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I. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 

 

Személyi feltételek 

1. Alkalmazotti feltételek 

 

Az intézményi összes, ténylegesen betöltött, teljes munkaidőre átszámított munkavállalók száma (tanévkezdő 

állapot szerint – 2016. szeptember 1.) 

Intézmény /tagintézmény 

megnevezése 

Pedagógus 

(fő) 

Nevelő-

oktató 

munkát 

segítő (fő) 

Funkcionális 

feladatot 

ellátó (fő) 

Prémium 

évek 

program 

(fő) 

Közmunka 

Program 

(fő) 

egyéb 

projekt 

útján 

alkalmazott 

(fő) 

Összesen 

(fő) 

Klauzál Gábor 

Általános Iskola 
46 4 0 0 4 8 62 

Gregus Máté 

Tagintézmény 
12 1 4 0 2 0 19 

Összesen 58 5 4 0 6 8 81 

ebből határozatlan 49 4 3 0 0 0 56 

ebből határozott 9 1 1 0 6 8 25 

ebből tartósan távol lévőt 

helyettesítő 
1 0 0 0 0 0 1 

üres álláshely 3 1 0 0 0 0 4 

 

 Vezetők: Intézményvezető neve: Miklós Anikó 

 

Intézményvezető-helyettesek 

Vezető neve 

Bucsai Ferencné 

Juhász-Nagy Istvánné 

- 

 

Tagintézmény megnevezése Vezető Vezető neve 

Gregus Máté Tagintézmény 

tagintézmény-vezető Patyi Éva 

tagintézmény vezető-helyettes - 

tagintézmény vezető-helyettes - 

 

 A munkaközösségek vezetői:  

 

Szakmai munkaközösség megnevezése Vezető neve 

Humán I. Baricsa Enikő 

Humán II. Papp Enikő 

Reál Rácz Jánosné 

EVP Szilágyiné Szabó Mónika 

Alsós munkaközösség Ungor Edina 

 

 A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus:  

o Papp Enikő székhely, Zakariás Jolán tagintézmény 

 Szülői Közösség munkáját koordináló pedagógus:  

o Tatár Sándorné székhely, Prágainé Szabó Terézia tagintézmény 

 A könyvtár vezetése: 

o Kovács Szabina /Klauzál utca 63./ 
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o Kertészné Szőke Katalin /Nádor utca 35./ 

o Mucsi Zsuzsanna /Gregus Máté Tagintézmény/ 

 A munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi feladatok koordinálása: 

o Horváth Tamás 

 Pályaválasztásért felelős tanár: 

o Baranyi Imre 

 Tankönyvfelelős: 

o Ugrai Edina /Klauzál utca 63./ 

o Pálné Molnár Csilla  /Nádor utca 35./ 

o Mucsi Zsuzsanna /Gregus Máté Tagintézmény/ 

 

Az intézményi összes, ténylegesen betöltött, teljes munkaidőre átszámított munkavállalók száma (októberi statisztika szerint 

– 2016. október 1.) 

Intézmény /tagintézmény 

megnevezése 

Pedagógus 

(fő) 

Nevelő-

oktató 

munkát 

segítő (fő) 

Funkcionális 

feladatot 

ellátó (fő) 

Prémium 

évek 

program 

(fő) 

Közmunka 

Program 

(fő) 

egyéb 

projekt 

útján 

alkalmazott 

(fő) 

Összesen 

(fő) 

 Klauzál Gábor Általános 

Iskola 
49 4 0 0 4 0 57 

 Gregus Máté 

Tagintézmény 
12 1 3 0 0 0 16 

Összesen 61 5 3 0 4 0 73 

ebből határozatlan 48 4 1 0 0 0 53 

ebből határozott 13 1 2 0 4 0 20 

ebből tartósan távol lévőt 

helyettesítő 
8 0 0 0 0 0 8 

üres álláshely 0 0 0 0 0 0 0 

 

Pedagógus létszámadatok változása a tanév (2016. október 1 – 2017. június 29.) során 

 Jogviszony létesítése: nem történt 

 Jogviszony megszűnése: 

 

Intézmény/tagintézmény 

megnevezése 
Közalkalmazott neve 

Munkaviszony megszűnés 

időpontja 

Klauzál Gábor Általános Iskola Gabnai Jánosné 2016.12.27. 

