhoz
való igazodás
Körforma megtartása.
Táncmotívumok
kötése.

Térbeli
tájékozódás
fejlesztése különböző
térformák
alkalmazásával.
Ritmusérzék
és
ütemérzék fejlesztése a
mozgásos
gyakorlatokkal.

2. a

Törekednek
az
esztétikus,
igényes
kivitelezésre.
Szerepeltek egy projektmegnyitó rendezvényen.
Jó az órai magatartásuk.
Figyelnek, igyekeznek
jól teljesíteni.
Bátran énekelnek a
dalos-játékok során.

A jobb-bal irány
tévesztése.
A
kéz-láb
ritmikájának
összehangolása.
Lépések nagyságának
össze-hangolása páros
táncnál.

Egymásra
figyelés,
alkalmazkodás párban.
Térérzékelés
fejlesztése.
Mozgáskoordináció
fejlesztése.

3. a

Aktívak, lelkesek.
Szabálykövetőek.
Szorgalmasan, kitartóan
gyakorolnak.
Járás
közbeni
ritmusgyakorlatokat
pontosan végzik.

Az improvizációban
még
kevesen
önállóak.
Kudarctűrő képesség
néhány
tanulónál
játékból
való
kieséskor.

Térbeli
tájékozódás
fejlesztése.
Improvizációs készség
fejlesztése.
Mozgáskoordináció
(kéz-láb ritmikájának
összehangolása)
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A „koreográfiát” hamar
elsajátítják.

Tantárgy

Testnevelés

fejlesztése
kanásztáncban.

a

4. a

Kedvelik a mozgásos
játékokat.
Szerepeltek az iskolai
karácsonyi műsorban.
A
táncmotívumokat
hamar elsajátítják.

Egymásra
figyelés,
alkalmazkodás.
Saját
és
társuk
mozgásának
összehangolása
párban.
Nem kitartóak.
Párválasztás
(nem
szívesen
végeznek
páros tevékenységet
ellenkező
nemű
társaikkal).

Együttműködés
fokozása
a
koreográfiák
kivitelezésében.
Önfegyelem
fejlesztése a játékok
során.
Figyelem folyamatos
fenntartása.
Egymás elfogadása.

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

5.a

Érdeklődés
a
sportjátékok iránt
Páros
gyakorlatok
végrehajtása
Jó terhelhetőség.
Fegyelmezett, igyekvő
hozzáállás.
Az
úszásoktatás
alkalmával a legtöbb
tanuló nagy igyekezetet
tanúsított.

Szabályok
megszegése néhány
tanulónál
Segítségnyújtás
Kudarctűrés
A
társak
teljesítményének
elismerése
Merev izmok, kötött
ízületek,
több
tanulónál
túlsúlyosság.

Az érzelmek és az
agresszió
szabályozása,
kudarctűrés
képességének
fejlesztése
Személyiségfejlesztés
A váll, a kar és a törzs
izmainak
erősítése
támaszhelyzetben és
függésben
végzett
gyakorlatokkal
Mozgáshatárt fejlesztő
és nyújtó gyakorlatok
rendszeres végzése

5.b

Az
úszás
oktatás
alkalmával a legtöbb
tanuló nagy igyekezetet
tanúsított.
Sportjátékok,
játékos
feladatok végrehajtása

Rendszeres öltözési
késések
Több
esetben
felszerelések hiánya
Magatartási
problémák
A szabályok több
esetben való teljes
figyelmen
kívül

Következetes
szabálybetartatás
Különböző,
egyszerűbb
szabályokkal
rendelkező feladatok
végzése
Csoportban
való
feladatok
minden
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6.a

Megfelelő motiváltság
Egyszerű
bemelegítő
gyakorlatok
szép
végrehajtása
Érdeklődés
a
sportjátékok iránt
Új
játékok
gyors
megértése
Váltófutás végrehajtása
Páros
gyakorlatok
végrehajtása
Rendgyakorlatok
gyorsabb,
pontosabb
végrehajtása
Akadálypálya tervezése
Labdaügyesség fejlődése
(kosárlabda)
Ugrókötél
hajtása,
gyakorlatok
Jó terhelhetőség
Sporteszközök gyors kiés elpakolása
Köredzés
módszerrel
való munkavégzés
Felszerelésük
minden
órára rendezett

hagyása
Erő-állóképesség

tanóra egy részében
NETFIT
felmérésre
való
felkészülés
fokozása

Lassú öltözési tempó
A
tavalyi
évhez
képest sokat javult az
órai fegyelem, de még
fejlesztendő
szétszórt, nem tartós
figyelem
Szabályok
megszegése
Tartós futás egyéni
tempóban
Kislabdahajítás helyes
technikával
történő
végrehajtása
Röplabda
alapérintések
végrehajtása
Helyes technikai és
esztétikai kivitelezés
szekrényugrás
végrehajtása
Kondicionális
képességek
Kudarctűrés
Társak
teljesítményének
elismerése
Támaszgyakorlatok
végrehajtása
Merev izmok, kötött
ízületek

Öltözési
sebesség
javítása, konkrét idő
kijelölése
A fegyelem és munka
minőségi, mennyiségi
összefüggésének
tudatosítása
Rövid, lényegre törő
magyarázatok,
bemutatás túlsúlya
Szabályok
pontos,
rövid
ismertetése,
betartásuk
megkövetelése
A távnak és egyénnek
megfelelő
iram
kiválasztása
Több
bemutatás,
rávezető
gyakorlat,
gyakorlás
A helyes technika és
teljesítmény
közötti
összefüggés
tudatosítása
Egyéni
adottságok
figyelembevétele,
segítségnyújtás, több
gyakorlási lehetőség,
Rávezető
gyakorlat,
folyamatos
képességfejlesztés
Az érzelmek és az
agresszió
szabályozása,
kudarctűrés
képességének
fejlesztése
Személyiségfejlesztés
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a váll, a kar és a törzs
izmainak
erősítése
támaszhelyzetben és
függésben
végzett
gyakorlatokkal
Mozgáshatárt fejlesztő
és nyújtó gyakorlatok
rendszeres végzése
7.a

Megfelelő motiváltság,
felszerelésük 1-2 tanuló
kivételével minden órára
rendezett
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
Szabálykövető
magatartás
Csoportmunka
Ugrókötél
hajtása,
gyakorlat
Köredzés
módszerrel
való munkavégzés

Lassú öltözési tempó
Tartós
futás,
láb
ugróereje
Röplabda
alapérintések
végrehajtása
Védőtől
való
elszakadás kosárlabda
játék során
Szekrényugrás
végrehajtása
Agresszió játék során
Súlylökés
végrehajtása
Helyzetfelismerés,
együttműködés
Gyakorlatok
függésben, támaszban
Merev izmok, kötött
ízületek
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Öltözési
sebesség
javítása, konkrét idő
kijelölése
Az akarati tényező
szerepének tudatosítása
Változatos szökdelőés
ugrógyakorlatok
végzése
különböző
eszközök
alkalmazásával
Több
bemutatás,
rávezető
gyakorlat,
gyakorlás
Változatos gyakorlatok
alkalmazása
Egyéni
adottságok
figyelembevétele,
Segítségnyújtás, több
gyakorlási lehetőség,
Rávezető
gyakorlat,
képességfejlesztés
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
8.ab Megfelelő motiváltság,
felszerelésük
minden
órára rendezett – 8.b
Fegyelmezett
órai
munka-8.b
Szabadgyakorlatok
egyöntetű,
szép
végrehajtása -8.b
Jó terhelhetőség-8.b
Relaxációra
való
képesség
Rendgyakorlatok gyors
végrehajtása
Erősítő
hatású
gyakorlatok végrehajtása
Érdeklődés
a
sportjátékok iránt
Gyakorlatok
összeállítása csoportban
Labdaügyesség fejlődése
Együttműködés a játék
során
szabálykövető
magatartás – 8.b
Ugrókötél gyakorlatok
végrehajtása
Társak iránti tolerancia,
elfogadás – 8.b

Motiváltság hiánya8.a
Fegyelem hiánya
8.a
Kislabdahajítás helyes
technikával
történő
végrehajtásalányoknál
Agresszió játék során
Kudarctűrés
akaraterő,
kitartás,
önuralom-8.a
Szekrényugrás
végrehajtása
Kötélmászás
Kommunikáció
a
csapatjáték során
Hátizom gyengesége,
tartáshibák,
merev
izmok, kötött ízületek
Társak elfogadásának
hiánya – 8.a
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Érdeklődés felkeltése,
A mozgás és a testilelki
egészség
kapcsolatának
tudatosítása
A fegyelem és munka
minőségi, mennyiségi
összefüggésének
tudatosítása
Több
bemutatás,
rávezető
gyakorlat,
gyakorlás
Az érzelmek és az
agresszió szabályozása
Kudarctűrés
képességének
fejlesztése
személyiségfejlesztés
Egyéni
adottságok
figyelembevétele,
Segítségnyújtás, több
gyakorlási lehetőség,
Rávezető
gyakorlat,
képességfejlesztés
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

Tantárgy

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

Informatika

3. a

Önálló,
fegyelmezett
munkavégzés,
billentyűzet ismerete.
Kitartó munka.
Törekvés
a
precíz
feladat elvégzésre.

Szöveg szerkesztése.
Gépelés sebessége.
Szöveg begépelése,
helyesírás,
karakterformázás,
képek szerkesztése

Betűtípus,
méret
beállítások javítása.
Szövegbevitel
gyorsítása.
Szövegbevitel,
helyesírás javítása.

4. a

Önálló
munkavégzés,
érdeklődés,
motiválhatóság.
Billentyűzet ismerete.
Word:
szövegszerkesztő
indítása
képek másolás
Teknőcgrafika
alapjainak
ismerete.
Eljárások,
ciklusok
használata.

Paint:
betűtípus,
méret,
beállításai.
A gépelés sebessége.
Word:
szöveg
begépelése,
karakterformázás,
képek szerkesztése.

Betűtípus,
méret
beállítások javítása.
Szövegbevitel
gyorsítása.
Szövegbevitel,
helyesírás javítása.
Logo
parancsok
készségszintű
ismerete.

5.ab Érdeklődés, aktivitás
Önálló munka,
Hatékonyan dolgoznak
e-learning
feladatok
megoldásakor
Word
alapokat
elsajátították

Időnként
fegyelmezési
problémák,
szövegbevitel
gyorsasága,
pontossága,
helyesírás

fegyelem
javítása
szükséges
a
szövegbevitel
pontosságát,
és
gyorsaságát
növelni
kell,
javítani
a
helyesíráson.

6.a

Logo
program
használata,
parancsok
értelmezése
és
alkalmazása.
E-learning
hatékony
alkalmazása.
Internetes adatbázisok
megfelelő kezelése.
Word
program
alapjainak használata.

Otthoni
tanulás
elmaradása,
szövegbevitel
pontossága
és
sebessége, helyesírás.
Néhány
tanulónál
igénytelenség.

Javítani szükséges a
szövegbevitel
pontosságán
és
gyorsaságán, valamint
a helyesíráson.

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

1. a

A tanulók többségének Sajnos

7. a
8.ab
Tantárgy

Külalak
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két

tanuló Az

esztétikus,

külalakja
rendezett, esetében
rendezett
írás,
törekednek az igényes kifogásolható
a füzetvezetés
iránti
írásképre.
füzetekben
végzett igény erősítése.
írásbeli
munka.
Írásképük rendezetlen.
Füzetük
koszos,
szakadt.

Tantárgy

Tánc és
dráma

2. a

Füzetvezetésük általában Néhány
tanuló Egyéni megsegítés.
rendezett.
Fejlődött esetében igénytelen
írásképük.
munkát tapasztalok.

3a

Füzetvezetésük
rendezett, a kialakított
szabályokat követik.
Kialakulóban van az
egyéni írásmód, ami
befolyásolja a külalakot.

Néhány tanuló nem Gyakorlás,
tartja
be
a írástechnika
szabályokat,
nem fejlesztése.
javítja munkáját.

4. a

Füzetvezetésük egyéni,
rendezett.
A kialakított szabályokat
általában betartják.

Néhány
tanuló Gyakoroltatás.
írásképe igénytelen, Egyéni megsegítés.
szabálytalan,
rendezetlen.

58.o.

6. és 7. osztályban sok
az igényes, szép füzet.
8. osztályban a lányok
füzetei általában
példásak, de egy-két fiú
füzete is példamutató.

Az 5.a és b osztályban
sok a hanyag, csúnya
külalakú füzet, sokan
nem pótolják a
hiányosságokat. Ami
ennél is elkeserítőbb,
hogy több tanulónak a
félév folyamán igen
kevés alkalommal
láttuk füzetét.

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

5.a

- Aktivitás
- Fokozott játékkedv
- Csoportos, ritmikus
szöveg-mondás

- Beszédfegyelem
Szabálytudat
kialakulatlan
Csoportos
együttműködés hiánya
- Rövid ideig tartó

Szabálytudat
alakítása
Szociális
kompetencia
fejlesztése
–
együttműködés,
al-

48

figyelem
kalmazkodás
Önértékelésük Érdeklődés
gyakran nem reális
fenntartása
folyamatos motivációval
Beszédkultúra
fejlesztése
5.b

- Általában aktívak
Improvizatív
feladatokban ügyesek
- Közös cél érdekében
képesek
az
együttműködésre
- A szöveggyakorlatokat
kedvvel végzik
- Rajzos feladatok

Feladattudat,
kötelesség-tudat
- Kudarctűrés
- Figyelmük sokszor
elkalandozik

Szociális
kompetencia
fejlesztése
–
együttműködés,
alkalmazkodás
Érdeklődés
fenntartása
folyamatos motivációval
Beszédkultúra
fejlesztése

Osztályfőnöki tevékenységek értékelése

Az év elején elkészített munkatervükből is kiderül, hogy milyen sokféle, tartalmas programot
kínáltak tanulóiknak. Abban pedig, hogy ezek valóban élményszerűek és értékközvetítők
lettek, fontos szerepet játszott az osztályfőnökök lelkesedése, figyelme, szervező munkája. Ez
nemcsak az iskolában tartott rendezvények, hanem az iskolán kívüli programok esetében is
megvalósult.
Osztályfőnökként azt is fontosnak tartották, hogy megfelelően tudjanak kapcsolatot teremteni
a szaktanárokkal, a szülőkkel és a diákokkal.
Bízunk tehát abban, hogy tanítványaink az osztályfőnöki munka segítségével is jó útravalót
kaptak érzelmi, értelmi és erkölcsi értelemben egyaránt.
A tavalyi évhez képest a 8.a osztály kapott új osztályfőnököt az előző pedagógus nyugdíjba
vonulása miatt. A tanulók összetételében viszont több változás is történt. Míg a tanév elején
egy tanuló érkezett a nyolcadik évfolyamba, és egy másik visszatért külföldről az ötödikbe,
három felső tagozatos tanuló gyámhatósági intézkedés miatt, négy pedig szülői döntés alapján
más településen folytatta tanulmányait.
A felső tagozatos osztályok mind létszámban, mind magatartásukban, a tanuláshoz való
hozzáállásukban változatosak. Ettől függetlenül minden osztályban adódtak hasonló
problémák, amelyet néhány tanuló generált. Ezek érdektelenségből, agresszivitásból,
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türelmetlenségből, tiszteletlenségből, a konfliktuskezelési technikák hiányából, otthoni
problémákból fakadnak. E problémák kezelése kihívás a tantestületnek és folyamatos
pszichikai nyomás. A sikerélmény kis szelete a napi munkánknak, éppen ezért nagyon meg
kell becsülni ezeket a pillanatokat, hogy átlendítsenek bennünket a nehézségeken.
Tanítványaink nagyon megbecsülik az odafigyelést, hiszen ebből otthon nem biztos, hogy
nekik sok jut. Szükségük van a sikerélményre, és ezt mi folyamatosan próbáljuk biztosítani
számukra a tanulásban, illetve a sport- és egyéb tanórán kívüli tevékenységben.
A felső tagozatba kerülő ötödikesek a pedagógusok minden igyekezete ellenére különösen
nehezen kezelhetőek, néhány tanuló pedig kifejezetten rossz magaviseletű. Folyamatosan
bebizonyosodott, hogy az otthoni nevelést, gondoskodást, vagy annak elmaradását az iskola
nem képes pótolni.
Szociális elmaradásukat bizonyítja, hogy az 5.a „egyemberes” csoport maradt, az
osztályfőnökön kívül nem képesek normális kapcsolatot kialakítani egyetlen nevelővel sem.
Még mindig csak remélni lehet, hogy a közös, és következetes munka eredményeként pozitív
irányba mozdul majd el idővel az osztály magaviselete.
A közösségformálódás az évfolyamokon különböző szinteken áll. Ötödikben nagyon lassan
halad, gyakoriak a mindennapi rivalizálások, hangoskodások, tiszteletlen megnyilvánulások, a
csúnya beszéd, verekedések. A házirend betartatása folyamatos feladatot jelentett. Ennek
ellenére a különböző, együttműködést igénylő osztályfeladatokat megvalósították az
osztályfőnökök hathatós irányítása mellett.
A 6.-os osztályfőnök úgy érzi, hogy az osztálya ezen a téren előre lépett. Szívesen vállaltak
közösségi feladatokat is, de a teljesítésben még fejlődniük kell, mind a minőség, mind a
végrehajtás terén. Jó szervezők, több születésnapi meglepetést is szerveztek.
A tanórai magatartásuk az első félévben pozitív irányba mozdult, már egyre több órán
dolgoztak fegyelmezetten. Ez a második félévre megváltozott. Tiszteletlenné, modortalanná
vált több tanuló viselkedése, az órákon mindennaposak voltak a problémák. A rendszeres
órákra való felkészülésben továbbra is csak 5-6 tanulóra lehetett számítani. Tudatában vannak
annak, hogy hol vannak problémák az osztályban – fegyelem, szorgalom, szabályok betartása,
rendszeres tanulás – próbáltak változtatni, kreatív ötleteik voltak a megoldásra és ez nagyon
jó. Egymással kritikusak, bíráló megjegyzéseket tettek, sokszor nem a megfelelő
hangnemben, viszont amikor baj történt, akkor összefogtak, feltétel nélkül segítettek
egymásnak.
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A hetedik osztályban a közös programok mindig jó hangulatúak voltak. A szünetekben is
érzékelhető, hogy kedvelik egymás társaságát. Az iskolán kívül is szerveznek közös
programokat, ezért meglepő, hogy az elégedettségi kérdőíven az osztályközösségre vonatkozó
kérdések értékelésekor nem a várt, hanem gyengébb eredmény született.
A nyolcadikosok, különösen a b-sek már egy igazán összeszokott társaságként léteztek, akik
az osztályfőnök rezdüléseit is érezték.
Az a-soknál is sok jelét tapasztalhattuk az összetartásnak, amelyben az új osztályfőnöknek
nagy szerepe volt. A vetélkedőkön, a közös programokon szívesen vettek részt közösen.
Még ha sokat vitáztak is, kedvelték egymást és próbáltak hatni egymásra.