Klauzál Gábor Általános Iskola Horváthné Szalay Ella Ágnes 2016.12.29. 

 

2. Tanulói létszámadatok 

 

Intézmény / 

tagintézmény 

megnevezése 

2014/2015. 

tanév végi 

létszám (fő) 

2015/2016. 

tanév 

statisztikai 

létszám (fő) 

2015/2016. 

tanév 

I. félévi 

létszám (fő) 

2015/2016. 

tanév végi 

létszám (fő) 

2016/2017. 

tanév félévi 

létszám (fő) 

2016/2017. 

tanév végi 

létszám (fő) 

 Klauzál Gábor 

Általános Iskola 
 465 432  434  430 402 402 

 Gregus Máté 

Tagintézmény 
 133 122  122  123 115 115 

Összesen 598 554 556 553 517 517 
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Intézmény Intézmény típus 

2014/2015. 

tanév végi 

létszám (fő) 

2015/2016. 

tanév 

statisztikai 

létszám (fő) 

2015/2016. 

tanév 

I. félévi 

létszám (fő) 

2015/2016. 

tanév végi 

létszám (fő) 

2016/2017. 

tanév félévi 

létszám (fő) 

2016/2017. 

tanév végi 

létszám (fő) 

  

óvoda - - - - - - 

általános iskola 598 554 556 553 517 517 

gimnázium - - - - - - 

kollégium - - - - - - 

szakközépiskola - - - - - - 

szakiskola - - - - - - 

speciális 

szakiskola 
- - - - 

- - 

AMI - - - - - - 

Összesen 598 554 556 553 517 217 

II. A MUNKATERVBEN SZEREPLŐ, KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK ÉS AZOK 

MEGVALÓSULÁSÁRA TETT INTÉZKEDÉSEK 

Komplex Instrukciós Program bevezetése 

A munkatervben meghatározott elsődleges feladataink között szerepelt az 2016 áprilisában bevezetett Komplex 

Instrukciós Program által elvárt követelményeknek való megfelelés. A pedagógusok időben, az ütemtervnek 

megfelelően elkészítette a KIP-es óravázlatokat. A Hejőkeresztúrról érkező mentor segítette a munkánkat, az 

óralátogatások után a pedagógusok hasznos tanácsokat kaptak az órák utáni megbeszéléseken. Az egymástól való 

tanulás megsegítése érdekében feladatbankot hoztunk létre.  

Lemorzsolódás csökkentésére tett intézkedések 

Kiemelt feladat a lemorzsolódás veszélyének csökkentése, ezért felzárkóztató foglalkozásokat szerveztünk 

matematikából, angolból és magyarból felső tagozaton, melynek eredményeként a félévkor elégtelen osztályzatot 

elért 4 tanulónak is sikerült év végére javítani. Tovább erősítettük a szülőkkel való hatékonyabb együttműködést az 

osztályfőnökök és az ifjúságvédelmi felelős részéről a magas hiányzási óraszám csökkentése érdekében, ill. a 

családsegítővel folyamatos volt a konzultáció.  Prevenciós tevékenységként az SNI (14 fő) és BTMN (14 fő) tanulók 

speciális fejlesztő foglalkozásokon is részt vettek mindösszesen 7+ 4 = 11 órában.  

Egész nap az iskolában program 

Az egész napos iskola hatékony működtetése fontos feladatunk, ennek keretén belül alsó tagozaton 3 napközis 

csoportot alakítottunk ki, amely lehetővé tette kisebb létszámú csoportokban a hatékonyabb munkát és a 

felzárkóztatásra is lehetőség nyílott. Felső tagozaton 3 tanulószobai csoportban valósult meg a kötelező tanulás 14 

órától 15-ig, 5-6.osztály összevontan és 7. és 8. osztály önállóan. A kötelező délutáni foglalkozásokon a 

hagyományos szakköreink (matematika, rajz, kézműves, dráma, média) mellett bővült a választék a szabadidő 

hasznos eltöltésére. 1. osztályban is lehet németet tanulni szakkörön, illetve az újonnan induló fitnesz foglalkozás is 

nagy népszerűségnek örvendett alsó és felső tagozaton egyaránt.  