Osztályfőnök

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

Nádudvari
Sándor

5. a

- tanórai aktivitás
- figyelem
az
osztály
nagyobb része jó
magaviseletű,
igyekvő tanuló

- türelem, empátia
és
önkontroll
hiánya
- az osztály kisebb,
de annál nagyobb
hangú része rossz
maga-viseletével,
hanyag
szorgalmával nagy
károkat okoz az
osztály
közösségének

- szóbeli kifejezőkészség fejlesztése
- délutáni korrepetálás
-a nagyhangú kisebbség helyes
irányba terelése

Tóthné
Szecskó
Erika
Ildikó

5.b

- közösségi munka
iskolai
rendezvényen,
ünnepségen,
projekten
való
aktív részvétel
- feladatvállalás
iskolai
tevékenységekben
(DÖK,
sportesemények,
rajzversenyeken,
vetélkedők)
- saját vélemény
megformálása,

tanulmányi
munka, magatartás,
motiválhatóság
- néhányan nem
szívesen vállalnak
szerepet
néhányan
passzívak,
nem
mozgósíthatóak
iskolai programokra
- az egymás iránti
tisztelet betartása és
betartatása
tanárdiák,
diák-diák
vonatkozásában

- aktivizálás
- kohézió erősítése
- aktivitás, elfogadó magatartás
fejlesztése
- kitartás, küzdeni akarás erősítése
- az egyensúly megteremtése:
a szülői ház és az iskola kapcsolatának szorosabbá tétele
családlátogatások, konzultációk, iskolai programok alkalmával
- problémafelismerés, közös
megoldás
- a szép,választékos szóhaszná-
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Fülöp
Éva

6.a

megvédése
érvek
megfogalmazása a
tisztességes
iskolai
magatartásformák
mellett
szülői
munkaközösség
működése
- a mulasztások
igazoltak, kevés
hiányzás
párhuzamos
osztály tagjaival
való kooperáció

néhány
diák
ellenszenve a párhuzamos
osztály
tagjaival szemben
- a szülői ház
érdektelensége, következetlensége
nevelőtestületi,
igazgatói
figyelmeztetések
nagy
száma
a
közös
tanulmányi
kirándulás tervének
meghiúsulása

lat elsajátítása
- az önállóság fejlesztése
-viselkedési normák betartatása,
- a szaktanári figyelmeztetések
csökkentése
- meggyőzésük a helyes magatartási formákról
az összetartás
és
a
közösséghez
való
tartozás
élményének erősítése
- kommunikációs képességeik
fejlesztése

a
gyerekek
könnyen
motiválhatóak,
érdeklődőek
-aktív
és
eredményes
részvétel a tanórán
kívüli
programokon
- a DÖK tagok
aktívak
szakköri
foglalkozásokon
aktívan
vesznek részt
jó
szervezőkészség
- kreatív ötletek
jó
problémamegoldó
készség
- összetartás
- társnak való
segítségnyújtás
jószívűek
egymással

szorgalom,
rendszeres készülés
az órákra
kötelességtudat,
felelősségtudat,
akaraterő, önuralom
- megfelelő tanulási
technikák
alkalmazása
figyelem
és
koncentráció
(erőssége,
időtartama)
fegyelmezett
tanórai magatartás
- konfliktuskezelés
- kommunikáció a
társakkal,
pedagógusokkal
kulturált
véleménynyilvánítás
- társak tisztelete,
elfogadása
- együttműködés
- ellenőrző vezetése
az
elvállalt
52

- annak tudatosítása, hogy a
kitűzött
célok
eléréséhez
rendszeres és kitartó felkészülés
szükséges
- tanulási szokások, napirend
kialakítása
- személyiségfejlesztés
- a helyes tanulási technikák
ismertetése, kipróbálása, a
megfelelő kiválasztása
- koncentrációs gyakorlatok alkalmazása
- önuralom, akaraterő fejlesztése, a tanuló jogainak ismertetése
- a konfliktusok kezelésének
ismertetése, szerepjátékok, szituációs játékok alkalmazása
- nyelvi kifejezőkészség, szókincs fejlesztése
- illemszabályok ismertetése
- a célok elérése érdekében a
feladatok
felosztása,
több
tanuló bevonása a munkába
képességüknek megfelelően
- szokások kialakítása, rend-

- figyelmeztetések feladatok elvégzése szeres ellenőrzés
számának csök- hiányzások - a feladat pontos megfokenése
igazolása
galmazása, időpont kijelölése,
segítségnyújtás, ellenőrzés

Szabó
Andrea

7.a

önállóak
osztályfeladatok
elvégzésében
- szeretnek együtt
lenni, együtt játszani
- érdeklődőek
a
szülőkre
mindig számíthat
az osztályfőnök
- több műsorban
szerepeltek eredményesen
jelentkeznek
tanulmányi versenyekre
segítenek
egymásnak
- iskolán kívüli
programokon is
szívesen vesznek
részt
- a DÖK-tagok
aktívak és kezdeményezőek

gyakoriak
a
késések az első
óráról és a délutáni
szakkörökről
konfliktusok
kezelése, megoldása
- szorgalom hiánya
sok tanulónál
- Házirend betartása
a
telefonhasználatra
vonatkozóan
- nehézséggel küzdő
társaik elfogadása
nagyarányú
hiányzás néhány tanuló esetében

- feladattudat alakítása
- figyelemkoncentráció fejlesztése a tanórai magatartási problémák javítása érdekében
- konfliktushelyzetek hatékony
kezelése
- szociális érzékenységük fejlesztése

Győri

8.a

Házirend
ismerete
- kritikai érzék
szociális
érzékenység
- szerepvállalás
felelősségvállalás:
az
idén
ta-

szabályok
betartása
- reális önértékelés
- a többség gyenge
tanulmányi
eredményt ért el
- csúnya szavak
használata, kulturálatlan viselkedés

- szabálykövető magatartás elérése
- önismeret és önnevelés iránti
igény felkeltése
- mások iránti érzékenység erősítése
- mindenki képes lenne többremegszilárdítása, tudatosítása
- őszinte, bizalmon alapuló

Ibolya
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Orovecz
Rózsa

8.b

pasztalhatóan
fejlődött
több
tanulónál
- összetartás
kiemelkedő
tanulmányi munka
a
szorgalmas
tanulóknál
kulturált
viselkedés néhány
tanulónál

légkör fenntartása társakkal és
az osztályfőnökkel
- tanulás megsegítése, értő,
rendszeres tanulás szorgalmazása
- etikai normák ismerete

a
gyerekek
aktívak,
érdeklődők,
jól
motiválhatók
fegyelmezett
órai magatartás;
kirívó magatartási
probléma
nem
volt az osztályban
- szívesen és
aktívan vesznek
részt az iskolai
programokon,
rendezvényeken
- összetartás
- új osztálytárs
beilleszkedésének
segítése
- a középfokú
iskolai
tanulmányok
érdekében
a
tanulmányi
eredmények
javulása
(1-2
kivételtől
eltekintve)

- néhány gyereknél - udvarias, kulturált magatartás
a kulturált beszéd további fejlesztése
használata
hagy
kívánni valót maga
után
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1.2 Tanórán kívüli nevelő-oktató munka
Intézményünkben két napközis csoport és két tanulószobai csoport kialakítására volt
lehetőség. Ez a csoportalakítás nehezítette az eredményes délutáni tanulmányi munkát, mert a
magas létszámok nem lehetővé tették az egyéni felkészülés ellenőrzését. Az a csoportalakítás
volt az eredményes, amikor egy évfolyam alkotott egy csoportot.
Napközi
1. csoport

2. csoport

Osztály

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok

1. a

- fegyelmezett munka
- kulturált étkezés
- megfelelő magatartás
- motiválhatóság
- minőségi házi feladat
amióta egy nevelő
irányítja a munkát
/Karakas Jánosné/
- gyakorlásra is van
lehetőség

- önállóság hiánya
- feladattudat
- fáradékonyság
- önálló hibajavítás
magatartási
probléma 2 tanuló
estében

nagyobb
önállóságra nevelés
- igényes munka
iránti
igény
kialakítása

3.a

Írásbeli házi feladat Önellenőrzés iránti Önálló
tanulás
mennyiségi, minőségi igény.
pontossága.
elkészítése.
Figyelemfejlesztő
Munkafegyelem.
gyakorlatok.
Minőségi munka iránti
igény.
Önállóság.
Szabadidős
tevékenység
alatti
magatartás.

2. a

- egymás segítése házi
feladat
elkészítése
alatt
- rendszeres hangos
olvasás
egyszerű
szabályokkal
rendelkező
játékos
feladatok végzése
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matematikai
feladatok sokszor
nehézséget
okoznak
- étkezési szokások

matematikai
fejlesztő feladatok
fegyelmezettség
erősítése

4. a

Tanulószoba

- segítségnyújtás az étkezési
és
alsóbb éves társaiknak közlekedési
normák betartása
- munkafegyelmi
és
magatartási
problémák
- rendszeres házi
feladat be nem
mutatás

szigorúbb és
következetesebb
fegyelmezés
az
étkezések alatt
kiemelt
házi
feladat ellenőrzés

1.csoport A két 5. osztály, a 7. osztály és a 8. b osztály tanulóiból alakult. A
magas létszám és a nehezen kezelhető tanulók feladták a leckét.
Erős irányításra, tanulószobai szabályokra, rendszerességre volt
szükség ahhoz, hogy a tanulószoba elláthassa a funkcióját. Az év
végére a tanulószobai létszám 19 főre csökkent.
2.csoport A foglalkozásokon a 6.a és a 8.a osztály tanulói voltak jelen. A
tanulók nagy része szülői kérelemre az írásbeli házi feladat után
haza mehetett. A délutáni foglalkozások (felzárkóztatók,
tehetséggondozó, szakkörök) miatt a létszám állandóan változott.
Nehezen lehetett „rávenni” a tanulókat, hogy a szóbeli házi
feladatot is elővegyék és megtanulják. Akadtak azonban olyanok
is, akik segítséget kértek a házi feladat pontos elkészítéséhez, a
szóbeli leckét felmondták, és lelkiismeretesen készültek, sajnos ők
voltak kevesebben. A félévi eredmények után a szülői kérelem
ellenére több tanuló nem kaphatott felmentést a tanulószobáról.

A Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési tervében /14. és 23. oldal/ is megtalálható,
hogy a tehetséggondozást és a felzárkóztató foglalkozásokat a tanórán kívüli foglakozások
keretében kell megszervezni. Intézményünk ennek megfelelően szervezte a tanévben a
szakköri foglalkozásokat.

Szakkörök neve
Kórus
/Szabó Andrea/
Angol felzárkóztató 7. a
/Győri Ibolya/
Angol felzárkóztató 8. ab
/Győri Ibolya/
Angol tehetséggondozás 7. a
/Győri Ibolya/
Angol tehetséggondozás 8. ab

Tanulók
száma (fő)
16
10
17
10
17
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/Győri Ibolya/
Gasztronómia
/Török Sándorné/
Kíváncsiak klubja
/Galambos Borbála, Györe Erika/
Kosárlabda
/Fülöp Éva/
Magyar felzárkóztató 7. a
/Tóthné Szecskó Ildikó Erika/
Magyar felzárkóztató 8. ab
/Orovecz Rózsa/
Magyar tehetséggondozás 7. a
/Orovecz Rózsa/
Magyar tehetséggondozás 8. ab
/Orovecz Rózsa/
Matematika felzárkóztató 8.ab
/Balogh Tibor/
Matematika tehetséggondozás
8.ab
/Balogh Tibor/
Szakmaválasztó
/Szabó Andrea/
Dekorációs szakkör
/Légrádiné Gál Anikó/
Összesen:

12
17
15
11
16
12
18
16

18
14
10
229

Kórus (Szabó Andrea)
Kórust heti két órában vezette Szabó Andrea. Az idei tanévben jelentős létszámcsökkenés
következett be, amelynek oka: 12 nyolcadikos énekkaros ballagása az iskolából. 16 fővel
működött. A tagok legnagyobb része a hetedik évfolyamból került ki. Fejlesztési feladat a
következő tanévben a létszám bővítése, éneklési bátorság erősítése, egységesebb hangzás
kialakítása.
Szakkörök
15 különböző szakkört működtettünk 229 tanuló részvételével 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.
A felsős osztályfőnökök arról számoltak be, hogy diákjaik aktívan vettek részt a
szakkörökön, bár előfordult, hogy a lendület a tanév során megtört. A kitartás az, amit még
erősíteni kell tanulóinkban. A délutáni foglalkozásokra gyakran fáradtan, kevéssé motiváltan
érkeztek. Ezt figyelembe véve olyan tevékenységet kellett biztosítani, amely felkeltette az
érdeklődésüket.
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Szakmaválasztó szakkör (Szabó Andrea)
A szakkör tagjai (14 fő) mind a 7.a osztály tanulói, így nagy közöttük az összhang.
Csoportmunkában jól együttműködtek. Érdeklődőek voltak. Lehetőség szerint a
munkahelyeken ismerkedtek a szakmákkal. Önállóság: a szakmákkal kapcsolatos
interjúkérdéseket csoportmunkában állították össze, és ők tették fel az interjúalanyoknak.
Pozitív, hogy az iskolán kívüli szakköri foglalkozásokon nem fordult elő magatartási
probléma. A csoportmunkából nem egyenlően vették ki a részüket, néhányan nem
kapcsolódtak be a közös munkába. Vannak még bizonytalan tanulók a pályaválasztás
tekintetében. Ezért jövőre további ismeretbővítés és reális önismeret alakítása szükséges az
eredményes pályaválasztás megkönnyítésére.
Gasztronómia a mindennapokban (Török Sándorné)
12 tanulóval kezdték a szakkört, akik 3 csoportban dolgoztak. Szívesen mentek a
foglalkozásokra, jó hangulatban, jó munkafegyelemmel tevékenykedtek. Otthonról hozott
alapanyagokból, változatos, egyszerű ételeket készítettek, melyeket közösen fogyasztottak el.
Előzetesen megbeszélték ki, mit hoz, és hogyan kell elkészíteni az ételt. Ezért az
interneten recepteket gyűjtöttek, és gyűjteményt állítottak össze
Céljuk : Konyhai környezet és anyagok megismerése.
Egészséges életmódra nevelés.
Étkezési kultúra elsajátítása.
Tehetséggondozó és felzárkoztató foglalkozások magyar 7. és 8. évfolyam (Orovecz
Rózsa és Tóthné Szecskó Erika Ildikó)
Intézményünkben évek óta szervezünk tanítványaink egyéni fejlődési sajátosságaihoz
igazodó tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat, melyek célja a gyerekek számára
segítséget nyújtani a tananyag megértésében, megtanulásában.
A 8. évfolyamosok számára tartott tehetséggondozó foglalkozásokon az I. félévben a
központi felvételi megírására való felkészítésre, a II. félévben az előző években szerzett
ismeretek felelevenítésére, rendszerezésére került sor.
A hetedik évfolyamon alapozás folyt, amihez szervesen kapcsolódott egy komplex
személyiségformálás, melynek segítségével tanulók képesek lesznek a gyorsan változó
helyzetekhez is alkalmazkodni, és képességeikhez mérten teljesíteni. A foglalkozásokon jó
hangulatban folyt a munka a tanév során. Különösen elégedett volt a pedagógus a 7. a és 8. b
osztályos gyerekek teljesítményével. A II. félévben a 8. a osztályosokat időnként nehéz volt
munkára bírni.
A felzárkóztató foglalkozások elsődleges célja hatékony segítséget nyújtani az egyes
tanulóknál jelentkező tanulási nehézségek területén. A viszonylag homogén csoportösszetétel
miatt több lehetőség adódik, mint a tanítási órákon a tanulók igényeihez illeszkedő,
rugalmasan válogatott feladatok végzéséhez, így a munkakedv is nagyobb, mely az
eredményesség szempontjából lényeges tényező.
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A 7. osztályos felzárkóztatón a feladataik közé tartozott a folyamatos írás, helyesírás
készségének korrekciója, az írás és az értő olvasás fejlesztése. Emellett az elfeledett
tananyagot is felelevenítették a változatos tanulási formák és a helyzetgyakorlatok során. A
tanulók tisztában voltak ugyan a foglalkozások látogatásának fontosságával, ennek ellenére a
délutáni 7. órában a figyelmük erősen gyengült, lassabban haladtak a tanulnivalók
megjegyzésével. A kitartóbbak rendszeresen jelen voltak, próbáltak haladni, egyértelmű
motiváció számukra a továbbtanulás fontosságának a ténye. Akik gyakran késtek vagy
kihagyták az egyébként kötelező órákat, gyenge tanulmányi eredményt mutattak továbbra is.
Tehetséggondozás, felzárkóztató angol 7. és 8. osztály (Győri Ibolya)
Angolból a hetedik és nyolcadik évfolyamon folyt tehetséggondozó foglalkozás heti 1
órában. Ezek a plusz órák lehetőséget adtak olyan anyagok feldolgozására, amelyekre tanórai
keretben nem volt idő. A hetedik évfolyamon igazából a jövőbeli tehetségek feltérképezése
volt a cél. A pedagógus igyekezett felmérni a különböző részterületeken ki mennyire
magabiztos. A nyolcadik évfolyamon már magasabb szinten folyt a munka, a nyelvtani
ismereteket is igyekeztek bővíteni, illetve a szóbeli megnyilatkozást is szorgalmazta. Sok
tanulónál – aki ugyan tényleg tehetséges – gondot okozott a helyes kiejtés. Ennek érdekében
sokat olvastak hangosan ismeretlen szövegeket is.
A 2017/18. tanévben a 7.a osztályban 1 óra, és a 8.a és b osztályban is 1 óra jutott
felzárkóztatásra. Az órák tevékenysége a tanórai anyag, illetve az előző évek anyagainak
ismétlésére korlátozódott. Sok ismétlés volt szükséges a nyelvtani ismeretek terén, de a
szókincs bővítése is elengedhetetlen. Hangos olvasás, kiejtés gyakorlása is sok esetben
tananyag volt. Sokat gyakorolták a kézi szótár használatát, ami egyre jobban ment mind a két
évfolyamon.
Tehetséggondozás matematika 8. évfolyam (Balogh Tibor)
A 8. ab osztályokban a felzárkóztató foglalkozások alkalmával azon dolgoztak a
tanulókkal, hogy csökkentsék a gyengébb tanulók lemaradását. A legtöbb időt az
alapműveletek gyakorlására fordították. Gyakorolták a racionális számok körében végzett
műveleteket, a hatványozást, a helyettesítési érték számítását, és mindazt, amelyre a
tanórákon nem jutott elég idő. A második félévben foglalkoztak a központi felvételi
feladataival. A felvételi feladatok szélesítették a gyerekek látókörét. Az országos
kompetenciamérés előtt legalább egy hónappal elkezdték a felkészülést. Az előző évek
feladatsorait oldották meg. A foglalkozásokon az osztályokból 16 fő vett részt. A hiányzások
nem voltak jellemzők. Az órákon többnyire aktívan dolgoztak.
A tehetséggondozó foglalkozásokon az év elejétől oldották meg az előző évek központi
írásbeli feladatait közösen. Itt hangsúlyt kaptak azok a feladatok, amelyeket jellemzően
nehezen tudtak megoldani a tanulók. Kiemelten foglalkoztak a második félévben azokkal a
feladatokkal, amelyek egy kicsit komolyabb gondolkodást, és összetettebb megoldásmódokat
igényeltek. A statisztikára itt is nagyobb hangsúlyt fektettek. A szerkesztéseket nagyon
kedvelték, így náluk sem maradhattak el a szerkesztési feladatok. A csoportmunkában
megoldott kompetenciafeladatok fejlesztették a tanulók matematikai kompetenciáját. A
tehetséggondozó foglalkozásokra 18 tanuló járt rendszeresen.
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Sajnos ebben a tanévben a hetedikeseknek nem volt lehetőségünk megszervezni ezeket a
tanórán kívüli foglalkozásokat, mert Balogh Tibor óraszáma ezt nem tette lehetővé. Az
országos kompetenciaméréskor matematikából születtek gyengébb eredmények, ezért a
következő tanévben módot kell találni a 7. osztályosok felzárkóztató foglalkozásainak meg
tartására.
Kosárlabda szakkör (Fülöp Éva)
A 6. osztályos tanulóknak kosárlabda szakkörön volt lehetőségük képességeik további
fejlesztésére. Néhány 8. osztályos fiú tanuló is csatlakozott, így a létszám 15 fő lett. A
gyerekek szerették a foglalkozásokat, fegyelmezetten dolgoztak a különböző
munkaformákban. A foglalkozások jó hangulatban, támogató környezetben folytak, a
hiányzások száma is kevés volt. Fő célként a sportág mozgáskészletének megalapozását,
készség- és képességfejlesztést tűzték ki. A gyerekeknek javult a labdakezelése,
dobótechnikája, játékkultúrája. A hatékonyabb munka érdekében jó volna jövőre, ha két
csoportban tudnának dolgozni, mind az életkorbeli, mind a nembeli különbségek miatt.

Kíváncsiak Klubja (Galambos Borbála és Györe Erika)
A szakkör a 2017. szeptemberében 17 fővel indult. A kíváncsi diákok életkora széles skálán
mozog: 1-6. osztályos tanulók látogatták. A foglalkozásokon tanulópárok, tanulócsoportok
alakultak, a nagyok együtt tanultak a kicsikkel. A szakkör kapcsán főként
természettudományos témákat érintették, melyek a következők voltak: Föld, Csillagok,
csillagászat a régi időkben, Ismerkedés a körülöttem élőkkel, Emberi test, Érzékszervek,
Szelektív hulladékgyűjtés, Játékos kísérletek, A víz, Nap, Levegő, Légszennyezés,
Meteorológia.
Dekorációs szakkör (Légrádiné Gál Anikó)
A szakkör szeptemberben 10 fővel indult, de a Lieto csoportból is több tanuló
bekapcsolódott a munkába. Lelkesek, jól motiválhatók voltak, annak ellenére, hogy előfordult
szervezési probléma a foglalkozások időpontjában. A délutáni programok miatt kicsit nehéz
volt olyan időpontot találni, ami mindenkinek jó. Szerettek új eszközöket, technikákat
kipróbálni. Szívesen vettek részt pályázatokon. Terveikkel, ötleteikkel is sokat segítettek, és
mindig lehetett rájuk számítani a dekorációk elkészítésénél. A szakkör a II. félévben nem
működött, mert a pedagógus óraszáma nem tette lehetővé.
A II. félévben a Kengyeli József Attila Művelődési házzal közös pályázat keretében újabb
három szakkörrel bővítettük a kínálatunkat:
-

Alsó tagozaton Gácsi Attiláné indított a kézműves foglalkozásokat a kicsiknek
Gyöngyöcskék címmel.
Török Sándorné további csoportokat vont be a Gasztronómia rejtelmeibe.
Véninger Erzsébet Boszorkánykonyhájában a kémiai kísérletek voltak a
középpontban.
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IPR – képességkibontakoztató képzés (Györe Erika és Tóthné Szecskó Erika Ildikó)
Azoknak a tanulóknak szervezték ezeket a foglalkozásokat a nevelők, akik hátrányos
helyzetűek vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. A Karcagi Tankerület Központ
Fejlesztési tervében /14. és 23. oldal/ is szerepel az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányos
helyzetű tanulókkal való kiemelt foglalkozás. Intézményünkben dolgozó pedagógusok is
fontosnak tartják ezt. Ezért újra lépéseket tettünk az integrált Pedagógiai Rendszer
működtetésére, ami az előző tanévekben már sikeres volt. Néhány év kihagyás után újra még
nagyobb figyelmet fordítottunk a HH és HHH gyermekekre. Segítették a nevelés-oktatás terén
adódó problémáik, gondjaik megoldását. Ebben igényelték az osztályfőnökök, az osztályban
tanító

nevelők

segítségét,

akik

figyelemmel

követték a tanulmányi

munkájukat,

viselkedésüket. Háromhavonta értékelték azt, majd a szülőkkel is megbeszélték az értékelést.
Szükség esetén rendkívüli esetmegbeszéléseket hívtak össze. Fontos feladat volt az átmeneti
problémák minél zökkenőmentesebb, gördülékenyebb megoldása, pl. alsó tagozatból a felső
tagozatba való átmenet, vagy majd később a pályaválasztás. A hátrányos helyzetű tanulók
egyre szívesebben vettek részt az iskolai élet különböző tevékenységeiben.
A diákok, szülők egyre inkább kezdték felismerni a tanulás-tudás fontosságát (bár ez az
eredményeiken nem mindig látszik) csökkent a hiányzás, a lemorzsolódás; javult az
önértékelés. Törekedtek a tanulók motiváltságának fokozására. Bevonták őket

a

rajzpályázatokba. Színházlátogatás, hulladékgyűjtés, kézműves foglalkozás, rendhagyó
irodalmi óra, könyvtárlátogatás, kiállítás (festészet, kézimunka) megtekintése tette
változatosabbá mindennapjaikat.
A szülőket is bevonva családi hetet szerveztek, egészségnevelési programokat
bonyolítottak le, megszerveztek több közös kézműves foglalkozást.
Fejlesztőjátékokkal
fejlesztették

tették

kézügyességüket

tartalmasabbá
(karton,

a

szabadidős

rajzeszközök,

tevékenységeiket,

festék

stb.

sokszor

használatával),

társasjátékokkal a közösségi magatartásukat, kommunikációs készségüket pedig szituációs
játékokban való részvétellel fejlesztették.
Lassú változás már tapasztalható a munkában való hozzáállásban. A foglalkozásoknak
köszönhetően a tanulók elkerülték a perifériára szorulást, változatosabb, ingerekben gazdag
környezetben töltötték el szabadidejüket. Törekedtek arra, hogy személyiségük minél
harmonikusabban és teljesebben bontakozzon ki, képesek legyenek a társadalmi normák
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szerint, saját igényeiket kielégítve, kiegyensúlyozottan beilleszkedni, élni. Reméljük ezt a
munkát a következő évben még tudatosabbá tudjuk tenni az eredmények érdekében.
1.3 Iskolán kívüli nevelő-oktató munka
Tanulmányi kirándulások
1. a Gácsi Attiláné:
Budapestre tanulmányi kirándulás.
Bagimajorban gyermeknap a szülői munkaközöség szervezésében közös főzés és játék.
2. a Kovács-Magyar Orsolya:
Szilvásvárad-Eger tanulmányi kirándulás /a szülői munkaközösség szervezésében/
3. a Bokorné Tímár Tünde
A szülői munkaközösség által szervezett programok:
-

Budapest: Nemzeti Múzeum
Közösségépítő szabadidős, játék
Halloween délután
Pizsama-partik
Színházlátogatás (Süsü a sárkány), Szolnok
Szolnok: Damjanich Múzeum
Szarvas-Szeged tanulmányi kirándulás
Bagimajor gyermeknap közös főzés és játék

4. a Galambos Borbála

/a szülői munkaközösség szervezésében/

Eger-Szilvásvárad tanulmányi kirándulás
A szülői választmány által nyári tábor szervezése, melynek helyszíne Parádfürdő. Segítő
pedagógus: Bokorné Tímár Tünde és Gácsi Attiláné. 19 tanuló vesz részt a programban.
7. a Szabó Andrea
Budapesten egy nyertes pályázatnak köszönhetően bejárták Arany János emlékhelyeit.
Martfűn mozilátogatás
8.a Győri Ibolya
Budapest Nemzeti Múzeum, mozilátogatás
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8.b Orovecz Rózsa
Hatvanban jártak egy nyertes pályázatnak köszönhetően.
A TÁMOP 3.1.4.C pályázat keretében öko- és sporttábort, az EFOP 3.3.5 pályázat
keretében pedig környezetvédelmi, nemzeti és kulturális identitás tematikus napokat
szervezzünk a nyári szünetben.
Az osztályfőnökök a szülői munkaközösségekkel együtt a tanév során többféle szabadidős
és délutáni programot szerveztek a gyerekeknek. Szükség van ezekre a rendezvényekre, mivel
segítik az osztályok közösséggé kovácsolódását, a tanulók beilleszkedését, a kudarctűrő
képességét, a csoport és csapatszellemet. A pedagógusoknak is fontosak ezek az
összejövetelek, hiszen más helyzetben is van alkalmuk megismerni a gyerekeket.
-

-

A 7.a és a 8.b osztály közös mozilátogatáson vettek részt Szolnokon.
A Szakmák Világa kiállítást a 7-8. évfolyam tanulói egyaránt megtekintették
Szolnokon.
A 7-8. osztályos fiútanulók gyárlátogatáson voltak Törökszentmiklóson /CLASS
üzem/.
A Szakmasztár kiállítást Budapesten 14 nyolcadikos tanuló látogatta meg.
A természettudományi munkaközösség és a diákönkormányzat egész tanévben zajló
tanulmányi versenyeinek legjobbjait kirándulással jutalmazta, melynek helyszíne
Debrecen volt.
Operakaland Budapesten az Erkel Színházban szeptemberben és májusban a Figaro
2.0 operaelőadást és a Total Dance balettelőadást tekintették meg.

1.4 Iskolai hagyományok, rendezvények
A tanév során a következő programokat valósítottuk meg:
SZEPTEMBER:
 Fecsketábor az első osztályos tanulók részére
 Ünnepélyes tanévnyitó (Kovács- Magyar Orsolya)
 Egy egész napot és öt délutánt az osztályunkkal töltöttünk (szervezési feladatok,
kompetenciafejlesztés, közös programok, tanulási technikák megismertetése)
 Az osztályfőnökök családlátogatásokon ismerték meg tanítványaik családi hátterét
 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók esetében is megtörténtek a tanévkezdő
családlátogatások, ezekről feljegyzések készültek
 Sportdélelőtt az óvodában
 Elkészítettük a munkaközösségek és a diákönkormányzat munkatervét
 Kiosztottuk a tartós tankönyveket
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Frissítettük az iskolai honlapot
Ebben a tanévben újra indítottuk a képességkibontakoztató foglalkozásokat /IPR/
A napközi, tanulószoba és a szakkörök szervezése
Megtartottuk a tanévkezdő szülői értekezleteket
Munkaközösségi foglalkozás keretében, a védőnő és a családgondozó részvételével
megtörtént a hátrányos és a veszélyeztetett gyerekek kimutatása
A hetedikes leány tanulók megkapták a HPV elleni védőoltást
Hulladékgyűjtést az osztályok szülői munkaközössége szervezte
Az idén először csatlakozott intézményünk a TeSzedd mozgalomhoz
Intézménybejárás keretében mértük fel a nyári karbantartási munkákat
Megemlékeztünk iskolánk névadójáról, Kossuth Lajosról (Galambos Borbála)
Operakalandon vettek részt tanulóink Budapesten (Szabó Andrea)
Közlekedési nap a TÁMOP-3.1.4.C keretében (Szabó Julianna)
Az iskolarendőr rendhagyó osztályfőnöki órákon beszélt a bűnmegelőzésről (Tóth László)
Az óvodában a leendő elsősök szüleinek tartottunk szülői értekezleteket
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 zene világnapján a felső tagozatos tanulóknak népdal és gyermekdal éneklő versenyt
rendeztünk (Szabó Andrea)
 Sikeres volt a „Világ Gyalogló Nap” programunk, amelyben az egész iskola együtt
gyalogolt kilométereken át. Nagy örömünkre néhány szülő is csatlakozott hozzánk.
(Fülöp Éva)
 A „Kéz a kézben” – összetartozás és családi hét a TÁMOP-3.1.4.C keretében
o Akadályverseny (a munkaközösség tagjai)
o Családi mozi (alsós munkaközösség, Nádudvari Sándor, Györe Erika)
o „Fürge ujjak” kézműves délután (alsós munkaközösség tagjai, Légrádiné Gál
Anikó)
o Dalosjátékok az udvaron (alsós munkaközösség tagjai)
 Az idősek napját ünnepi műsorral köszöntöttük az önkormányzat felkérésére (Fülöp
Éva)
 Az alsós munkaközösség tagjai nyílt órákat tartottak az érdeklődő szülőknek
 A Szakmák világa pályaválasztási kiállításon vettek részt hetedik és nyolcadikos
tanulóink Szolnokon
 Esélyegyenlőségi órát tartottunk, melynek fő témája a generációk egymás mellett
élése. Az óra a JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítványa Család-, Esélyteremtési
és Önkéntes Ház közreműködésével valósult meg. (Szabó Andrea)
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 Megemlékezés az aradi vértanúkról – hagyományaink szerint az ötödikesek készítették
az ünnepi műsort (Tóthné Szecskó Erika Ildikó, Nádudvari Sándor)
 Bemutató órák az óvónőknek és a leendő elsősök szüleinek (Gácsi Attiláné)
 Közlekedési nap a TÁMOP-3.1.4.C keretében (Szabó Julianna)
 Megemlékezés az október 23-i forradalomról a nyolcadikos tanulók részvételével
(Tóthné Kis-Pál Tünde)
NOVEMBER:
 Őszi szünet
 Újra indult a Tudásvár a leendő elsősöknek (alsós munkaközösség)
 Őszi nevelési témája: A tanulás eredményességét fokozó módszerek bemutatása. Az
értekezletet bemutató óra előzte meg, melyen a tantestület minden tagja részt vett.
(Orovecz Rózsa)
 Pályaorientációs napon volt a pályaválasztási vetélkedő a 7-8. évfolyamos tanulók
részvételével (Györe Erika)
 A nyolcadikosok nyílt napokon vettek részt a középiskolákban
 Rendhagyó irodalomóra a művelődési házban Arany János születésének 200.
évfordulója alkalmából /5. és 6. évfolyam/
 Szülők értesítése az elégtelen osztályzatokról
 Közlekedési nap a TÁMOP-3.1.4.C pályázat keretében (Szabó Julianna)
 Ünnepi műsor köszöntöttük a véradókat (Győri Ibolya)
 Fogadóóra a szülők részére, a tantárgyankénti kompetenciamérés eredményeinek
értékelése
 A Dr. Természet vetélkedő indítása (természettudományi munkaközösség)
 Szülői értekezlet a képesség- kibontakoztató képzésben résztvevő tanulók szülei
számára
 Tantermek díszítése, adventi dekorációk elkészítése
 Az adventi tér megnyitóján sikeresen szerepeltek iskolánk tanulói (Gácsi Attiláné,
Galambos Borbála, Szabó Andrea)
DECEMBER:
 Az osztályonkénti Mikulás-bulin kellemes órákat töltöttek együtt a gyerekek
 A „Szárnyalás” tehetségek héten 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 (alsós munkaközösség, 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)
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A természettudományi munkaközösség tagjai nyílt órákat tartottak az érdeklődő
szülőknek
Egészségnevelési vetélkedő az 5-6. évfolyam számára (Györe Erika)
Az adventi gyertyagyújtások minden péntek reggel meghitt pillanatokat szereztek az
osztályokban (az adventi műsorban a negyedik osztályosok közreműködtek
(Galambos Borbála)
Iskolai karácsonyi ünnepély (Györe Erika)
Karácsonyi műsor a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde gyermekeinek, az
Idősek Otthona lakóinak, a szülőknek és a nevelőtestület tagjainak (Bokorné Tímár
Tünde)
Téli szünet

JANUÁR:
 Bekapcsolódtunk a Hungarikum országos vetélkedőbe a hetedik évfolyamosokkal
(Tóthné Kis-Pál Tünde)
 Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról az ötödik évfolyamosok közreműködésével
(Tóthné Szecskó Erika Ildikó)
 Az alsó tagozatos tanulók daléneklő versenye (alsó tagozatos nevelők, Szabó Andrea,
Tóthné Kis-Pál Tünde)
 Megkezdődött a tanulók fizikai állapotának felmérése a testnevelés órákon (Fülöp
Éva)
 Írásbeli felvételi vizsgák a középiskolákba
 Osztályozó konferencia

 Félévzárás, bizonyítványok megírása, szükséges adminisztráció
 Pályaválasztási fogadóóra
 A továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációk elvégzése
FEBRUÁR:
 Félévi értesítők kiosztása
 Félévi nevelőtestületi értekezlet
 Szülői értekezlet és fogadóóra
 A nyolcadikos tanulók továbbtanulási dokumentációinak elpostázása
 Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napjáról osztályfőnöki
órákon
 Farsangi mulatságokat tartottunk a DÖK és a szülők szervezésében

MÁRCIUS:
 Családlátogatások a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóknál
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 Március 5-9.: Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás témahete. A szakmai anyagot a
gyerekek nagyfokú érdeklődése és aktivitása mellett dolgoztuk fel délutánonként.
 Megismertük a 2016/2017-es tanév Országos Kompetenciamérés eredményeit,
elemeztük, megállapítottuk a további teendőket
 Megemlékeztünk március 15-ről (Galambos Borbála)
 Damjanich Emléktúra Martfűn (Fülöp Éva)
 Tájékoztató nap az etika/hit és erkölcstan oktatásáról - a korábbi évekhez képest
nagyobb létszámú szülői érdeklődés mellett
 Nyolcadikosok továbbtanulási adatlapjának módosítása
 Szülők értesítése az elégtelen osztályzatokról
 Fogadóóra a hetedik osztályos tanulók szüleinek a 2016/2017-es tanév Országos
kompetenciamérés eredményeinek megismertetésére (Szabó Andrea osztályfőnök)
 Kézműves délután a húsvéti készülődés jegyében (alsós munkaközösség és Légrádiné
Gál Anikó)
 Tavaszi szünet
ÁPRILIS:
 A Digitális témahét programjain (április 9-13.) örömmel vettek részt a tanulók.
 Megemlékeztünk a költészet napjáról (Orovecz Rózsa, Szabó Andrea)
 Osztálykeretben megemlékeztünk a holokauszt áldozatairól
 Műsor készült az iskolarádióban a Föld napjára és virágültetés az osztályok
képviselőivel az iskolaépület előtti kertben (Légrádiné Gál Anikó)
 Tavaszi nevelési értekezlet. Téma: Pozitív fegyelmezés. Előadó: Katona Zsuzsanna
 Hulladékgyűjtés a Szülői munkaközösség szervezésében
 Online tanfolyam keretében felkészültünk a KRÉTA program alkalmazására
 Részt vettünk Pedagógiai Napok előadásain
 A hetedikesek részére pályaválasztási tanácsadást tartottak a POK munkatársai
 Szaktanácsadói látogatás Légrádiné Gál Anikónál /rajz és vizuális kultúra területen/
MÁJUS:
 Anyák napjára kézműves délutánon készíthettek ajándékot a gyerekek (alsós
munkaközösség és Légrádiné Gál Anikó)
 Megemlékeztünk a Jászkun Redemptióról
 Az alsó tagozatosok Tavaszi kavalkádja
 Természettudományi kompetenciamérés a 8.a osztályban
 Focibajnokság az alsós fiú csapatoknak
 Idegen nyelvi kompetenciamérés
 Országos kompetenciamérés
 A Kihívás Napja (Fülöp Éva)
 Gyermeknap
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JÚNIUS:
 Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról (Bokorné Tímár Tünde)
 Egészségnap (a József Attila Művelődési házzal közös pályázat keretében)
 Pedagógusokat köszöntötte a Diákönkormányzat és a Karcagi Tankerületi Központ
 Tankönyvek összegyűjtése
 Focibajnokság a felsős fiú csapatoknak
 Zsinórlabda bajnokság a felsős lány csapatoknak
 Tanítás nélküli munkanapok
 Diákönkormányzati nap
 Munkaközösségi tagok értékelése az éves munkáról
 Osztályozó konferencia
 Év végi adminisztrációs feladatok elvégzése
 Szerenád a búcsúzó 8. évfolyamosok részére
 Nyári táborok szervezése és megvalósítása a TÁMOP 3.1.4.C és az EFOP-3.3.5-ös
pályázatok keretében
 Tanévzáró ünnepély, ballagás (Szabó Andrea)
 Tanévzáró értekezlet

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 az év végi felméréseket az alapkészségek területén és az egyes tantárgyaknál. A
témakörök végén rendszerező méréseket is megírták.
A tantárgyankénti kompetenciamérésekre novemberben, februárban és áprilisban került
sor minden tantárgy esetében az eredményeink javítása érdekében. Ettől a tanévtől kezdve az
intézkedési tervnek megfelelően 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 tantárgyi kompetenciamérések eredményeit a következő táblázat tartalmazza.
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Kompetenciamérések eredményei tantárgyanként
Időpont
Alsó
tagozat

Tantárgy
Matematika

2017.
eredmények november
eredmények 2018. február
eredmények 2018. április
összesen:

Átlag
1.a

2.a

3.a

4.a

48%
57%
81% 56%

74%
55%
70%

72%
54%
67%

65%
55%
69%
63%

60%
56%
85% 64%

79%
76%
79%

87%
63%
69%

75%
65%
74%
71%

52%
54%
53%

80%
75%
82%

62%
76%
54%

65%
68%
63%
65%

5.a
5.b
62% 71%

6.a
76%

7.a
79%

Magyar
2017.
eredmények november
eredmények 2018. február
eredmények 2018. április
összesen:
Környezetismeret
2017.
eredmények november
eredmények 2018. február
eredmények 2018. április
összesen:
Felső
tagozat
eredmények 2017.

Ének - zene
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8.a
63%

8.b
66%

70%

november
eredmények 2018. február
eredmények 2018. április
összesen:

53% 58%
49% 55%

67%
82%

77%
68%

87%
62%

78%
44%

70%
60%
67%

50% 61%

53%

50%

76%

74%

61%

49%
58%
80%
51%
52%
69%

70%
46%
51%
55%
56%
81%

51%
65%
59%
64%
78%
81%

81%
47%
82%
65%
77%
66%

83%
54%
59%
49%
73%
69%

65%
54%
70%
53%
69%
74%

69%
64%
71%

63%
50%
64%

51%
65%
46%

61%
60%
60%
60%

59%
57%
67%

55%
56%
65%

59%
63%
68%

54%
64%
63%

Matematika
2017.
eredmények november
2017.
eredmények december
eredmények 2018. január
eredmények 2018. február
eredmények 2018. március
eredmények 2018. április
eredmények 2018. május
összesen:

54%
56%
86%
34%
77%
78%

Kémia
2017.
eredmények november
eredmények 2018. február
eredmények 2018. április
összesen:
Biológia
2017.
eredmények november
eredmények 2018. február
eredmények 2018. április

53% 56%
63% 68%
59% 59%

41%
76%
58%
70

összesen:

60%
Fizika

2017.
eredmények november
eredmények 2018. február
eredmények 2018. április
összesen:

65%

73%
62%
69%

65%
76%
49%

73%
89%
64%

70%
76%
62%
69%

70% 58%
52% 64%
62% 57%

65%
92%
83%

64%
70%
64%

65%
68%
69%

68%
73%
77%

65%
70%
69%
68%

61% 64%

65%

54%

55%

66%

61%

62%
51%
80%
48%
63%
73%

51%
54%
74%
64%
60%
78%

66%
48%
73%
52%
72%
45%

62%
79%
81%
64%
72%
62%

71%
75%
68%
45%
43%
60%

79%
82%
79%
64%
57%
75%

65%
64%
76%
56%
61%
66%

53% 63%

44%

42%

51%

55%

51%

Történelem
2017.
eredmények november
eredmények 2018. február
eredmények 2018. április
összesen:
Magyar
2017.
eredmények november
2017.
eredmények december
eredmények 2018. január
eredmények 2018. február
eredmények 2018. március
eredmények 2018. április
eredmények 2018. május
összesen:
Testnevelés
eredmények 2017.
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november
eredmények 2018. február
eredmények 2018. április
összesen:

46% 54%
38% 49%

29%
54%

40%
59%

37%
43%

49%
56%

43%
50%
48%

49% 57%
64% 62%
51% 47%

51%
64%
60%

56%
72%
44%

36%
50%
39%

68%
61%
32%

53%
62%
46%
54%

Technika
2017.
eredmények november
eredmények 2018. február
eredmények 2018. április
összesen:
Természet ism.
2017.
eredmények november
eredmények 2018. február
eredmények 2018. április
összesen:

Eredmények a földrajz és a biológia tantárgyaknál

Földrajz
2017.
eredmények november
eredmények 2018. február
eredmények 2018. április
összesen:

92% 94%
45% 66%
63% 66%

72%
51%
47%

65%
67%
53%

62%
48%
81%

75%
84%
75%

77%
60%
64%
67%

72% 79%
35% 36%

58%
62%

64%
72%

67%
53%

63%
55%

67%
52%

Vizuális kultúra
2017.
eredmények november
eredmények 2018. február
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eredmények 2018. április
összesen:

81% 79%

55%

66%

66%

70%

70%
63%

73% 68%
62% 66%
61% 64%

61%
66%
67%

75%
82%
66%

65%
81%
64%

64%
65%
65%

68%
70%
65%
66%

Angol
2017.
eredmények november
eredmények 2018. február
eredmények 2018. április
összesen:
Hon-és népism.
2017.
eredmények november
eredmények 2018. február
eredmények 2018. április
összesen:

64%
77%
55%

64%
77%
55%
65%

A Karcagi Tankerületi Központ fejlesztési tervében/11. oldal/ a 2016. évi kompetenciamérés eredményei alapján intézkedési tervet kellett
készíteni iskolánknak, mert tanulóink legalább fele nem érte el 8. évfolyamon a 3. képesség szintet. Az intézkedési tervekben kitűzött feladatokat
már több éve folyamatosan végezzük. Ennek a 2017. évi kompetenciaméréskor lett látható eredménye, mert ebben az évben nem kellett
intézkedési tervet összeállítani. Az előző tanév eredményéhez képest javítottunk a képesség szerinti elosztáson. Kevesebb lett a minimumszinten
teljesítők száma. Az eredmények értékelését külön elvégeztük, és továbbítottuk a Karcagi Tankerületi Központ felé.
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A 2016. és 2017. évi eredmények összehasonlításakor az eredmények javulását láthatjuk. Ez örvendetes tény, de még nem lehettünk elégedettek
továbbra is dolgoznunk kell a jobb eredmények elérésén. Továbbra is cél a községi iskolák eredményeinek megközelítése.
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Név
Az
osztályok
átlaga:
1-4.
Az
osztályok
átlaga:
5-8.
Az
osztályok
átlaga:
1-8.