Az SNI és BTMN tanulók nevelése, oktatása integrált formában valósult meg, a speciális fejlesztést kiscsoportos 

fejlesztő foglalkozások révén a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei (gyógypedagógus és logopédus) látták el, a 

velük való együttműködés konstruktív volt, a horizontális tanulására is lehetőség volt. A tehetséges tanulóinkat 

tanórákon kívül készítettük fel a versenyekre, akik szép eredményeket értek megyei és országos versenyeken is.  

Gyermekjóléti és ifjúságvédelmi feladatok 

A tanévben 1 fő veszélyeztetett tanulót, 17 fő hátrányos helyzetű és 2 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanulót 

tartottunk nyilván. Az ifjúságvédelmi felelős heti kapcsolatban volt a helyi családsegítővel. A pedagógusok jelzése 

után felvették a kapcsolatot a probléma megoldása érdekében. A tanévben 1 tanuló esetében történt megkeresés. 

Három család alapellátott státuszban volt. Szoros kapcsolatban állunk a védőnővel is, ha valahol negatív dolgot 

tapasztal, felhívja a figyelmet. Visszatérő gond néhány tanulónál a fejtetvesség. 5 tanulói baleset történt 

intézményünkben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lejártáról a szülők többségének fel kell hívni a 

figyelmét. 

Önértékelés, tanfelügyeleti és vezetői ellenőrzések 

Az intézményi önértékelés keretén belül a háromfős belső ellenőrzési csoport irányításával a vezetői önértékeléssel 

kapcsolatos feladatok 2017 januárjában kerültek lebonyolításra az új önértékelési kézikönyvnek megfelelően, a 

2017.február 3-ra kiírt tanfelügyeleti vezetői ellenőrzés előtt. A tanfelügyeleti vezetői ellenőrzés rendben lezajlott, 

az önfejlesztési terv feltöltésre került. 

A pedagógiai munka ellenőrzése az ellenőrzési tervben foglaltak szerint valósult meg. A Komplex Instrukciós 

Program bevezetésével a követelményeknek való megfelelés érdekében folyamatos volt a vezetői ellenőrzés, mely 
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kiterjedt az adott számú KIP-es óravázlatok teljesítésére és azok megvalósítására. A humán-erőforrás ellenőrzésére 

a tanévben elsősorban a KIP-es órák látogatása során került sor, majd azt órák utáni fejlesztő jellegű értékelés 

követte. Az ellenőrzési terv szerint időszakosan megtörtént a vezető részéről és a munkaközösség-vezetők részéről 

a tanmenetek ellenőrzése. A pedagógusok adminisztrációs tevékenységének és a mozanapló vezetésének ellenőrzése 

folyamatos volt vezetői részről. 

III. PÁLYÁZATOK 

Az NTP-KKI-16 0299 sorszámú „Nyelvművelők határok nélkül” című 60 órás új tehetséggondozó programot 

valósítottuk meg 15 bevont tanulóval és 3 pedagógus közreműködésével nyelvészeti (magyar, német és angol) és 

interperszonális területen. Az NTP-MTTD-17 kódjelű pályázati felhívásra benyújtott a „Rákattanva” című 

pályázatunk 1.890.000,- Ft kért támogatási összeggel elutasításra került.  

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása” EFOP-1.3.9-17 kódszámú konstrukcióra pályázatot nyújtottunk 

be több mint 40 millió vissza nem térítendő támogatásra. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van. „Humán kapacitások 

fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” EFOP-3.9.2-16 pályázati konstrukcióba iskolánk 

konzorciumi partnerként került bevonásra a makói konzorciumban résztvevő települések körében. 

 

Pályázat tárgya  Pályázati támogatás összege 

NTP-KKI-B-16-0299 1.100.000,- Ft 

EFOP-1.3.9-17-2017-00049 40.897.183,- Ft 

 

IV. BEISKOLÁZÁS 

Első évfolyamosok beiskolázása 

A 2016-17-es tanévben az óvoda-iskola átmenet munkacsoport egyik kiemelt feladata a következő tanév 

beiskolázásának előkészítése.  

A tagintézmény beiskolázási körzetébe tartozó Székkutasi Líbor Ilona Óvoda nagycsoportos óvodásai már 

szeptemberétől ismerkedhettek az iskolai élettel, találkozhattak a leendő első osztályos tanítókkal. Az óvoda-iskola 

átmenetet támogató, egész éven át tartó Manó Tanoda foglalkozásain havonta egy alkalommal vehettek részt az 

ovisok az iskolában, közösen az 1. osztályosokkal. Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos formában 

zajlanak a foglalkozások a tanító nénik közreműködésével az óvó nénik jelenlétében. De az 1. osztályosok is 

többször részt vettek az óvodában szervezett programokon, márton-napi és karácsonyi kézműves foglalkozásokon. 