Az alapkészségek eredményei a 2017/2018. tanévben
1 - 8. osztály
Alapműveletek
Szövegértés
Tollbamondás

Másolás

év elején

félévkor

év végén

év elején

félévkor

év végén

év elején

félévkor

év végén

év elején

félévkor

év végén

85%

86%

85%

76%

72%

75%

59%

76%

76%

80%

86%

87%

65%

63%

66%

54%

64%

66%

65%

71%

72%

80%

83%

82%

75%

75%

76%

65%

68%

71%

62%

74%

74%

80%

85%

85%

75

Név

Az alapkészségek eredményei a 2017/2018. tanévben
1 - 4. osztály
Alapműveletek
Szövegértés
Tollbamondás
év elején

Az
osztály
átlaga:
1.a

félévkor

év végén

98%

99%

év elején

félévkor

év végén

89%

88%

év elején

félévkor

év végén

83%

83%

Másolás
év elején

félévkor

év végén

90%

89%

Az
osztály
átlaga:
2.a

92%

85%

76%

87%

52%

70%

46%

71%

71%

86%

81%

86%

Az
osztály
átlaga:
3.a

92%

87%

97%

72%

68%

70%

82%

83%

82%

87%

88%

92%

Az
osztály
átlaga:
4.a

71%

76%

68%

70%

79%

70%

50%

70%

67%

68%

87%

80%

Az
osztály
átlaga:
1-4.
osztály

85%

86%

85%

76%

72%

75%

59%

76%

76%

80%

86%

87%

76

Az alapkészségek eredményei a 2017/2018. 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

71%

70%

73%

36%

51%

73%

53%

65%

61%

80%

82%

74%

Az osztály
átlaga:
5.b

64%

66%

68%

29%

54%

78%

54%

62%

76%

75%

81%

87%

Az osztály
átlaga:
6.a

63%

64%

64%

53%

48%

45%

61%

62%

61%

83%

84%

84%

Az osztály
átlaga:
7.a

59%

68%

66%

68%

79%

62%

76%

85%

78%

81%

88%

92%

Az osztály
átlaga:
8.a

64%

54%

64%

64%

75%

60%

71%

74%

74%

72%

79%

82%

Az osztály
átlaga:
8.b

66%

56%

60%

73%

82%

75%

77%

82%

82%

87%

84%

87%

Az osztály
átlaga:
5-8. osztály

65%

63%

66%

54%

64%

66%

65%

71%

72%

80%

83%

84%
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Az alapkészségek felmérésének értékelése, intézkedések
Osztály
– Tantárgy
1.a

Erősségek

Gyengeségek

Fejlesztési feladatok,
intézkedések

Motiválhatóság,
Finommotorika,
kialakult feladattudat a kézügyesség gyengesége.
többség esetében.
Kapkodó,
figyelmetlen
munkavégzés
néhány
tanuló esetében.
Folyamatos koncentráció
hiánya.
Hamar elfáradó figyelem.
Gyér szókincs, gyenge
szóbeli kifejezőképesség.

Figyelemfejlesztő
gyakorlatok
végzése,
koncentrációs
képesség
fejlesztése.
Finommotorika
fejlesztése. Típusfeladatok
gyakorlása.
Szókincsfejlesztés.
A
motiváció
folyamatos
fenntartása.

2.a

Alapműveletek, másolás, Szövegértés.
tollbamondás.

Szinte minden írás órát
tollbamondással kezdtünk.

3.a

Tudásvágy, szorgalom, Nem minden esetben
kitartás. Alapműveletek, értelmezik a feladatokat,
írás, hangos olvasás. tanulás hiánya.
Közösségi magatartás,
egymás segítése.

Gyakori
számonkérés,
rendszeres
tanulás
motiválása, sok gyakorlás.

4.a

Írásbeli
összeadás,
kivonás. Írásbeli szorzás.
Rendezett,
olvasható
írás.
Néma
értő
olvasásnál
szövegből
adatok
kigyűjtése.
Szövegértésnél
igazhamis
állítások.
Másolásnál pontosságra
törekvés.

Írásbeli osztás folyamatos
gyakorlása,
szinten
tartása.
Szavak
helyesírásának folyamatos
ellenőrzése. Írásbeli- és
szóbeli szövegalkotás.

Írásbeli
osztás.
Tollbamondásnál a szavak
helyesírása. Néma értő
olvasásnál
írásbeli
szövegalkotás.
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Magyar
nyelv

-

-

-

szöveg
kiegészítése az
olvasottak
alapján
adatok kigyűjtése
a szövegből
igaz – hamis
állítások
sorrend
kialakítása
(időbeli
és
térbeli)
címszavasés
rövid mondatos
vázlatkészítés a
bekezdések
alapján

-

-

-

-

az írásban történő
önálló
szövegalkotás
szókincs bővítése
számolási feladatok
gyakorlása
következtetések,
ok-okozati
összefüggések
felismerése
önálló írásbeli
szövegalkotás
az önálló
véleményalkotás
a
munkatempó
fokozása
néhány
tanulónál
a szöveg megértése

-más tantárgyakkal való
koncentráció
-értelmezés, konklúzió
megfogalmazása
-kulcsszavak,
tételmondatok
felismerése,
lényegkiemelés
írástempó növelése
-hiányzás esetén a
pótlás általában
elmarad
-helyesírási hibák
javítása

Matematika

Az év elején minden osztályban készült szociometriai felmérés. Ezek eredményeit az
osztályfőnöki tanmenetek tartalmazzák.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi
Tagintézménye munkatársa tehetségazonosító vizsgálatot végzett az 5. osztályokban. Az
eredményeket az osztályfőnökkel és a szülőkkel is kielemezte. Az évfolyamból nem akadt
olyan tanuló, akivel tehetséggondozási programot lehetett volna indítani.
Az iskola vezetősége az alsós munkaközösség-vezetőjével a tanév végén is felmérte az
alsós tanulók hangos olvasását. A három alsós osztályban valamennyi tanuló számot adhatott
felkészültségéből. Az első osztály olvasása szótagoló, megfelelő volt. A 2. osztályban sok
gyakorlásra van szükség a olvasás folyamatossá válásához. A 3. osztály szinte valamennyi
tanulója hangsúlyozva olvas ismeretlen szöveget is. A 4. osztálynál az ismeretlen szöveg
problémát okoz a tanulók többségénél.
Májusban megtörtént az elégedettségi kérdőívek kitöltése és értékelése (diákok, szülők,
pedagógusok és az intézmény partnerei).
A kérdőívek értékelésekor a következőket eredmények születtek:
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Osztály

Tanulók
/170 fő véleménye alapján/
Elégedett

Elégedetlen

Szülők
/139 fő véleménye alapján/
Elégedett

Elégedetlen

1.a

- a nevelő- oktató az
iskola
munka színvonala /5/
tisztaságával /4,1/
- magas színvonalú
teljesítmény /5/
- jó kezekben van az
iskolában /5/
szeretne
jó
tanulmányi eredményt
elérni /5/
- be tud kapcsolódni
az őt érintő kérdések
döntésébe /5/

gyermekem
munkájának tantárgyi
ellenőrzése rendszeres
/4,8/
- gyermekem tisztában
van
a
követelményekkel
/4,8/
szülőként
visszajelzést
kapok
gyermekem
előrehaladásáról /4,8/

- a tanulók viselkedése a
felnőttekkel
és
társaikkal
kulturált,
udvarias /3,6/
az
intézmény
eredményesen segíti a
lemaradókat /3,7/

2.a

- a nevelő- oktató
munka színvonala /5/
- a tanárok felkeltik
érdeklődésemet /5/
- a képességeimet is
figyelembe veszik /5/
- az iskola berendezési
tárgyai
megfelelőek
/5/
- a belső díszítés
megfelelő /5/

szülőként
visszajelzést
kapok
gyermekem
előrehaladásáról /4,5/

- a tanulók viselkedése a
felnőttekkel
és
társaikkal
kulturált,
udvarias /2,9/

3.a

- a nevelő- oktató az
iskola gyermekem - a tanulók viselkedése a
munka színvonala /5/
tisztaságával /4,3/
munkájának tantárgyi felnőttekkel
és
megfelelő
ellenőrzése rendszeres társaikkal
kulturált,

- az iskola külső
megjelenése /3,5/
az
osztályban
figyelünk egymásra
/3,6/
- a tanáraim a
problémámat
komolyan
veszik
/3,7/
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Pedagógusok
/17 fő véleménye alapján/
Elégedett

Elégedetlen

4.a

kihívásokat
biztosítanak /5/
- a tanárok felkeltik
érdeklődésemet /5/
- jól érzem magam az
iskolában /5/
- tanár módszere /5/
- személyes törődés /5/
megfelelő
a
munkájának értékelése
/5/
- magas színvonalú
teljesítmény /5/
- fegyelemelvárás /5/
a
mozgás
megszerettetése /5/
- az iskola technikai
felszereltsége /5/
- biztonság /5/
- az iskola berendezési
tárgyai
megfelelőek
/5/
- a termek elosztása /5/
- pedagógusokkal való
személyes találkozás
/5/
szeretnék
jó
tanulmányi eredményt
elérni /4,8/
- a belső díszítés
megfelelő /4,5/

/4,8/
udvarias /3,5/
- gyermekem tisztában
van
a
követelményekkel
/4,7/
szülőként
visszajelzést
kapok
gyermekem
előrehaladásáról /4,7/
- az intézmény nagy
hangsúlyt fektet a
tanórán
kívüli
foglalkozásokra /4,7/
- a tanulók megismerik
az erkölcsi normákat
és képesek aszerint
élni /4,7/

az
osztályban
figyelünk egymásra
/3,1/
az
iskola
tisztaságával /3,1/
- biztonság /3,2/

- gyermekem tisztában
van
a
követelményekkel
/4,5/
gyermekem
munkájának tantárgyi
ellenőrzése rendszeres
/4,3/
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- a tanulók viselkedése a
felnőttekkel
és
társaikkal
kulturált,
udvarias /3,0/

- az intézmény nagy
hangsúlyt fektet a
tanórán
kívüli
foglalkozásokra /4,3/
5.a

szeretnék
jó
tanulmányi eredményt
elérni /4,6/
- a termek elosztása
/4,6/
- a tanárok felkeltik
érdeklődésemet /4,5/

az
osztályban
figyelünk egymásra
/2,8/
az
iskola
tisztaságával /3,2/

- az intézmény nagy
hangsúlyt fektet a
tanórán
kívüli
foglalkozásokra /3,9/

- a tanulók viselkedése a
felnőttekkel
és
társaikkal
kulturált,
udvarias /2,8/

5.b

- a belső díszítés
megfelelő /4,1/
- a termek elosztása
/4,0/

az
osztályban
figyelünk egymásra
/1,8/
- jól érzi magát /2,6/
- a tanáraim a
problémámat
komolyan
veszik
/2,6/

gyermekem
munkájának tantárgyi
ellenőrzése rendszeres
/4,1/
- gyermekem tisztában
van
a
követelményekkel
/4,1/

- a tanulók viselkedése a
felnőttekkel
és
társaikkal
kulturált,
udvarias /1,9/

6.a

a
mozgás
megszerettetése /4,4/
megfelelő
kihívásokat
biztosítanak /3,8/

az
osztályban
figyelünk egymásra
/2,0/
- az iskola külső
megjelenése /2,3/

- gyermekem tisztában
van
a
követelményekkel
/4,3/
- az intézmény nagy
hangsúlyt fektet a
tanórán
kívüli
foglalkozásokra /4,3/

- a tanulók viselkedése a
felnőttekkel
és
társaikkal
kulturált,
udvarias /2,3/
az
intézmény
eredményesen segíti a
lemaradókat /2,5/

7.a

szeretnék
jó az
osztályban - az intézmény nagy - a tanulók viselkedése a
tanulmányi eredményt figyelünk egymásra hangsúlyt fektet a felnőttekkel
és
elérni /4,6/
/1,9/
tanórán
kívüli társaikkal
kulturált,

82

fegyelemelvárás foglalkozásokra /4,1/
udvarias /2,9/
/2,1/
- gyermekem tisztában
van
a
követelményekkel
/4,0/
8.a

szeretnék
jó az
iskola
tanulmányi eredményt tisztaságával /2,7/
elérni /4,5/
a
mozgás
megszerettetése /2,9/

- gyermekem tisztában
van
a
követelményekkel
/4,4/
- az intézmény nagy
hangsúlyt fektet a
tanórán
kívüli
foglalkozásokra /4,3/
az
intézmény
fontosnak tartja a
nemzeti hagyományok
megismertetését /4,3/

- a tanulók viselkedése a
felnőttekkel
és
társaikkal
kulturált,
udvarias /2,8/

8.b

szeretnék
jó
tanulmányi eredményt
elérni /4,6/
- tanáraim törődnek a
teljesítményemmel
/4,1/
továbbtanulásom
szempontjából
jó
kezekben vagyok /4,1/
- a termek elosztása
/4,1/

- az intézmény nagy
hangsúlyt fektet a
tanórán
kívüli
foglalkozásokra /4,5/
az
intézmény
hangsúlyt fektet az
egészséges
életmód
megismertetésére /4,3/
a
szülők
kapcsolattartási formái
megfelelőek
az
iskolával /4,3/

- a tanulók viselkedése a
felnőttekkel
és
társaikkal
kulturált,
udvarias /3,1/

- az iskola külső
megjelenése /2,4/
fegyelemelvárás
/3,0/
- az idegen nyelv
oktatás /3,0/
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1-8.
összesítés

szeretnék
jó
tanulmányi
eredményt
elérni
/4,6/
megfelelő
kihívásokat
biztosítanak /4,3/
- a belső díszítés
megfelelő /4,3/
- a termek elosztása
/4,3/

- az osztályban
figyelünk egymásra
/3,2/
az
iskola
tisztaságával /3,3/

gyermekem
tisztában
van
a
követelményekkel
/4,3/
- az intézmény nagy
hangsúlyt fektet a
tanórán
kívüli
foglalkozásokra /4,3/
gyermekem
munkájának
tantárgyi ellenőrzése
rendszeres /4,2/

- a tanulók viselkedése
a
felnőttekkel
és
társaikkal
kulturált,
udvarias /2,8/
az
intézmény
eredményesen segíti a
lemaradókat /3,4/

- az intézményvezető
jelenléte
meghatározó
az
intézményben /5/
a
vezető
egyértelműen
határozza meg a
feladatokat,
az
egyenletes
leterhelésre törekszik
/5/
- a vezető számára
fontos a pedagógusok
szakmai fejlődése /5/
- az intézményvezetés
ellenőrző-értékelő
tevékenysége
folyamatos /5/
- a vezető fontosnak
tartja a szakmai
együttműködést /5/
tervszerűen
és
hatékonyan
működnek
a
munkaközösségek /5/

- a tanulók értékelése
egyértelmű követelmények
alapján történik, amit
minden pedagógus betart
/3,9/
a
diákcsoportokat
együttműködés
és
előítélet-mentesség
jellemzi /3,9/
- az intézményben a
tanulók megismerik az
erkölcsi
normákat
és
képessé válnak aszerint
élni /!,1/

15 elégedettségi kérdőívet küldtünk az intézménnyel partneri viszonyban álló társintézményeknek, civilszervezeteknek. Közülük a község
polgármestere, Nagy Szilárd küldte vissza az értékelést, amit köszönünk. Feladat a továbbiakban a partnereket is ösztönözni a kérdőívek
kitöltésére.
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Májusban az iskola tanulói körében elvégeztünk egy neveltségi szint felmérést. Az
eredmények megismerése után határozzuk meg a következő tanév kiemelt feladatait.
Elvégeztük a NETFIT felméréseket is, amely a tanulók fizikai állapotát és fittségét
méri. A gyerekek törekedtek a legjobb teljesítmény elérésére, próbáltak a tavalyi
eredményeiken javítani. Több tanuló megőrizte a tavalyi mérési adatlapját, így az elérendő
célt is könnyebben kitűzték.
1.6 Szakmai innováció
A Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési tervében olvasható /24. oldal/, hogy a hatékony
és eredményes oktatás érdekében elengedhetetlen az innováció. Munkatársaink is
folyamatosan keresi a megújulás lehetőségét. Ebben a tanévben a következő újításokat
vezettünk be.
1. 1. a Gácsi Attiláné és 3. a Bokorné Tímár Tünde munkájuk során a feszültség oldására és a
ráhangolódásra továbbra is a Bátor-játékokat alkalmazták.
2. A magyar nyelv és irodalom tanítása során alkalmazták a Meixner módszert.
3. A KARIZMA Szakmai Műhely folytatta tevékenységét az alsós munkaközösség-vezető
irányításával ebben a tanévben. Célja egymás módszertani megsegítése. Három bemutató órát
szerveztek a műhely tagjai. Módszertani megújulást, játékos óravezetést, kooperatív munkát,
differenciált munkát figyelhettek meg a bemutatók alkalmával. Az órákat megbeszélések,
tapasztalatcserék követték. Nyolc nevelő vett benne részt.
4. Az alsós munkaközösség november 6-tól heti egy alkalommal a leendő elsősök
motiválására megszervezte a Vár a tudás vára játékos képességfejlesztő foglalkozásokat,
melyeken általában 9-13 fő nagycsoportos óvodás vett részt. A program egyre sikeresebb
nemcsak a gyerekek, hanem a szülők körében is.
5. A digitális tábla használata nagy segítséget jelentett az órák színesítésében,
hatékonyságának növelésében. Egyre több tanuló vesz részt kiselőadások, prezentációk
készítésében, szakmai anyagok önálló feldolgozásában. A tanultakat a tanórákon megosztják
osztálytársaikkal. Ez az elvárás megegyezik a Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési
tervében /13. oldal/ megfogalmazottakkal. Intézményünk is törekszik az IKT eszközök
széleskörű alkalmazására a tanítás tanulás folyamatában.
6. A tanév során az alsós és a természettudományi munkaközösség szervezett nyílt órákat a
szülők részére. Az alsós órákat a szülők nagyobb számban látogatták meg, míg a felsős órákra
kevesebben jöttek el. A felsősöknél a szülők értesítésének más módját is ki kell találni, mert a
tanulók a tájékoztató füzetüket nem mindig mutatják meg otthon, illetve a szülők sem
érdeklődnek mindennap az iskolában történtekről. A szülők telefonos értesítése is jó
módszernek bizonyult.
7. Az I. félévben egy alkalommal fogadóórát tartottunk, ahol a szülők betekinthettek a
gyermekük felméréseibe. Sajnos nagyon kevés szülő élt a lehetőséggel. Akik megjelentek
hasznos tanácsokat kaptak ahhoz, hogyan segítsenek gyermeküknek.
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1.7 Ellenőrzések területei és tapasztalatai
Alsós munkaközösség-vezető
Szabó Juliannánál napközis tanulási tevékenységen vett részt az első osztályban.
Megerősítette elképzeléseit.
Galambos Borbálánál októberben egy matematika és magyar nyelv órákat nézett meg.
Mindkét óra átgondolt, módszertanilag felkészült tevékenységet mutatott.
Gácsi Attilánénál olvasás órát látott, sok lazító, játékos feladattal, változatos gyakoroltatással.
Tevékenysége mintaértékű.
Napköziben látogatott tanulási tevékenységet Molnár Istvánnál. Tanácsokkal látta el a
kollégát a tevékenység levezetésével kapcsolatban.
Hetente egy-két alkalommal részt vett Balogh Tibor matematika óráin. Módszertani
megerősítés volt a célja.
A KARIZMA Szakmai Műhely tevékenysége során öt nevelőnél látott bemutató órát.
Sági Bence Viktornál testnevelés oktatás keretében úszásoktatást láttam. Óravezetése
következetes, játékos, tudatos volt.
A haladási és értékelő naplókat, tájékoztatókat, füzeteket rendszeresen ellenőrizte. Esetenként
tanácsokat adott.
Belső Ellenőrzési Csoport
A Belső ellenőrzési csoport tanév során végzett feladatai:








az éves önértékelési terv, munkaterv elkészítése
az önértékeléssel kapcsolatos, folyamatos tájékoztatás
óralátogatások, megbeszélések
a keletkező dokumentumok, eredmények feltöltése az informatikai felületre
dokumentumvizsgálat /haladási- szakköri naplók, tanulói füzetek/
adminisztrációs feladatok ellenőrzése
az intézmény tanfelügyeleti ellenőrzésének előkészítése

Osztályfőnöki munkaközösség
A munkaközösség-vezetői ellenőrzés szeptemberben a tanmenetek, fejlesztési tervek,
szociometriai mérések, osztályprofilok elkészítésére terjedt ki. A dokumentumok egyre
nagyobb gondossággal és pontossággal készültek el. Októberben a 6.a, novemberben a 8.a,
decemberben a 8.b osztály tájékoztató füzeteinek ellenőrzése történt. Tapasztalat: az
ellenőrzők egy része nincs becsomagolva, viseltes. A személyes adatokat, a tanárok neveit
beírták. A jegyek nagy részét az osztályfőnökök pótolták. A rendszeres osztályfőnöki
ellenőrzés tapasztalható. Néhány szülő nem írta alá a jegyeket. Az ötödik évfolyamon, mert itt
a tanulók részéről a jegyek beírásában nagyobb hanyagság tapasztalható, az osztályfőnök
ellenőrző tevékenységére még inkább szükség van. A szaktanárok felelőssége is tetten érhető,
hiszen sok esetben a tanári aláírás hiányzik. Célszerű az osztályfőnököknek az ellenőrzések
dátumát az ellenőrzőbe beírni, így jobban nyomon követhető legyen az osztályfőnöki
tevékenység, és a szülő is látja, hogy mennyire naprakészek a tanuló jegyei.
87

Intézményvezető
Szeptemberben a tanmeneteket és az egyéni fejlesztési terveket ellenőrizte. A nem
megfelelőek javítása határidőre megtörtént.
A tanévben 89 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. Az önértékelésbe bevont pedagógus óráját is látogatta. Az
óralátogatások tapasztalatai egyértelműen pozitív, a nevelők igyekeztek változatos
módszerekkel átadni az ismereteket. A tanulók viselkedése a látott órákon megfelelő volt.
Decemberben ellenőrizte az egyes tantárgyak érdemjegyeit. A megállapításokról
feljegyzés készült, mert előfordult, hogy néhány tantárgynál nem volt kellő számú érdemjegy.
A hiányosságokat az érintett nevelők pótolták.
A II. félévben az iskola tanulóinak füzetében a külalak tanári ellenőrzését nézte meg. A
megállapításokról feljegyzés készült.
Ebben a félévben is ellenőrizte tantárgyak érdemjegyeit. Több esetben is előfordult, hogy
nem a Pedagógiai programnak megfelelő számú érdemjegyet adtak a nevelők. Ezúttal is
készült feljegyzés, és az érintett nevelőket figyelmeztette.
Intézményvezető helyettes
A látogatott órák száma 9.
Az ellenőrzések nemcsak a pedagógusok munkájára terjedtek ki, hanem a technikai dolgozók
és a közfoglalkoztatottak munkáját is egész évben figyelemmel kísérték a helyettesével.
Minden héten pénteken ellenőrizte a haladási napló beírásait, hogy az adminisztráció
naprakész legyen.

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
2.1 Statisztikai mutatók: tanulói létszámadatok
osztály
1.a
2.a

3.a

4.a
5.a
5.b

osztálylétszám SNI-s BTMN- számított HH/HHH- veszéfőnök
tanuló s tanuló létszám
s tanulók lyeztetett
Gácsi
18
0
0
18
0/0
2
Attiláné
Kovács19
3
4
22
2/1
7
Magyar
Orsolya
Bokorné
15
0
1
15
1/1
3
Tímár
Tünde
Galambos
23
1
5
24
2/2
6
Borbála
Nádudvari
15
0
3
15
2/2
6
Sándor
Tóthné
12
0
5
12
1/0
6
Szecskó
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6.a
7.a
8.a
8.b

Erika
Ildikó
Fülöp Éva
Szabó
Andrea
Győri
Ibolya
Orovecz
Rózsa

összesítés

24

1

4

25

2/3

2

22

3

2

26

4/1

6

17

0

3

17

1/0

6

17

0

2

17

0/1

2

182

8

29

191

15/11

46

A tanév legfontosabb adatai
Tanulói létszám
Tanulói jogviszonya szünetel külföldi
tartózkodás miatt
Értékelést kapott
Magántanuló
Osztályozó vizsgára kötelezett
Iskolalátogatási bizonyítványt kapott
Az évfolyamot ismétli mulasztás miatt
Javítóvizsgára kötelezett
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló
Kitűnő tanuló
SNI tanuló
BTMN tanuló
HH tanuló
HHH tanuló
Veszélyeztetett
Gyógytestnevelésre járt
Napközis tanuló
Tanulószobás tanuló
Menzás tanuló
Bejáró tanuló
Családlátogatások száma

182 fő
2 fő
182 fő
1 fő
0 fő
nem releváns
nem releváns
12 fő
24 fő
12 fő
8 fő
29 fő
15 fő
11 fő
46 fő
40 fő
44 fő
44 fő
25 fő
1 fő
174 alkalom

Érkezett/Távozott tanulók
Intézményünkből a tanév során 11 tanuló távozott. Közülük 4 tanuló távozott, mert a
családból kiemelték, 3 tanuló a család költözése miatt változtatott iskolát. 1 tanuló visszajött
Németországból.
Osztály
3.a

Érkezett

Távozott
Fülöp Orsolya

89

Időpont
2018.01.11.

Honnan/Hová?
Kecskeméti
Belvárosi Zrínyi
Ilona II. Rákóczi

3.a

Fülöp Norbert
Mihály

2018.01.11.

5.a

Nagy Laura
Zsanett

2017.11.06.

5.a

Nagy Laura
Zsanett

2018.02.01.

6.a

Szilágyi Lajos
Sándor

2017.09.20.

7.a

Szilágyi Szilvia

2017.09.20.

1.a

Dora Mariann

2018.04.19.

5.b

Kék Ibolya

2018.05.07.

5.b

Kovács Katinka
Dominika

2018.05.07.

6.a

Kék Regina

2018.05.07.

6.a

Székely
Alexandra

2018.05.07

6.a

Dora Hajnalka

2018.04.17.

Ferenc általános
Iskolája
Kecskeméti
Belvárosi Zrínyi
Ilona II. Rákóczi
Ferenc általános
Iskolája
Otto-Glöckel
Schule Linz
Otto-Glöckel
Schule Linz
Tiszakürti
Körzeti Általános
Iskola
Tiszakürti
Körzeti Általános
Iskola
Jászsági
Általános Iskola
Gerevicz Aladár
Általános Iskolai
Tagintézménye
Tiszatenyői Szent
István Általános
Iskola Tiszatenyő
Tiszatenyői Szent
István Általános
Iskola Tiszatenyő
Tiszatenyői Szent
István Általános
Iskola Tiszatenyő
Tiszatenyői Szent
István Általános
Iskola Tiszatenyő
Szolnoki SzentGyörgyi Albert
Általános Iskola
Szolnok

2.2 Tehetséggondozás
A tanórák keretében rendszeresen differenciáltak a nevelők, a tehetségesek fejlesztését is
szolgálta.
A tehetséggondozás keretében ösztönöztük a tanulókat a külső és belső versenyeken való
részvételre. Ez eredményeket is hozott. Ezeket a 3.2 pontban részletesen bemutatunk.
A szakkörök is lehetőséget adtak arra, hogy a tanulók kibontakoztassák tehetségüket.
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Az iskolánkban működő Túrkevei Egressy Béni Zeneiskola kihelyezett tagozatán az idén
14 fő vett részt zeneiskolai képzésben. Kiemelkedő a 2.a, a 4.a és a 7.a osztály, ahonnan 4-4
fő tanul hangszeren. A 8.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, 28 BTMN-es tanuló és 23 lemorzsolódással
veszélyeztetett tanuló ellátásáról kellett gondoskodnunk a következő megosztás szerint.
Osztály

SNI

1.a
2.a

0
3

OK

-

0

4.a

1

5.a

0

5.b
6.a

0
4

beszédfogyatékos

Lemorzsolódással
veszélyeztetett
tanuló
3 alatti
1,1-nél
átlag
többet
rontott
-

2 fő
az aktivitás és a
figyelem
zavarai,
tanulási
zavar
veszélyezetett,
artikuláció
jellegzetes zavara
1 fő

-

3.a

BTMN

-

1

-

-

5

-

-

-

3

4

0

0

-

5

4

0

1

-

4

8

0

2

1

0

-

beszédfogyatékos
1 fő

meghatározott
olvasási zavar,az
írás zavara
1 fő

7.a

3

-

enyhén értelmi
fogyatékos,
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tanulásban
akadályozott.
1 fő
-

beszédfogyatékos
1 fő
halmozott
fogyatékos(mozgásszervi és enyhe
értelmi fogyatékos)
1 fő

8.a

0

3

6

0

8.b

0

2

1

0

összesítés

8

28

24

0

A fejlesztő és rehabilitációs foglalkozásokat igénylő diákjainknak biztosítjuk a
foglalkozásokat. A gyógytestnevelést és a logopédiai foglalkozásokat óraadó tanárok tartják.
Az SNI-s tanulók rehabilitációs foglalkozásait és néhány BTMN-es tanuló fejlesztését
Török Sándorné gyógypedagógus végezte a szakértői vélemények alapján a következő
módon:
- szituációs játékok
- téri tájékozódás fejlesztése
- percepció és finommotorika fejlesztése
- emlékezet, figyelemfejlesztés
- helyesírási készség fejlesztése
- olvasási készség fejlesztése
- számolási készség fejlesztése.
Aktívan 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 a kimeneti DIFER mérését.
A BTMN-es tanulók fejlesztését az alsó tagozaton Szabó Julianna, majd januártól az
osztálytanítók végezték, mert Szabó Julianna táppénzen volt, jelenleg kisgyermekével van
otthon.
A fejlesztő munka minden esetben egyéni fejlesztési tervek alapján történt.
Az alsó tagozaton a tanítási órákon gyakran alkalmazták 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 az 1. és 3. osztályokban Gácsi Attiláné és Bokorné Tímár
Tünde használ.
Néhány esetben a fejlesztésben részt vevő tanulók súlyos figyelemzavaruk miatt tanórai
keretek között nem mindig tudták a feladatokat eredményesen elvégezni. Ezek a gyerekek
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csak folyamatos kontroll mellett tudtak dolgozni, ez pedig órán sokszor kivitelezhetetlen. Az
ő esetükben a szülői támogatás, háttér hiánya is nehezítette a munkát. Jó lett volna velük
korrepetálás keretében egyénileg foglalkozni, de ez a magas óraszám, és a jelenlegi
pedagógus létszámmal nem volt megvalósítható.
Felső tagozaton a BTMN-es tanulók fejlesztését a többségi nevelők végezték a tanítási
órákon, illetve a felzárkóztató foglalkoztatások keretében /matematika, magyar és angol/. Ez
is egyéni fejlesztési tervek alapján valósult meg. A tervek megvalósítása még nem mindig
kellő hatékonyságú, de különböző módszerekkel igyekszünk a hatékonyságot növelni. A
megtanulandó tananyag mennyisége ezeknek a tanulóknak az esetében kevesebb, kevesebb
feladatot kell elvégezniük a tanórán, illetve a házi feladatnál is törekszünk a differenciálásra.
A tananyag mennyisége sok, a tanórák száma kevés. Nem minden órán sikerült a
differenciálást megoldani.
Az egyéni fejlesztési terv alapján dolgozó tanulók számára külön feladatlapok készítettek a
nevelők.
Angol nyelvből a pedagógus a szódolgozatok és egyéb dolgozatok javításánál nem vette
figyelembe a szavak helyes leírását. A bátortalanabb tanulókat biztatással ösztönözte az
aktívabb részvételre. A beszédkészségüket szöveges beszédgyakorlatokkal fejlesztette. A
figyelemkoncentrációt sajnos nem minden esetben sikerült megvalósítani. Az olvasási
készséget az olvasott szövegek változatos megszólaltatásával (tempó és hangerőváltások)
próbálta fejleszteni az órák többségében.
A pedagógusok személyre szabott feladatokkal próbáltak sikerélményt biztosító feladatokat
adni (például ének-zene órákon szélesebb vonalazású kottapapír és segédeszközök
használata).
Az önkifejezésre változatos formákat biztosítottak a tanóráik keretében személyre szabottan
(rajzos feladat, szóbeli vagy írásbeli megnyilvánulás, szerepjátszás), ezzel juttatva
sikerélményhez a tanulókat.
A hetedik és nyolcadik évfolyamon a felzárkóztató foglalkozásokon volt több lehetőség a
fejlesztésre.
Az IPR-es foglalkozások keretében a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése
folyt. A szociális helyzetből adódó hátrányok leküzdésére programokat, szakköröket
szerveztünk.
2.4 A 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. Továbbra is működött a felelősök rendszere. A szociális kompetencia
fejlesztése érdekében többször beszélgettek az osztályban, elmondhatták gondolataikat,
megfogalmazhatták érzéseiket, ha bármilyen probléma merült fel azt közösen vitatták meg.
A tantermekben lévő digitális eszközök is nagyban hozzájárulnak a szociális kompetencia
fejlesztéséhez.
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Fontos a nevelők számára a másság elfogadása, az együvé tartozás és az együttműködés.
Ennek megfelelően alakították ki a tantermek berendezését.
A tanítási órákon a páros, csoportos és frontális munka, illetve a kooperatív munka
alkalmazásával fejlesztették a szociális kompetenciát.
A tanulókat a pedagógusok igyekeztek a legpontosabban megismerni. A tanórákat úgy
szervezték, 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 tartották a
tanórákon a kulturált viselkedést, amelyet szigorúan meg is követeltek. Igyekeztek
tanítványaikat 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 kaptak. A tanórákon próbáltak befogadó
környezetet teremteni, amelyhez elengedhetetlen a csend. Igyekeztek a tanulókat arra
rávezetni, hogy egymást is fogadják el, olyannak amilyen. Mindenkiben próbálják megtalálni
az értékest, s szóval sem bántsák egymást.
Emellett – idegen nyelv órákon – igyekezett 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 kívántak. 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. Erősítették bennük a tiszteletre és toleranciára való
törekvést.
Az osztályfőnöki órák egyik fontos feladata volt 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.
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Fontos értéknek tartották az elfogadás, a szociális érzékenység kialakítását
növendékeinkben, hiszen iskolánkban mozgásszervi-, beszéd- és halmozottan fogyatékos
tanulók is tanulnak.
Rendhagyó „Esélyórán” vettek részt, ahol a generációk egymás mellett élésével
ismerkedtek.
Testnevelés órákon számos lehetőség adódott a szociális kompetencia fejlesztésére. Egyéni,
páros és csoportmunka során fejlődött önismeretük, önértékelésük, önmaguk és társaik iránti
toleranciájuk, megtanulták társaik adottságait, képességeit elfogadni, kezelni. A torna
elemeinek végrehajtásakor az egymásnak való segítségnyújtást, a társban való feltétlen
bizalmat, felelősségvállalást gyakorolhatták.
A természetismeret és a biológia tantárgyak célja nem csak ismeretközvetítés volt, hanem
érzelmi, esztétikai, etikai és erkölcsi nevelés is. A közösségvállalás, a tisztelet, megbecsülés,
felelősségvállalás, a türelem, az empátia érzése nemcsak a csoport fejlődését segítette, hanem
a természettel való kapcsolatukat is pozitív irányba terelte.
A kooperatív technikák alkalmazása, a csoportmunka nagymértékben elősegítette a
szociális kompetenciák fejlődését. Intézményünkben már hosszú évek óta használjuk ezeket a
módszereket, egyre nagyobb hatékonysággal.

2.5 Tanulói hiányzás, annak kezelése
Osztály,
tanulók
száma

Összes
mulasztott
óra

Egy
tanulóra
eső
mulasztás
órában

Igazolatlan
órák
száma

Intézkedések
Felszólítások
száma

1.a
18 fő
2.a
19 fő
3.a
15 fő
4.a
23 fő
1-4
osztály
75 fő
5.a
15 fő
5.b
12 fő
6.a
24 fő
7.a
22 fő
8.a

1550

81,5

0

0

0

0

0

1435

75,5

0

0

0

0

0

889

52,3

0

0

0

0

0

1968

85,6

0

0

0

0

0

5842

73,7

0

0

0

0

0

1285

85,7

0

0

0

0

0

1173

83,7

0

0

0

0

0

2525

93,5

0

0

0

0

0

2757

114,9

2

2

0

0

0

2012

118,4

24

14
95

1

0

0

Feljelentések
10
30
50
igazolatlan igazolatlan igazolatlan
óra után
óra után
óra után

17 fő
8.b
17 fő
5-8.
osztály
107 fő
1-8.
osztály
182 fő

1544

90,8

2

1

0

0

0

11296

97,8

28

17

0

0

0

17138

85,8

28

17

0

0

0

A szülők a legtöbb esetben a Házirendben leírt módon jelezték a tanulók hiányzását az
iskola felé. A hiányzó tanulók a leckét megkapták (a szülő, testvér személyesen, illetve a
Facebook segítségével), hiányzásuk során keletkezett elmaradásukat egyéni megsegítéssel
pótolták.
Előfordult néhányszor, hogy a szülő nem szólt gyermeke hiányzásáról, ott az osztályfőnök
járt utána a hiányzás okának személyesen vagy telefonon. 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.
2.6 Tanulói közösségek együttműködése, DÖK
Az osztályok közötti együttműködések formái:








iskolai műsorok készítése (október 6. az 5. évfolyam, október 23. a 7-8. évfolyam).
közös mozilátogatás (7.a - 8.b)
Szakmák Világa kiállítás (7-8. évfolyam)
folyosói diákügyelet ellátása (3. és 4. évfolyam együtt a felsős tanulókkal)
a 8. évfolyam tanulói közös természettudományi versenyen vettek részt
ballagás (7. és 8. évfolyam)
testvérosztályi kapcsolat (3.a és 7.a)

A Diákönkormányzat munkája
A diákönkormányzat a 4-8. évfolyam közötti osztályok képviselőiből áll, gyűlést havonta
egyszer tartottak.
Az alsós tanulók közül a 4. évfolyamosok vesznek részt a DÖK munkájában. Az ott
született információkat minden esetben pontosan megosztották az osztályközösséggel.
A többi évfolyam főként az osztályfőnök irányításával vett részt az iskolai programokon, a
diákönkormányzat szervezésében lebonyolított tevékenységekben.
Az alsós diákönkormányzat rendezvényein igyekeztek megfelelő számban részt venni az
osztályok tanulói.
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A 3. évfolyamosok már harmadik éve testvérosztály kapcsolatban vannak a 7.
évfolyamosokkal. A nagyobbak segítették a kicsik tevékenységeit. Versenyeken szurkoltak
egymásnak, örültek egymás sikerének. Sajnos az idén is kevés időt tudtak együtt tölteni.
A félév a vezetők megválasztásával kezdődött. A képviselők önjelölései és szavazatai
alapján a diákönkormányzat elnöke Szabó Evelin (7.b), elnökhelyettese pedig Pintér Barbara
(7.a) lett.
A diákügyelet új rendszer alapján indult idén. A felső tagozatos tanulók az „A” épület
rendjére figyeltek. 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, őket egy felsős tanuló is segítette.
Tanév elején megszavazták a házi tanulmányi versenyben szereplő hat tantárgyat,
melyekben eredményeiket kívánják összemérni. Idén a következő tantárgyak ötöseit és
egyeseit fogják számolni: irodalom, matematika, történelem, informatika, kémia,
természetismeret, testnevelés. A tanulmányi verseny győztese a 8.b osztály lett.
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.
November elején pedig a Megyei Diákparlament ülésén vettek részt. Itt abba nyertek
bepillantást, hogy a diákok, diákönkormányzatok hogyan gyakorolhatják jogaikat.
Novemberben a pályaválasztási vetélkedőt a pályaorientációs nap keretében rendezték meg.
A vetélkedő után a középiskolákról, az ott folyó közösségi munkáról és a külföldi cserediákok
lehetőségeiről beszéltek a szolnoki SZÍNtér munkatársai. A napot közös csapatépítő játék
zárta.
Decemberben az egészségnevelési vetélkedő került megszervezésre, ahol a felső tagozatos
osztályok versenyezhettek egymással. A „Szárnyalás” tehetséghéten rendhagyó nyelvi órákra
került sor: német, olasz, spanyol és argentín diákokat hallhattak anyanyelvükön beszélni az
országukról. A délután közös játékkal és teázással telt.
Karácsonyi műsorral is kedveskedtek az iskola közösségének. A gyerekek megbízhatóan
készültek és vettek részt a próbákon. A karácsonyfát lelkesen díszítették, majd a lebontásban
is segítettek.
A második félévet a házirend szabályainak megszegése miatt sajnos vezetőváltással
kezdték a diákönkormányzatban. A diákönkormányzat új vezetője Kovács Mónika (8.a) lett,
helyettese pedig Pintér Barbara (7.a) maradt.
A farsang szervezésében idén is lelkesen és megbízhatóan vettek részt a diákok. Új ötletek
és önkéntes feladatvállalások jellemezték hozzáállásukat. A farsangon osztályprodukciók és
beöltözés helyett zenei vetélkedőt tartottak, mely a hangulatot sikeresen megteremtette. A
gyerekek visszajelzései szerint viszont még így is túl kevés idő maradt az igazi táncolásra.
A diákönkormányzati képviselők munkájuk során nyitottak, a felmerülő kérdések,
problémák során a megoldásra törekedtek. Meglátásaik reálisak. Ötleteikben pozitív
gondolatok, a javító szándék, és határaik ismerete is megnyilvánult. Felszólalásaik a témához
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kapcsolódtak, összeszedettek. A szóhasználatot, hangnemet és hangerőt tekintve is jól elő
tudták adni a véleményüket. Egymást türelmesen meghallgatták, arra megfelelően tudtak
reagálni. Vitakészségük, kommunikációjuk jónak mondható.
A pedagógusnapi köszöntés szervezésekor megbízhatóan jelen voltak. Szívesen vállalták a
szereplést, a kiosztott versek és szövegek gyorsan gazdára találtak.
A tanév végén összesűrűsödő feladatok megoldása során idén több feladat hárult a
kollégákra. A segítő nevelő köszöni az átlagok számolásánál (a házi tanulmányi verseny
eredményeihez), és a sportnap (DÖK-nap) szervezésénél kapott segítséget. A következő
tanévben feladatai közt fog szerepelni, hogy a diákügyelet nehézségein sikeresen
felülemelkedjen, és a diákönkormányzati képviselők kreativitását növelje.