Az óvodával közös rendezvények, programok a szülők részére is bepillantást engedtek az iskolai életbe. A szülők 

részére iskola bemutatót tartottunk  

Intézményünk hagyományainak, sajátosságainak megismertetésére még további alkalom nyílt februárban az 

óvodában szülői értekezlet alkalmával, melyen a leendő tanító nénikkel is találkozhatnak a szülők, egyéni 

beszélgetésekre is sor kerülhet. Márciusban pedig a „Nyitott kapuk” keretében a szülők nyílt tanítási órákon vehettek 

részt gyermekeikkel együtt. 

Pályaorientáció, 8. évfolyamosok beiskolázása 

Kiemelt feladatnak tekintjük a középfokú intézményekben való továbbtanulást célzó sikeres felkészítést, ezért 

magyar, angol és matematika tantárgyakból előkészítő foglalkozásokat szerveztünk a 8. osztályosoknak. A központi 

írásbeli felvételi vizsgákon 12 tanuló vett részt, és az átlaghoz képest magyarból jó eredményeket értek el (71%). A 

tanulók magyar nyelvből 35,7 pontot értek el átlagban. 

A beiskolázásért felelős pedagógus számos munkahely látogatást szervezett a diákoknak. A tanulók részt vettek 

a középfokú oktatási intézmények által szervezett nyílt napokon, bemutató foglalkozásokon. A szokásoknak 

megfelelően idén is tartottunk pályaválasztási szülői értekezletet. A középiskolák képviselőinek is lehetőséget 

adtunk, hogy osztályfőnöki órán bemutassák képzési kínálatukat. 

18 fő 8. évfolyamos tanuló fejezte be általános iskolai tanulmányait a Gregus Máté Tagintézményben. A tanulói 

összetétel meghatározta a továbbtanulás irányát. Jellemzően a szakgimnáziumi képzést választották a diákok. 

Gimnáziumba 3 fő, szakgimnáziumba 9 fő és szakközépiskolába 6 fő tanul tovább. 
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V. TANULÓK, TANULMÁNYI MUNKA  

GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY 

Átlagok az osztályfőnöki beszámolók alapján 

 

 

2012/

2013. 

tanév 

I. 

félév 

2012/ 

2013. 

tanév 

vége 

2013/ 

2014. 

tanév 

I. 

félév 

2013/ 

2014. 

tanév 

vége 

2014/ 

2015. 

tanév 

I. 

félév 

2014/ 

2015. 

tanév 

vége 

2015/

2016. 

tanév 

I. 

félév 

2015/

2016. 

tanév 

vége 

2016/

2017. 

tanév 

I. 

félév 

2016/

2017. 

tanév 

vége 

Létszám 134 132 130 132 132 133 122 123 115 115 

Ebből osztályozható 134 132 130 132 132 131 122 123 115 115 

Tanulmányi átlag 4,11 4,09 4,10 4,08 4,10 4,13 4,17 4,19 4,17 4,19 

Bukott tanulók 6 1 1 0 3 0 3 2 4 0 

Tantárgyi bukás 9 1 1 0 3 0 3 2 8 0 

 

Osztály Létszám 
Tanulmányi  

átlag 

Hiányzási 

átlag 

Bukások 

Kitűnő 

(fő) 
érintett 

tanulók 

(fő) 

száma 

1.c 13 
szöveges 

értékelés 
35,31 0 0 2 

2.c 13 4,47 30 0 0 2 

3.d 12 4,44 39,25 0 0 1 

4.c 13 4,35 43,54 0 0 1 

5.c 14 3,96 45,21 0 0 0 

6.d 15 4,09 74,13 0 0 1 

7.d 17 4,03 66,24 0 0 1 

8.d 18 3,99 51,39 0 0 3 

Összesen 115 4,19 48,13 0 0 11 

Hiányzások 

Tanév Igazolt (óra) Igazolatlan (óra) Összes (óra) 
Átlag (összes hiányzás osztva a 

tanulólétszámmal) 