2.7 Környezet- és egészségtudatos nevelés
Alsó tagozaton a 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.
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 is 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 tették hatékonyabbá. A környezet-és egészségtudatos nevelés a
biológia és a természetismeret tárgyak minden témájában jelen volt.
A kémia tantárgy tanítása során minden évben kiemelt feladat a környezet- és
egészségtudatos nevelés. Külön témakörben tanultak 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 kívántuk támogatni azzal, hogy bekapcsolódtunk az Iskola
gyümölcs, és Iskolatej programba.
A pedagógusok az óráikon fontosnak tartották a környezet tisztaságát. Minden esetben
felhívták a figyelmet, hogy mindenki felelős a saját maga körüli környezet rendben tartására.
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Ebben az évben a tantermekben a szelektív hulladékgyűjtést vezettük be. A tanulók egyre
tudatosabban választották 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.
Az udvaron szemetelő tanulókat az ügyeletes nevelő figyelmeztette, és időnként egy-egy
osztály osztályfőnöki órán is rendbe tette az udvart.
A „TeSzedd” mozgalomhoz csatlakozva tanulóink többsége felelősségteljesen végezte a
tevékenységet. Az osztályfőnöki órákon kívül a tanórán kívüli programokon való részvétel is
segítette a környezet- és egészségtudatos nevelés megvalósulását: hulladékgyűjtés, Európai
Diáksport Napja, Világ Gyalogló Nap, akadályverseny a „Laposon”, egészségnevelési
vetélkedő.
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3. EREDMÉNYEK
3.1 Tanulmányi mutatók (magatartás-szorgalom; tantárgyi átlagok; kitűnő tanulók-bukások száma; dicséretek-figyelmeztetések száma;)

TANTÁRGY

2. a

3. a

4. a

5.a

5. b

6. a

7. a

8. a

8. b

ÁTLAG

Magatartás

4,6

4,7

4,5

4,0

3,9

4,0

4,3

3,8

4,6

4,3

Szorgalom

4,4

4,2

4,2

3,3

3,4

3,5

4,1

3,1

4,0

3,8

Magyar nyelv

3,8

4,0

3,9

2,8

3,1

2,8

3,6

3,2

3,8

3,4

Irodalom

3,8

4,1

3,7

3,0

3,2

2,7

3,8

3,3

3,9

3,5

2,8

2,7

2,9

3,5

3,0

3,4

3,1

4,0

3,1

3,0

2,7

3,7

3,2

3,1

3,3

3,6

3,3

3,0

3,1

3,0

3,5

3,1

3,2

3,2

5,0

4,7

4,3

4,4

4,5

4,4

4,0

4,2

4,4

3,8

3,8

2,9

2,5

3,1

Történelem
Angol nyelv
Matematika

3,2

Informatika
Környezetismeret / Természetismeret

3,4

3,2

3,3
3,7

3,1

3,8

3,5

Biológia

3,5

3,1

3,5

3,4

Kémia

3,3

3,0

3,3

3,2

Földrajz

3,3

3,2

3,6

3,4

Fizika
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Ének- zene

4,7

4,9

4,8

3,9

3,9

4,1

4,5

4,0

4,4

4,4

Rajz és vizuális kultúra

4,5

4,6

4,6

3,7

4,5

4,1

4,5

4,1

4,4

4,3

Technika, életvitel és gyakorlat

4,6

4,5

4,0

3,9

3,6

3,8

4,4

3,9

4,5

4,1

Testnevelés

4,8

4,8

4,4

4,5

3,8

3,8

4,5

3,4

4,9

4,3

Etika/Hit- és erkölcstan

4,9

4,7

4,9

4,1

4,0

4,3

4,4

4,0

4,5

4,4

3,5

Hon- és népismeret
Külalak

3,5

3,5

4,4

4,1

3,4

3,5

3,7

4,5

3,6

4,2

3,9

4,1

4,4

4,2

3,5

3,5

3,5

3,9

3,5

3,9

3,9

OSZTÁLYÁTLAG

101

102

103

104

105

106
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Kitűnő tanulók

Osztály

Név

1.

1.a

Pataki Richárd

2.

1.a

Szepesi Zalán

3.

3.a

Bezsella Vivien Marcellina

4.

3.a

Molnár József

5.

4.a

Kozák Anikó

6.

4.a

Tóth Rebeka

7.

6.a

Oravecz Zsombor Soma

8.

7.a

Molnár Márk

9.

7.a

Molnár Zsanett Tímea

10.

8.a

Székely Zoltán

11.

8.b

Kovács Krisztián Mihály

12.

8.b

Szabó Evelin

Elégtelen
osztályzat

Osztály

Név

1.
2.

2.a

matematika

5.a

angol nyelv

3.

5.a

vizuális kultúra

4.

5.a

vizuális kultúra
angol nyelv

5.

5.b

természetismeret

6.

5.b

történelem

7.

6.a

történelem

8.

6.a

angol nyelv

9.
10.

6.a
6.a

11.

6.a

12.

6.a

irodalom
magyar nyelv
történelem
angol nyelv
magyar nyelv
történelem
irodalom
magyar nyelv
irodalom
angol nyelv
matematika
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Tantárgy

hon-és népismeret

Évfolyamismétlő

Osztály

Név

Ok

Osztály

Név

Ok

nem releváns
Osztályozóvizsga
nem releváns

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

1.a

2.a

3.a

4.a

5.a

5.b

1

7

4

7

16

1

16

4

8

33

23

1

7

6

11

10

7
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Fegyelmező
intézkedések
szaktanári
figyelmeztetés
osztályfőnöki
figyelmeztetés
osztályfőnöki
megrovás
igazgatói
figyelmeztetés
igazgatói
megrovás
nevelőtestületi
intés
összesen

1.a

2.a

3.a

4.a

5.a

5.b

6.a

7.a

8.a

8.b

összesen

30

41

18

6

17

7

119

1

1

3

2

5

3

25

23

6.a

7.a

8.a

8.b

35
6

11

10

7

1

3

2

3

2

1

4

3

1

4

1

1

2

1
2

3

74
1

3

3

összesen

2

34

109

47

1
21

9

24

10
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3.2 Verseny- és pályázati eredmények
ORSZÁGOS VERSENYEK
Angol nyelv
Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola levelezős versenye
-

a 8.a osztályból két fő: Hovodzák István és Székely Zoltán,
a 8.b osztályból 2 fő Bálint Nóra és Molnár Bernadett vett részt a versenyen

Felkészítő nevelő: Győri Ibolya
Hebe Kft. egy fordulós nyelvi verseny („Autumn in the English speaking counties”)
Egy csapat indult a 7.a osztályból Kovács Zsolt, Molnár Zsanett Tímea, Molnár Márk, Pintér
Barbara
ELÉRT EREDMÉNYÜK: ORSZÁGOS 24. HELY
Felkészítő nevelő: Győri Ibolya
Történelem:
Hungarikum vetélkedő
Két háromfős hetedikes csapattal neveztünk a versenyre:
Kovács Zsolt, Molnár Zsanett Tímea, Molnár Márk, Pintér Barbara, Dávid Erik, Nagy Vivien.
A csapatok az elődöntőig jutottak.
A versenyzőkön kívül még három 7.a osztályos tanuló oldotta meg a feladatlapot, egy SNI-s
tanuló is volt a versenyzők között: Medvegy Fanni, Pásztor Petra,Vaszi Edit
Felkészítő nevelő: Tóthné Kis-Pál Tünde
Ausztriai-Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében mese- és prózamondó verseny
Bécsben
Iskolánkat képviselte: Molnár József 3.a osztályos tanuló
Felkészítő nevelő: Bokorné Tímár Tünde

Verseghy Ferenc Gimnázium: Búvárkodj a biológiában verseny /5 fordulóból áll/
Versenyzők: Kovács Krisztián Mihály /8.b/ 19. helyezett Túri Vanessza/8.a/ 26. helyezett
Felkészítő nevelő: Györe Erika
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Törökszentmiklósi Ipolyi Andor Könyvtár Prózamondó verseny
Molnár József 3. a 1. helyezés.
Felkészítő nevelő: Bokorné Tímár Tünde
Református Egyház által szervezett rajzverseny
12 tanuló nevezett a versenybe.
1. helyezést ért el alsó tagozat: Tarnóczai Amanda 3.a
felső tagozat: Oravecz Zsombor 6.a
Felkészítő nevelő: az alsós nevelők és Légrádiné Gál Anikó
A Kádas György EGYMI által szervezett Regionális „KI MIT TUD?” /Kisújszállás/
Versenyző: Medvegy Fanni 7.a osztály, 2. helyezést ért el
Felkészítő nevelő: Orovecz Rózsa
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája által meghirdetett
regionális helyesírási verseny /Törökszentmiklós/
Versenyző: Molnár Zsanett Tímea 7.a osztály, 6. helyezést ért el
Felkészítő nevelő: Orovecz Rózsa

KENGYELI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA VERSENYEI
Matematika verseny 3-4. évfolyamon 3 fordulós ”levelezős”
Szervezők: Bokorné Tímár Tünde és Galambos Borbála
A Versmondó versenyen osztályonként 3 tanuló indult
1. helyezést ért el: 1-2. o.: Szepesi Zalán 1.a
3-4. o.: Molnár József 3. a
Felkészítő nevelő: az alsós nevelők
Alsós daléneklő verseny
2 tanuló vett részt osztályonként
1-2. o. első: Tóth Ámon 1. a
3-4. o. első: Csiga Patrik János 3. a
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Felkészítő nevelő: az alsós nevelők
Felső népdaléneklő verseny
16 felsős tanuló indult a versenyen
I. helyezés: Mága Gábor Márk (8.b)
Felkészítő nevelő: Szabó Andrea
„Szárnyalás” – tehetséghét
Kis matematikusok versenye
1. o.: 8 fő
2. o.: 8 fő
3. o.: 8 fő
4. évfolyam: 8 fő vett részt.
Összesen: 32 tanuló
Felkészítő nevelő: az alsós nevelők
Szépkiejtési verseny
A felsős tanulók közül 11 tanuló indult. Lázár Ervin: Négyszögletű Kerek Erdő című
regényéből kellett felolvasni.
I. helyezett: Mága Gábor Márk 8.b
Felkészítő nevelő: Orovecz Rózsa
Történelemverseny az iskola névadójáról és Széchenyiről
A versenyen 11-en mérték össze tudásukat.
Felkészítő nevelő: Galambos Borbála, Tóthné Kis-Pál Tünde, Tóthné Szecskó Erika Ildikó
„Maradj talpon!” természettudományi verseny
A felső tagozatos tanulók versenyeztek.
Felkészítő nevelők: a természettudományos munkaközösség tanárai
Darts matematika
A felsős tanulók kedvelt verseny volt.
I. helyezett: Mladoneczki Roland Sándor
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Felkészítő nevelő: Balogh Tibor
Angol karácsony
Az vetélkedőn 6 csapat mérte össze tudását. A csapatokat 4 fő alkotta.
Felkészítő nevelő: Győri Ibolya
Dr. Természet tanulmányi verseny
Ebben a tanévben is elindítottuk a Dr. Természet komplex természettudományos
tanulmányi versenyünket, melyre 60 tanuló jelentkezett. A feladatalapokat azonban már csak
27 tanuló adta le határidőre. A verseny 1-6. helyezettje vett részt a jutalomkiránduláson
Debrecenben.
A versenyt a természettudományi munkaközösség szervezte.

3.3 Eredményes továbbtanulás (beiskolázás, eredmények a visszajelzés alapján)
A nyolcadikos osztályfőnöki órákon rendszeresek voltak a beszélgetések a középiskolák
típusairól, a gyerekekben a továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatban megfogalmazódó
kérdésekről. Ennek eredményeként a következő továbbtanulási eredményekről számolhatunk
be.

Továbbtanul
- gimnázium
- szakgimnázium
- szakközépiskola

8.a

8.b

Évfolyam

%-os mutató

17
5
3
9

17
5
5
7

34
10
8
16

100%
29%
24%
47%
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Az első helyen megjelölt középfokú intézménybe vették fel a tanulók 82%-át, második helyre
18%-át. Ezt az eredményt az osztályfőnökök és a szülők hatékony együttműködésével érték
el.
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 KARIZMA 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: irodalom,
Kovács- Magyar Orsolya: matematika,
Tóthné Szecskó Ildikó: magyar nyelv
Galambos Borbála: angol nyelv
Györe Erika: biológia
A Társadalomtudományi munkaközösségben az együttműködés megfelelő volt.
Kölcsönösen segítették egymást, az információáramlás jó. Foglalkozásokon osztották meg
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tapasztalataikat, és szívesen segítették egymást. A munkaközösségben 6 pedagógus
tevékenykedett.
A Természettudományi munkaközösségben 7-en dolgoztak együtt. A szakmai
munkaközösségeken belül az együttműködés kiváló volt. A munkaközösség a munkatervében
meghatározottak szerint végezte tevékenységét a tanévben.
Az Osztályfőnöki munkaközösség tagja minden osztályfőnök és a felső tagozaton tanító
kollégák. Az egy osztályban tanítók között rendszeresek voltak a konzultációk. A
tantestületen belül megbeszélték a problémákat, legjobb tudásuk szerint segítséget adtak
egymásnak. Szívesen dolgoztak együtt az osztályban tanító kollegákkal, szakmailag
elfogadták egymás tudását, tanácsát. Világosan látták, hogy az iskolai munka egy közös cél
érdekében működik.
A munkaközösségek együttműködtek egymással: ez intézményi programokon,
rendezvényeken valósult meg. Egyeztetés után készültek el a munkatervek és a
programtervek.
A nevelők közös programon vettek részt az iskolai programokon kívül is:
- mozilátogatás Szolnokon (Salamon király kalandjai)
- az alsós osztályfőnökök Sági Bence Viktor és Mrena Attila szervezésében vettek részt év
végén a szarvasi kiránduláson.

4.2 Nevelőtestületi belső tudásmegosztás
A tudásmegosztás intézményünkben hatékonyan működött. Az intézményvezető igyekezett
minél több teret adni a nevelőtestület tagjai számára a tudásmegosztás biztosítására.
Nevelőtestületi megbeszéléseken, értekezleteken rövid beszámolókat tarttak az elvégzett
tanfolyamokról, a látott órákról, nyílt napokról, pedagógiai rendezvényekről. Az
óralátogatások, a nevelési értekezletek teret adtak a nevelőtestület tagjai számára a
tudásmegosztásra. Az osztályok kezeléséhez nagy szükség is van a folyamatos
tudásmegosztásra, ami a napi kapcsolatokban, beszélgetések során meg is történt.
A vezetőségi megbeszélések, értekezletek is nagyban segítették a munkaközösségek közötti
kapcsolatot. Rálátást adtak egymás munkájára.
Már negyedik éve hagyomány iskolánkban, hogy az őszi és a tavaszi értekezletre egy-egy
pedagógus készül fel. Idén ősszel a tantestület részére tartott bemutató óra után, Orovecz
Rózsa az őszi nevelési értekezleten beszélt a tanulás eredményességét fokozó módszerekről.
Nagyon precíz, érdekes órát és előadást hallhattunk, láthattunk. Köszönjük a pedagógus
felkészülését és előadását. A tavaszi nevelési értekezletünk témája a pozitív fegyelmezés,
melynek előadója Katona Zsuzsanna szaktanácsadó volt. A Karcagi Tankerület központ
Fejlesztési tervében /28. oldal/ is szorgalmazza mind a tanulók, mind a pedagógusok részére a
hatékony konfliktus kezelési módok alkalmazását. A pedagógusok is naponta érzik ennek
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fontosságát. Ezért választottuk újra nevelési értekezletünk témájául a pozitív fegyelmezést,
mint a konfliktuskezelés egyik hatékony módszerét. A módszert megismerése után
igyekeztünk a tanulók körében is népszerűsíteni.

4.3 Kommunikáció
A kommunikáció folyamatos volt az iskolavezetés a pedagógusok, a munkaközösségek
tagjai között. Formái: megbeszélések, műhelyfoglalkozások, informatikai felület.
Az intézményvezető, az intézményvezető – helyettes és a munkaközösség – vezetők
szóban, illetve írásban (faliújság, e-mail) tájékoztatták a pedagógusokat a feladatokról, az
aktuális ügyekről.
A munkaközösségeken belül az információáramlás pontos és folyamatos volt. A
kommunikációt a segítő, támogató szándék jellemezte. A kollégák munkakapcsolata
megfelelően működött. A felmerülő problémákra együtt keresték a megoldást. A kollégák
többsége szívesen nyújtott segítséget, amennyiben szükséges volt. Igényelték egymás
véleményét, szívesen dolgoztak együtt a munkaközösségekben. A problémamegoldás,
információ megosztása a szaktanárok és az osztályok osztályfőnökei között, illetve az
intézményvezetéssel megszokott és természetes folyamat. A munkaközösségi
foglalkozásokon, értekezleteken a kollégákkal szakmai egyeztetések során vitatták meg az
egyes feladatokat, eseményeket.

4.4 Gyakornokok mentorálása
Balogh Tibor /nem gyakornok, pedagógiai tanulmányait most végzi/ heti egy matematika
órában hospitált a 3. a osztályban Bokorné Tímár Tündénél.
Sági Bence Viktor gyakornok mentora Gácsi Attiláné. Rendszeres volt a konzultáció kettőjük
között.
Durda Beatrix látogatta heti egy nap legtöbbször a 3. osztály óráit. Mentora Bokorné Tímár
Tünde.

4.5 Együttműködés az Intézményi Tanáccsal, Szülői szervezetekkel
Az Intézményi Tanács egyik tagja Bokorné Tímár Tünde, így folyamatosan tartotta a
kapcsolatot a tagokkal.
A 3.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 programjait. A szülők igényelték ezt a rendszerességet, mert jobban az iskolai
közösség részének tekintették magukat így. Napi kapcsolatot ápolt a tanító a szülőkkel.
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A többi évfolyam a tanév elején, félévkor tartottak szülői értekezletet. De a nevelők a szülői
munkaközösség vezetőivel napi kapcsolatot ápoltak. A legtöbb osztálynak van Facebook
csoportja, így az információk itt is olvashatók.
A szülői munkaközösségek folyamatosan segítették 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 tanfelügyeleti látogatáskor az interjúkészítésben.
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,
- Idősek Otthona: karácsonyi, anyák napi műsor
- Rendőrség: tájékoztatók, rendezvények biztosítása, engedélyezése, a körzeti megbízott
szükség esetén rendelkezésünkre állt.
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. Az információáramlás megfelel a Karcagi
Tankerületi Központ Fejlesztési tervében /9. oldal/ leírtakkal.
Rendszeres a kapcsolatunk a Szolnoki POK-kal. Hasznos és színvonalas
továbbképzéseken, műhelyfoglalkozásokon vehettek részt nevelőink a félév során.
Jó kapcsolatot ápolunk a tankerület iskoláival, ezen belül kiemelt a kapcsolatunk a
Tiszatenyői Szent István Általános Iskolával.
A megfelelő szakos ellátottság érdekében Kengyel és Tiszatenyő között több tantárgy
esetében áttanítás valósul meg.
5.3 Együttműködés civil szervezetekkel
Jó kapcsolatot ápoltunk továbbra is a község civil szervezeteivel. A családi hét
programjaiba is aktívan részt vállalt a nyugdíjas klub (Nefelejcs Nyugdíjas Klub).
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Polgárőrség is segíti az iskola életét.
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6. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI
6.1 Személyi feltételek alakulása
Intézményünkben az álláshelyek száma 19 fő. Nevelőtestületünkben jelenleg 18 pedagógus
dolgozott.
A félév befejezése előtt Varga- Szabó Julianna édesanya lett. Szívből gratulálunk, és
nagyon jó egészséget kívánunk nekik.
Molnár István áthelyezését kérte 2018. február 1-jétől.
A tanév elejétől január 4-ig Ruzsik Csaba Józsefné felmentési idejét töltötte, 2018. január
5-től nyugdíjas. Tőle a „Pedagógus szolgálati emlékérem” átadásával búcsúztunk a tanév
végén.
Jelenleg tanító, testnevelés, matematika és fizika szakos nevelő hiányzik a tantestületből.
Ez a tendencia megegyezik a Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési tervében leírtakkal.
Külön szeretném kiemelni, hogy a megfogyatkozott létszám ellenére is minden munkatervi
feladatot a tőlünk megszokott színvonalon végeztünk el. Nagyon köszönöm mindenki
megértését és hozzáállását.
Balogh Tibor matematikus végzettséggel tanítja a matematikát. De sikeresen teljesítette a
második év vizsgáit az egri Eszterházy Károly Egyetemen, matematika-testnevelés szakán.
Galambos Borbála és Sági Bence Viktor angol műveltségterületi képzésen vesz részt az
Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának szervezésében.
A Karcagi Tankerület Központ Fejlesztési tervében /30-31. oldal/ megfogalmazottak
szerint minden lehetséges támogatást megadtunk az újabb szakképzettség megszerzéséhez,
illetve a tanári utánpótlást biztosító képzésben résztvevő kollégának. Sajnálatos, hogy a fiatal
tanárjelöltet hosszútávon nem tudtuk intézményünkbe tartani anyagi okok miatt.
Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a szakos ellátás intézményünkben 100%-os
legyen. Erre csak részben jelent megoldást a tanítók műveltségterületi képzése, hiszen
intézményünkben dolgozó tanítókra teljes óraszámban van szükség.
Nyugdíjas pedagógust is foglalkoztattunk évek óta a napközis feladatok ellátására. A
pedagógus napon köszöntjük a nyugdíjas kollégákat is. A Karcagi Tankerületi Központ
Fejlesztési tervével/31. oldal/ összhangban.
Egy óraadó dolgozik intézményünkben informatika tanárként, továbbá egy fő
rendszergazda, valamint 1 fő óraadó logopédus, 1 fő gyógytestnevelő, 1 fő iskolatitkár.
A technikai dolgozók 4-en vannak. A munkák elvégzésében 7 fő közfoglalkoztatott, és egy
rehabilitációs dolgozó segített az I. félévben, majd a közfoglalkoztatottak száma 2 főre
csökkent a II. félévben.

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.
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Rendszeresen felmérjük a pedagógiai programban meghatározott szükséges oktatási
anyagokat. Pótlásról a rendelkezésre álló szakmai dologi keretből gondoskodtunk / hangfal, és
mikrofon, falitérképek, földgömbök, kültéri védőháló/
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.
A Tankerületi Központ segítségével benyújtott EFOP-4.1.3-17-es pályázat nyert, és reméljük
sok gondunkat meg tudjuk oldani a segítségével. A Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési
terve /48. oldal/ tartalmazza a fejlesztés célját. A Fejlesztési terv is kiemeli /21. oldal/ az
intézmények infrastrukturális fejlesztését a XXI. századnak megfelelően.
Alsó tagozat
A tanév során a projektorok nagyban segítették a tanórákat. Minden tanteremben
szükséges lenne ez a korszerű óravezetéshez reméljük az EFOP pályázatból ezt is sikerül
megvalósítani.
A tanulói laptop park elavult, 7-8 éves gépekről van szó, javításukat és újratelepítésüket a
rendszergazda folyamatosan végezte a félév során.
Pozitív változás volt, hogy minden terembe jutott televízió, vagy számítógép.
A szemléltető eszközök cseréje aktuális lenne.
Szükséges lenne:
- 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). Az internet gyorsításán a rendszergazda dolgozott, és sikerült gyorsítani a letöltést a
szakmai dologi keretből.

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
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nem letölthető digitális anyagok csak nehezen használhatók. A tananyag elsajátításához
szükséges térképek megtalálhatók az iskolában, néhány térkép elhasználódott, ezért nem
megfelelő az esztétikai képe. Az 5. és 6. évfolyamon a történelem tantárgy tanításához
rendelkezésre áll digitális tábla, mely nagyban segítségére volt a pedagógusnak.
Hon-és népismeret
A tanteremben digitális tábla található, mely nagyban segítette 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 elősegítették a nyelvtani ismeretek mélyítését, illetve
egyéb ismereteket is felidézhettek 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. Az órákra a Youtubéról tölti 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. Mozgásos tevékenységek esetén a táncteremben tartották 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. Az internetelérést
fokozatosan tette lehetővé a rendszergazda.
Testnevelés
Az iskola rendelkezik a testnevelés tantárgy tananyagának elsajátításához szükséges
alapvető eszközökkel. A lehetőségek függvényében a hiányzó eszközök beszerzése
folyamatos. Szükség lenne még a röplabda pálya vonalaira, magasugródombra,
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tornaszőnyegekre, rekreációs eszközökre, gimnasztikai karikákra, röplabdákra. Az EFOP
pályázat eszközbeszerzéséből fog megvalósulni.
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. Az EFOP pályázat eszközbeszerzéséből fog megvalósulni.
Természetismeret, földrajz
Az órákat általában a szaktanteremben tartják ahol interaktív tábla, térképek,
kőzetgyűjtemény van a nevelő segítségére.
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.
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6.4 A pedagógus továbbképzési terv megvalósulása
A
elnevezése

továbbképzés

1. Matematika- testnevelő
szak
/Eger Eszterházy Károly
Egyetem/
2.Angol
műveltségterületi
képzés
/Eszterházy Károly Egyetem
Jászberényi Campusa/
3.Angol
műveltségterületi
képzés
/Eszterházy Károly Egyetem
Jászberényi Campusa/
3.Környezettan tanár
/Nyíregyházi Egyetem/
4.Közoktatás vezetőképzés
/Budapest/
Beszédfejlődés zavarai I.
/POK Szolnok/
SNI gyermek ellátása
közoktatásban
/POK Szolnok/
Beszédfejlődés zavarai II.
/POK Szolnok/

a

„Felkészítés a köznevelési
regisztrációs és tanulmányi
alaprendszer
(KRÉTA)
pedagógus moduljaihoz”
Pénzügyi tudatosság című
továbbképzés
POK Szolnok/
„Élmény
tanulni!
–
Pedagógusok képzése”
/Szolnok/

A résztvevők száma

A továbbképzés ideje

1
/Balogh Tibor/

2017. szeptembertől

1
/Galambos Borbála/

2017. szeptembertől

1
/Sági Bence Viktor/

2018. februártól

1
/Györe Erika/
1
/Nádudvari Sándor/
2
/Bokorné Tímár Tünde,
Kovács-Magyar Orsolya/
2
/Bokorné Tímár Tünde,
Kovács-Magyar Orsolya/
2
/Bokorné Tímár Tünde,
Kovács-Magyar Orsolya/
18
/a tantestület minden tagja/

3
/Györe Erika, Légrádiné Gál
Anikó, Nádudvari Sándor/
2
/Kovács-Magyar Orsolya,
Györe Erika/

2017. szeptembertől
a képzését befejezte
2017. február
2017. november 20.

2017. november 20.

2017. november 27.

2017. november

2017. december

2018. május

Beiskolázási terv 2018. szeptemberétől:
-

Sági Bence Viktor: 2018/2020 testnevelés tanári képzés, Nyíregyházi Egyetemen
Mrena Attila: a Kecskeméti Tanítóképzőbe felvételizik
Légrádiné Gál Anikó: nyelv és beszédfejlesztő területen pedagógus szakvizsgára
felkészítő szakirányú továbbképzés Kecskeméten
122

A beiskolázási terv összhangban van a Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési tervében
megfogalmazott elvárásokkal /30-31. oldal/

6.5 Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer
A tanév során az önértékelésben részt vevő kollégák száma: 1 fő /Orovecz Rózsa/. A félév
végére lezárult a pedagógus önértékelés folyamata.
2017. decemberében intézményi tanfelügyeletei ellenőrzés volt iskolánkban.
Az interjúkészítés és dokumentumelemzés, a pedagógiai munkához szükséges infrastruktúra
megfigyeléssel történő vizsgálata, valamint a kérdőíves felmérések és az intézményi önértékelés
elemzése a következő eredményeket hozta a kompetenciák tükrében:

1. Pedagógiai folyamatok
Fejleszthető területek:
A kompetenciamérés eredményeinek javítását célzó intézkedések végrehajtása. A tanulási
eredményesség növelése érdekében módszerek elsajátítása, jó gyakorlatok átvétele.
Kiemelkedő területek:
Az intézményben a belső ellenőrzés és önértékelés tudatos, tervszerű és folyamatos. Az
intézményvezetés elkötelezett az innováció iránt. Az éves munkaterv és a stratégiai
dokumentumok összhangja. Különös figyelem és törődés a gyerekekkel és egymással. Külső
erőforrások (pályázatok) feltérképezése és kihasználása.
2. Személyiség- és közösségfejlesztés
Fejleszthető területek:
A szülők szélesebb körének aktivizálása, az iskola iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása.
Kiemelkedő területek:
A családlátogatást fontosnak tartják és alkalmazzák. Közösségi programokra bevonják a
családokat. Hagyományápolás által a közösségi életre nevelés. Az intézmény felzárkóztatást
célzó egyéni foglalkozást szervez, és integrációt valósít meg. Toleráns iskolai légkör.
Sokszínű tanórán kívüli tevékenységet biztosítanak.
3. Eredmények
Fejleszthető területek:
A kompetencia mérések eredményeinek javítása.
Kiemelkedő területek:
Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása egyre
tudatosabban van jelen. A pedagógiai folyamatokat átgondolják, megtervezik, levonják a
megfelelő konzekvenciát és megalkotják a fejlesztési terveket.

123

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Fejleszthető területek:
Nem jelöltek meg ilyen területet.
Kiemelkedő területek:
Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremt a vezetőség. Támogató ebben és
megteremti a feltételeket. Belső kapcsolatok terén erős a munkaközösségi szintű kapcsolati
háló.
5. Az intézmény külső kapcsolatai
Fejleszthető területek:
Minden kulcsfontosságú partner elégedettségének felmérése.
Kiemelkedő területek:
Az intézmény pedagógusai és tanulói jelentős szerepet vállalnak a települési rendezvényeken.
Nyitott, és lehetőségekkel teli kapcsolatrendszer jellemzi az iskolát.
6. A pedagógiai munka feltételei
Fejleszthető területek:
A pedagógusok IKT ismereteinek bővítése.
Kiemelkedő területek:
Az elmúlt időszak IKT fejlesztései elősegítették a pedagógusok módszertani megújulását. A
pedagógusok magukénak érzik az iskolát és elkötelezettek.
7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó
dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban
megfogalmazott céloknak való megfelelés
Fejleszthető területek:
Nem jelöltek meg ilyen területet.
Kiemelkedő területek:
Az intézményvezető prioritásként kezeli az intézményi dokumentumok koherenciáját a
jogszabályi elvárásokkal.
Az intézmény tanfelügyeleti ellenőrzése után elkészítettük az öt évre szóló intézkedési tervet,
amit a nevelőtestület elfogadott, majd elküldtük a fenntartónak is.
A 2017. évi minősítési tervbe bekerült (2 fő):
- Szabó Andrea (sikeres minősítés, PED. 2. fokozatba lépett)
- Véninger Erzsébet (sikeres minősítés, PED. 2. fokozatba lépett)
Minősítő vizsgára jelentkezett: Sági Bence Viktor gyakornok (a vizsga várható ideje: 2018.
szeptember)
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Minősítésre jelentkezett, portfóliót írt: Bokorné Tímár Tünde (a minősítés várható ideje:
2018. október)
Minősítésre jelentkezett, portfóliót fog írni a következő tanévben: Gácsi Attiláné

6.6 Pályázati tevékenység
A Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési tervében a 28. oldalon leírtakkal összhangban a
következő pályázatokban vesz részt intézményünk.
 A fenntartandó pályázatokban aktívan munkálkodtunk (TÁMOP-3.1.4 C).
 Mentoráló intézmény pályázat fenntartása keretében folytattuk a Karizma Szakmai
Műhely munkáját.
 Sikeresen pályáztunk a művelődési házzal az EFOP-3.3.2-16 pályázaton, melynek
címe Kultúrával a köznevelés eredményességéért. A vállalt programokat a II. félévben
kezdtük megvalósítani.
 A tankerületi központ adta be Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói
környezetének infrastrukturális megújulása EFOP-4.1.3-17 pályázatot az iskola
felújítására. Sikeres pályázat.
 Arany János Budapestje elnevezésű pályázatba bekapcsolódott a 7.a osztály. Az
osztályfőnök (Szabó Andrea) által írt pályázat sikeres volt, egynapos kiránduláson
vehettek részt.
 A Klebelsberg Központ által kiírt pályázaton iskolánk az „Óvoda-iskola átmenet
támogatása Fecsketábor keretében” címmel beadott jógyakorlata 1,1 millió Ft-ot
nyert. A pályázatot Bokorné Tímár Tünde és Gácsi Attiláné írta, melyben
közreműködött Galambos Borbála is.
 Az EFOP-3.3.5-17-es pályázat keretében tematikus napokat szervezünk
környezetvédelem, nemzeti és kulturális identitás témakörben az 1. és 2. évfolyam,
valamint a 4. és 6. évfolyam 24 -24 tanulója részére. A programban összesen 96 tanuló
vesz részt 2018. június 3. és 4. hetében. A táborvezetők: Györe Erika és KovácsMagyar Orsolya. Munkájukat segíti: Galambos Borbála és Véninger Erzsébet,
Bokorné Tímár Tünde és Tóthné Szecskó Ildikó Erika pedagógusok, valamint
Czakóné Molnár Mária és Mrena Attila önkéntesek.

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 7.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. Működött a
KARIZMA Szakmai Műhely. Versmondó versennyel színesítették még a programot. Vár a
tudás vára előkészítő foglalkozást is tartottak a nagycsoportos óvodásoknak heti egy
alkalommal novembertől folyamatosan.
A Társadalomtudományi munkaközösség a munkatervében vállalt feladatait sikeresen
megvalósította. A tantárgyak tanítása során minden lehetséges módon a szövegértés és a
matematika kompetenciák fejlesztése volt munkájuk középpontjában. Az eredményekkel még
nem vagyunk elégedettek. Célunk továbbra is a minél több gyakorlással ezen eredmények
javítása.
A szövegértés fejlesztése magyar nyelv-és irodalom órákon hangsúlyosan a havonta íratott
szövegértést fejlesztő feladatlapokkal megvalósult minden osztályban a tanév során.
Az olvasási technika fejlesztése érdekében a tanítási órákon törekedtek a különböző
tárgyakat tanító szaktanárok arra, hogy minden gyerek olvasson hangosan.
Az írástechnika folyamatos fejlesztésére különös figyelmet fordítottak azoknál a
tanulóknál, akiknek az írása nehezen olvasható, de sajnos a rossz beidegződés miatt jelentős
változás nem tapasztalható; a füzetek külalakjának ellenőrzése kéthavonta történik.
A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztése és beszédfejlesztés: a
helyes, kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására törekvés a tanórákon a szaknyelv
használatának megkövetelésével, a műsorokban való szerepléssel az irodalmi nyelv
használatának erősítésével történik. Ez a terület további fejlesztésre vár.
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A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával, lehetőség
teremtése tehetségük bemutatására: versenyeztetéssel megvalósult a tanév során.(Tehetségek
hete)
A Természettudományi munkaközösség az alábbi feladatokat tekintette kiemelt feladatának:
 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.
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 hátrányos helyzetű tanulók részére szerveztük meg a képességkibontakoztató
foglalkozásainkat a hátrányok csökkentése érdekében.
- 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, csökkent az előző évek hasonló
időszakához képest.
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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 törekedtek a
nevelőtestület tagjai. Néhány tanuló trágár szóhasználata kritikán aluli; ezért szigorúbb
intézkedések megtételére volt szükség. A szülői megerősítésre még várat magára az
eredményesség érdekében.
A normatudatos magatartás kialakítására és fejlesztésére az osztályzatok tartalma közti
különbséggel hívtuk fel tanítványaink figyelmét.
A családi neveltségi hiányok pótlása azért nehéz, mert a szülők is értékzavarral küzdenek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi
Tagintézménye tehetségazonosítási tesztet végzett az ötödik évfolyamosok körében. Az
eredményeket az osztályfőnökkel megbeszélték, és a szülőkkel is ismertették. Ez a személyre
szabott értékelés útmutatás a szülőknek is a gyermekükkel való foglalkozás tekintetében.
Az iskolai fegyelmi helyzet javulása látványosan az iskolai ünnepségeken, rendezvényeken
tapasztalható, de el kell érni, hogy javuljon az óraközi szünetekben, és a néhány tanórán is. Ez
a következő tanév kiemelt feladatai közé tartozik majd.
Az adminisztrációs feladatok minősége és a határidők betartása a rendszeres
intézményvezetői ellenőrzések hatására javult, de ez is a javítandó feladatok körébe tartozik.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Tisztelettel köszönöm minden kollégámnak, hogy hatékony részvételükkel ilyen tartalmas
tanévet tudhatunk magunk mögött. A külső körülmények, a tanulók magatartása miatt
felzaklatott hétköznapok, a tantestület létszámában bekövetkezett változások, sokszor
feszültséget, türelmetlenséget hoztak az életünkbe. Minden erőnkkel azon voltunk, hogy a
tanítói, tanári munkánk során ez ne legyen érezhető. Úgy gondolom ez legtöbbször sikerült is.
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A beszámoló elfogadása
A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola beszámolóját az iskola tantestülete 2018. június
15-én tartott félévi értekezleten elfogadta.

Tóthné Kis-Pál Tünde
intézményvezető

Hitelesítő nevelők:

……………………………………………
Bokorné Tímár Tünde

……………………………………
Szabó Andrea

129

KENGYEL KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2018. (_____) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kengyel Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontja és 134/E.§ -ában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1.§ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Ör.). 3. § (4) bekezdése helyében alábbi rendelkezés lép:
„A rendeletben meghatározott ellátásokra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (továbbbiakban: Ákr.)”
2. § Hatályát veszti az Ör. 3. § (6) bekezdés d) pontja.

3. § Az Ör. 4. § -a helyében az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével igénybe
vett szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá a jogosultatlanul és rosszhiszeműen igénybe
vevőt kötelezni kell
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére;
b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a
szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megtérítést az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal
megemelt összegben kell visszafizetni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlanul és
rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra számítható
fel.
(3) Ha a Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a
megtérítés összegét, illetve a pénzegyenértéket és a kamat összegét – amennyiben annak
megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné méltányosságból
a) csökkentheti, vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy
főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét.
b) részletfizetést engedélyezhet.
(4) Ha a megtérítésre kötelezett személy – a kötelezettséget megállapító döntés véglegessé
válásától számított 15 napon belül – a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális
ellátást nem fizeti meg a fennmaradó tartozás végrehajtását az Ákr. 134. § (1) bekezdésének
megfelelően kell foganatosítani.
(5) A megtérítésre kötelezett személy halála esetén a követelés összegét –a hagyaték erejéig – az
örököstől kell behajtani.

4. § Az Ör. 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„A jegyző a települési önkormányzat képviselő-tesületének feladat és hatáskörébe tartozó szociális
ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából
az Szt. 18.§-ban foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet.”
5. § Az Ör. 6.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ Az eseti támogatás családonként évente két alkalommal adható, függetlenül a családban élő
személyek számától.”
6. § Az Ör. 7. § -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetése esetén az eltemettetésre kötelezett
személy temetési segélyben nem részesíthető.”
7. § Az Ör. a következő 12/A. §-al és alcímmel egészül ki:
Egyéb szociális támogatás
(1) A települési önkormányzat által előállított , megtermelt javakból természetbeni szociális
ellátás formájában – a pénzügyi csoportvezető véleményének figyelembe vételével - a
közfoglalkoztatottak, a szociálisan rászoruló hátrányos helyzetű személyek, családok
támogatásban részesíthetők.
(2) A támogatás átvételét a jogosult az önkormányzati rendelet 5. mellékletét képező átvételi
elismervény aláírásával igazolja.
(3) A támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

8.§ (1) Az Ör. 6. § (3) bekezdésében a „ 130%-át” szövegrész helyébe a „150%-át „ szöveg lép.
(2) Az Ör. 7. § (1) bekezdés b.) pontjában a „90.000.-Ft” szövegrész helyébe a „120.000.-Ft.”
szöveg lép.
(3) Az Ör. 8. § (1) bekezdés c) pontjában a „ 130%-át” szövegrész helyébe a „150%-át „
szöveg lép.
(4) 9. § (2) bekezdés „1.500.-Ft.” szövegrész helyébe a „2.000.-Ft.” szöveg lép.
9. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. 3. melléklete helyében e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
10. § Az Ör. kiegészül egy 5. melléklettel, mely e rendelet 4. melléklete.
11. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kengyel, 2018. október

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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_____/2018. (_____) önkormányzati rendelet

1. melléklet

Kérelem
rendkívüli települési támogatás megállapítására
1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:
Születési helye: _________________________Anyja neve:_____________________
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
2./ * Állampolgársága : magyar vagy ___________________________________________
3./ * Családi állapota:
egyedülálló
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
4./ Lakóhely:

______________________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em._________ajtó
Tartózkodási hely:

_______________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. _________ajtó
Értesítési és utalási cím:
___________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em.__________ajtó
Telefonszám: ____________________
5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos – haszonélvező - főbérlő – albérlő családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó
6./ A
-

KÉRT TÁMOGATÁS FORMÁJA /aláhúzással jelölendő/
eseti támogatás
temetési segély
egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való hozzájárulás

Indokolás:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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7./ A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ________fő
8./ *Nyilatkozom arról, hogy fenti ingatlanban egyedül élek/közös háztartásban élek az alábbi
közeli hozzátartozóimmal:
 A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ KÖZELI
HOZZÁTARTOZÓK ADATAI
Név, születési név is

1.

Családi állapota
Rokoni
kapcsolat

Születési hely,idő
TAJ szám
…………………………
....év..............hó.....nap

……………………………
....év..............hó.....nap
2.
…………………………
....év..............hó.....nap
3.
...............................................
...év..............hó.....nap
4.
…………………………
....év..............hó.....nap

5.
…………………………
....év..............hó.....nap
6.
…………………………
....év..............hó.....nap
7.
……………………………
....év..............hó.....nap
8.

Anyja neve
állampolgársága
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JÖVEDELEMNYILATKOZAT

A jövedelem típusai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kérelme A háztartásban lakó közeli hozzátartozók
ző
jövedelme
jövedelm
e

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó ebből
közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
Önkormányzat. járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelmek
Összes jövedelem

Egy főre jutó havi jövedelem /ügyintéző tölti ki/: …………………………..Ft/hó.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a.) életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (megfelelő aláhúzandó)
b.) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Kengyel, 20___ év_________________hó _____nap

kérelmező és a vele közös háztartásban együtt élő nagykorú közeli hozzátartozó aláírása
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_____/2018. (_____) önkormányzati rendelet

2. melléklet

KÉRELEM
lakásfenntartási támogatás megállapítására

I.) Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1.Neve: ......................................................................................................................................
1.1.2.Születési neve: .........................................................................................................................
1.1.3.Anyja neve: .............................................................................................................................
1.1.4.Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................
1.1.5.Lakóhelye:□□□□irányítószám

....................................település.......................................

utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ………………. emelet, ajtó
1.1.6. Tartózkodási helye:

□ □ □ □ irányítószám .................................................... település

............................... utca/út/tér ............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... .......... emelet, ajtó
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□□□□□□□
1.1.8.Állampolgársága: ....................................................................................................................
1.1.9.Telefonszám(nem kötelező megadni): ....................................................................................
1.1.10.E-mail cím (nem kötelező megadni): ....................................................................................
1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.
1.4. Kérelmező háztartásában élők személyek adatai:
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1.

KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN LAKÓK ADATAI
Családi állapota
Születési hely,idő
Név, születési név is
Rokoni kapcsolat
TAJ szám
…………………………
....év..............hó.....nap

……………………………
....év..............hó.....nap
2.
…………………………
....év..............hó.....nap
3.
...............................................
...év..............hó.....nap
4.
…………………………
....év..............hó.....nap
5.
…………………………
....év..............hó.....nap
6.
…………………………
....év..............hó.....nap
7.
……………………………
....év..............hó.....nap
8.
…………………………
....év..............hó.....nap
9..
……………………………
....év..............hó.....nap
10.

Anyja neve,
állampolgársága
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A jövedelem típusai

II.) JÖVEDELEMI ADATOK
Kérelmez A háztartásban lakó hozzátartozók jövedelme
ő
jövedelme

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
1. jogviszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
2. illetve szellemi és más
önálló tevékenységből
származó
3.

Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

5.

Önkormányzat. járási
hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások

6.

7.

Egyéb jövedelmek

Összes jövedelem

Egy főre jutó havi jövedelem /ügyintéző tölti ki/: …………………………..Ft/hó.
III..) Lakásra vonatkozó adatok
3. Lakásviszonyok
3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ......................... m2.
3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ..............................................................................................
3.3. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). Amennyiben igen, kérjük nevezze meg
a szolgáltatót: …………………………………………………………………………………..
{3.4. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
...........................................................................................................................................................
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IV.) Egyéb. Nyilatkozatok
4.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész
aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
c) kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.
4.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti.
4.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Dátum: ...............................................
........................................................................
kérelmező aláírása

...............................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.
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_____/2018. (_____) önkormányzati rendelet
3. melléklet

Vagyonnyilatkozat
I.

A kérelmező személyes adatai
Neve: …………………………………………………………………………..
Születési neve: …………………………………………………………………
Anyja neve: …………………………………………………………………….
Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………………..
Lakóhely: ………………………………………………………………………
Tartózkodási hely: ……………………………………………………………..
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:………………………………………...

II.

A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe:........................................................................................város/község
............................................................................. út/utca .................... hsz.,
– alapterülete: ............................. m2,
– tulajdoni hányad: ...........................,
– a szerzés ideje: ......................... év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek,
korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési
tilalom, használati jogok, szolgalom).
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2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe:................................................................................................. város/község
.................................................................. út/utca .................... hsz.,
– alapterülete: ................................ m2,
– tulajdoni hányad: ...........................,
– a szerzés ideje: ............................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek,
korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési
tilalom, használati jogok, szolgalom).
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy
állandó használat):
– megnevezése ........................................................ (pl. zártkerti építmény,
műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs),
címe:............................................................................................... város/község
.....................................................................................út/utca .................... hsz.,
– alapterülete: .............................. m2,
– tulajdoni hányad: ...........................,
– a szerzés ideje: ........................... év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek,
korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési
tilalom, használati jogok, szolgalom).
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4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése: ……..............................................................................................
– címe:............................................................................................ város/község
........................................ út/utca .................... hsz., (pontos címhiányában:
............... helyrajzi szám),
– alapterülete: ............................... m2,
– tulajdoni hányad: ...........................,
– a szerzés ideje: ........................... év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek,
korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési
tilalom, használati jogok, szolgalom).
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű adatai:
a) személygépkocsi:
.........................................................................
.................. rendszám
a

szerzés
ideje,
valamint
a
gyártás
........................................................................................

típus

éve:

Becsült forgalmi érték:** ................................................. Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési
tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).
A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:
igen nem
(a megfelelő aláhúzandó).
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b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:
................................................................................................................ típus
.................. rendszám
a

szerzés
ideje,
valamint
a
gyártás
.............................................................................................

éve:

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési
tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).
III.

Nyilatkozatok
1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont
szerinti esetben kitöltendő], hogy
a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
fizetési számla száma:
fizetési számlán kezelt összeg
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
fizetési számla száma:
fizetési számlán kezelt összeg
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
fizetési számla száma:
fizetési számlán kezelt összeg
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
fizetési számla száma:
fizetési számlán kezelt összeg

14

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont
szerinti esetben kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm
a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
fizetési számla száma:
fizetési számlán kezelt összeg
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
fizetési számla száma:
fizetési számlán kezelt összeg
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
fizetési számla száma:
fizetési számlán kezelt összeg
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
fizetési számla száma:
fizetési számlán kezelt összeg
3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek
megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi
szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg
tekintetében.
4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a
nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
................................................
aláírás
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Megjegyzés:
A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen
lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló
vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni
értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett összeget.
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely
vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját
a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban
feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon
helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi
értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell
feltüntetni.
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_____/2018. (_____) önkormányzati rendelet
4. melléklet

Átvételi elismervény egyéb szociális támogatásról
a támogatásban
részesülő neve

lakcíme

a támogatás
megnevezése

mennyisége értéke

aláírás
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Indokolás
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2018. (_____) önkormányzati rendeletéhez
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §-hoz Az eljárási szabályok változása.
2. §-hoz magasabb rendű jogszabály alkalmazható.
3. §-hoz A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátásokkal kapcsolatos eljárás
szabályozása vált szükségessé.
4. §-hoz jogszabályi hivatkozás változása.
5. §-hoz az eljárási szabályok pontosítása
6. §-hoz az eljárási szabályok pontosítása
7. §-hoz új támogatási forma bevezetése a települési önkormányzat által előállított,
megtermelt javakból
8. §-hoz az egyes ellátási formáknál a jogosultság megállapításához szükséges
jövedelemhatár és támogatás mértékének emelése vált indokoltá.
9. §-hoz a mellékletek formai elemeinek változtatása az országos és helyi nyilvántartás
jogszerű és pontos vezetéséhez.
10. új támogatási formához formanyomtatvány.

Kengyel, 2018. október

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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Hatásvizsgálati lap
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
……/2018. (X. 12.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I.

Várható társadalmi hatások
A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen gazdasági és költségvetési főösszeget
befolyásoló hatással nem bír.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható 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 jogszabályi kötelezettség alapján 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, 2018. október ……

Nagy Szilárd
polgármester

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2018. (X.11.) határozata
a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakör
betöltésére vonatkozó pályázati kiírásra

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel a 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjának rendelkezéseire, az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az intézményvezetői állás betöltése nyílt pályázaton
kerüljön meghirdetésre és az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
„Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083 Kengyel, Szabadság u. 10.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
5083 Kengyel, Kossuth út 98.
INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE
A megbízás időtartama 5 évre szóló, vezetői megbízatással járó, határozatlan idejű
közalkalmazotti kinevezés.
Pályázati feltételek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

büntetlen előélet,
18. életév betöltése,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi
végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet 6/A. §-ában foglaltak szerint,
a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek vagy az f) pontban
megjelölt munkaköri szakvizsgának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves
szakmai gyakorlat,
kiemelkedő közművelődési tevékenység.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak az
irányadók.
Csatolandó dokumentumok:












fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel,
végzettséget igazoló okmányok másolata,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata,
a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését
igazoló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított 2
éven belül a tanfolyamot elvégzi,
a pályázó nyilatkozat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban
rögzített jogosult szervek megismerjék,
a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázatban foglalt személyes adatok pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
a pályázó nyilatkozata, amennyiben kéri, hogy a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a
pályázatát.

Egyéb információ:
 A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium által üzemeltetett
kozigallas.gov.hu internetes honlapon történő közzétételtől számított 30 nap.
 Az elbírálás határideje: 2018. december 31.
 Az állás a testületi döntés időpontját követő hónap 1. napjától tölthető be. A kinevezés öt
évre szól.
A pályázat benyújtási címe:

Kengyeli Polgármesteri Hivatal
Nagy Szilárd polgármester
5083 Kengyel, Szabadság u. 10.

A borítékon fel kell tüntetni: „Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: Dr. Bartók László jegyző, a 06/209527-028
telefonszámon.
A Képviselő-testület, a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat hiányában, a
pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.
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A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati felhívás közzétételére és a pályázati eljárás
előkészítésével összefüggő feladatok ellátására.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző helyben
3. Irattár

K.m.f.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2018. október 11-i ülésére
Útfelújítással, javítással kapcsolatos árajánlatok elbírálása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kengyel Községi Önkormányzata felmérte a belterületi utak állapotát és erre vonatkozóan bekért 3
árajánlatot. Az alábbi árajánlatok érkeztek be:
1.

Tóth és Társa Kész Kft. (5081 Szajol Fő út 20., cgj: 16 09 005249, adósz: 11507532-2-16)
Ajánlata: 14.900 + ÁFA/ m2

2.

Fura Farm Ingatlan Kft. (3388 Poroszló, Tizenkilences utca 1., cgj: 10 09 033263,
adósz: 23983896-2-10)
Ajánlata: 10.000 + ÁFA/ m2

3.

Nagy Út Bau Kft. (3372 Kömlő, Kossuth út 12., cgj: 10 09 036865, adósz: 26344128-2-10)
Ajánlata: 9.500 + ÁFA/ m2

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adó Nagy Út Bau Kft.-t bízza
meg a belterületi utak javításával, kátyúzásával.

Kengyel, 2018. október 9.

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

Nagy Szilárd
polgármester

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2018. október 11-i ülésére
A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban Nkt.) 50. § (8) bekezdése
szerint a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A felvételi
körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési
önkormányzatok véleményét. Az Nkt. 50 §. (6) bekezdése szerint a körzeteket úgy kell
meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya
a nevelési-oktatási intézményekben.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII:31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a felvételi körzetek
megállapításához a kormányhivatal minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi
területén található települési önkormányzatok véleményét.
A Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Kormányhivatal elküldte a tájékoztatót az általános iskolai
körzetek kijelöléséről. A tájékozatóban a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola felvételi
körzete az egész település közigazgatási területe.
Kérem a fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását.
____/2018.(_____) Kt.
Határozat
A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről

Kengyel Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a
határozat melléklete szerint elfogadja a Jász-Nagykun-SzolnokMegyei Kormányhivatal által elkészített - Tájékoztató a 2018.
évi általános iskolai körzetek kijelöléséről - dokumentumot.
Erről értesülnek:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
3. Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Kormányhivatal
Kengyel, 2018. október 11.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

BESZÁMOLÓ
A Képviselő-testület 2018. október 11-i ülésére
A hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Legutóbb 2017. október 26-án tárgyalta a Képviselő-testület a hatósági ügyintézés törvényességéről készített beszámolót, melyet külön feladat megjelölése nélkül elfogadott.
Ebben a beszámolóban 2017. július 1-től december 31-ig és 2018. január 1-től június 30-ig
végzett munkáról kívánok számot adni.
Az ügyforgalom ebben az időszakban az alábbiak szerint alakult:
Iktatott iratok:
Főszámon:
Alszámon:
Összesen:

2017.VII.1- XII.31-ig
897
2321
3218

2018.I.1- VI.30-ig
1793
4203
5996

A beiktatott ügyek jelentős része határozathozatalt igénylő hatósági ügy. A különböző ügykörökben az ügyintézés a következők szerint alakult:
Adóügyek:
Adó-és értékbizonyítvány
Adóbevallás, kivetés
Birság, idegen behajtás
Fizetési értesítés, felszólítás
Letiltás
Adatközlés

2017.VII.1- XII.31-ig
65
42
49
105
36
10

2017. évben és 2018. évben fellebbezés nem volt.
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2018.I.1- VI.30-ig
63
214
53
55
3
1

Szociális igazgatási ügyek:
A jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyek intézése:

Hagyatéki ügyek:

2017.VII.1- XII.31-ig
31

2018.I.1- VI.30-ig
49

A Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága hatáskörébe tartozó szociális
ügyek intézése:
2017.VII.1- XII.31-ig
Rendkívüli települési támogatás
megállapítása
Elutasítása

104
1
2017.VII.1- XII.31-ig

Szociális célú tűzifa támogatás
megállapítása
Elutasítása
A Polgármester hatáskörébe tartozó ügyek:
Rendkívüli települési támogatás

Köztemetés:

105
-2018.I.1- VI.30-ig

117
3

---

1

2

2017.VII.1- XII.31-ig
4

Települési támogatás
/lakásfenntartási támogatás/ megállapítás:
elutasítás:
megszüntetés:

2018.I.1- VI.30-ig

71
1
2

2018.I.1- VI.30-ig
4

46
---

Anyakönyvi ügyek:
2017.VII.1- XII.31-ig
Születési anyakönyvi kivonatok kiállítása:
10
Házassági anyakönyvi kivonatok kiállítása:
9
Halotti anyakönyvi kivonat kiállítása:
2
Külföldi házasságkötéshez tanúsítvány megkérése:
-Apai elismerő nyilatkozatok:
9
Honosítással kapcsolatos eskütétel
-2017.VIII.1- XII.31-ig
Anyakönyvi alapbejegyzések elektronikus anyakönyvbe:
Születési bejegyzés:
30
Házassági bejegyzés:
20
Halotti bejegyzés:
3

2

2018.I.1- VI.30-ig
9
10
3
-4
-2018.I.1- VI.30-ig
60
27
--

2017.VII.1- XII.31-ig

2018.I.1- VI.30-ig

Egyéb anyakönyvi ügyek:
Születés:
Házasságkötés:
Haláleset:

-7
9

1
11
9

Gyámhatósági ügyek:
Környezettanulmány készítés:

4

5

60

48

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
Egyéb ügyek:

2017.VII.1- XII.31-ig
1
-18
---

Birtokvitás ügy:
Vadkár ügy:
Panasz ügy:
Fakivágási engedély:
Piaci helyfoglalási engedély:

2018.I.1- VI.30-ig
3
-12
2
--

Kereskedelmi ügyekben 2017. II. félévében 9, míg 2018. I. félévében 2 esetben kellett intézkedni.
Termőföldre vonatkozó elővásárlási, elő haszonbérleti joghoz szükséges iratjegyzék 2017. II.
félévben 17 db, 2018. I. félévben 39 db.

Építési, műszaki ügyek:
2017.VII.1- XII.31-ig
Szakhatósági, útkezelői hozzájárulás rendezési tervekhez, nem Önkormányzati pályázatokhoz, hozzájárulás telekalakításhoz,
építési, bontási engedélyhez, közmű létesítéshez,
Megyei Területfejlesztési koncepcióhoz,
Környezetvédelmi programhoz:

2018.I.1- VI.30-ig

10

9

Helyi védelem alá helyezés:

--

--

Lakáscélú állami támogatás felfüggesztése, átjegyzés:

--

--

Azonnali intézkedés életveszélyes épületeknél:

--

--

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

--

2

Ingatlanvagyon kataszter-vezetés:

--

--

Statisztikai adatszolgáltatás:

1

4

Közterület-foglalási engedély /polgármester/:

1

--

3

Önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek:

--

1

Közérdekű bejelentésre intézkedés:

1

1

Pályázat előkészítés, bonyolítás, monitoring:

3

9

Közbeszerzési eljárás:

--

2

16

3

Árverezési hirdetmény, elővásárlás:

3

11

Temetővel kapcsolatos intézkedés:

1

1

Közüzemi szerződések:

3

1

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos ügyek:

Szabálysértések:
2017.VII.1- XII.31-ig
--

2018.I.1- VI.30-ig
2

2017.VII.1- XII.31-ig
Kérelem hatósági igazolvány igényléséhez:
-Kérelem hatósági bizonyítvány igényléséhez:
4

2018.I.1- VI.30-ig
-14

Közérdekű munka végzés:
Népesség nyilvántartás:

Tisztelt Képviselő-testület!
Összességében a hatósági ügyintézés területén tartjuk a korábbi években már elért színvonalat, a munka jónak értékelhető, amit a felügyeleti ellenőrzések és a lakosság megelégedése is
bizonyít. Ügyintézőink továbbra is segítőkészek, előzékenyek, igyekeznek megérteni a hozzájuk fordulók problémáit.
Továbbra is gondot jelent a hivatal felújításának, akadálymentesítésének elmaradása, de ebben az évben már lehetőségünk sem volt pályázatot benyújtani ilyen célra.
Mindezekre figyelemmel kérem a beszámoló megtárgyalását, elfogadását.

4

____/2018.(___) Kt.
Határozat
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, 2018. október 8.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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