2012/2013. tanév I. félév  1910 0 1910 14,25 

2012/2013. tanév vége 4897 0 4897 37,09 

2013/2014. tanév I. félév  2049 0 2049 15,76 

2013/2014. tanév vége 4416 0 4416 33,45 

2014/2015. tanév I. félév  3319 0 3319 25,1 

2014/2015. tanév vége 7413 27 7440 55,94 

2015/2016. tanév I. félév 2354 0 2354 19,46 

2015/2016. tanév vége 5728 7 5735 47,01 

2016/2017. tanév I. félév 2794 4 2798 24,33 

2016/2017. tanév vége 5678 4 5682 49,41 
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Igazolatlan mulasztások megoszlása 

Osztály 1-10 óra 
 

fő 11-30 óra 
 

fő 31-50 óra 
 

fő 51 óra felett 
 

fő 

1.c 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.c 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.d 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.c 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.c 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.d 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.d 4 3 0 0 0 0 0 0 

8.d 0 0 0 0 0 0 0 0 

Összesen 4 3 0 0 0 0 0 0 

Fegyelmi intézkedések 

Osztály 

osztályfőnöki igazgatói 

figyelmeztetések 

száma 

intések 

száma 

megrovások 

száma 

intések 

száma 

megrovások 

száma 

1.c 0 0 0 0 0 

2.c 0 0 0 0 0 

3.d 2 0 0 0 0 

4.c 0 0 0 0 0 

5.c 0 0 0 0 0 

6.d 0 0 0 0 0 

7.d 0 0 0 0 0 

8.d 0 0 0 0 0 

Összesen 2 0 0 0 0 

Tanulói létszámadatok – SNI, HH, HHH, BTMN, magántanulók 

Osztály 
tanulók 

száma 

SNI-s tanulók 

száma 

HH-s 

tanulók 

száma 

Ebből HHH-

s tanulók 

száma 

BTMN-s 

tanulók 

száma 

magántanulók 

1.c 13 0 2 0 3 0 

2.c 13 2 3 0 2 0 

3.d 12 0 4 0 3 0 

4.c 13 2 2 0 1 0 

5.c 14 0 2 1 2 0 

6.d 15 4 3 0 1 0 

7.d 17 4 3 1 1 0 

8.d 18 1 1 0 1 0 

Összesen 115 13 20 2 14 0 
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VI. TANULMÁNYI MUNKA, KÖZÖSSÉGI JELLEMZÉS OSZTÁLYONKÉNT AZ 

OSZTÁLYFŐNÖKÖK BESZÁMOLÓJA ALAPJÁN  

Gregus Máté Tagintézmény 

 

1.c osztály 

 

Osztályfőnök: Prágainé Szabó Terézia Magdolna 

 

Tanév Létszám 
Tanulmányi 

átlag 

Hiányzási 

átlag 

(óra/fő) 

Bukott 

tanulók 
Kitűnő 

2016/2017. tanév I. félév 13 
szöveges 

értékelés 
21 - 2 

2016/2017. tanév vége 13 
szöveges 

értékelés 
35,31 - 2 

 Létszám alakulása: 14 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 1 fő távozott. 

Tanuló neve 
Érkezett (melyik 

intézményből) 

Tanulói jogviszony 

létesítése (év, hó, 

nap) 

Távozott (melyik 

intézménybe) 

Tanulói 

jogviszony 

létesítése (év, hó, 

nap) 

Nagy Barbara 

Gabriella  

Hódmezővásárhelyi 

Szent István Ált. 

Iskola 

2016.08.11. 
Mindszenti Általános 

Iskola 
2016.11.10. 

 Létszám év végén: 13 fő tanuló  

 Kitűnő tanulók: Lászlai Flóra Beáta, Sápi-Nagy Petra 

 Tanulmányi átlag: 4,54 (szöveges értékelés alapján) 

        Az 1. osztály követelményeit minden tanuló teljesítette.  

 Hiányzások:  

 óra  

igazolt hiányzás 459 

igazolatlan hiányzás - 

Összesen/átlag 459 35,31 óra/fő 

 Osztályközösség alakulása:  

Az osztály létszáma: 13 fő, ebből 4 fiú és 9 lány 

SNI tanulók száma: nincs  

BTMN tanulók száma: 3 fő 

HH tanuló: 2 fő  

RGYK: 4 fő 

Külterületről bejáró: 2 fő, más városból bejáró: 1 fő 

 

A tanév végére megszűntek a kíméletlen csúfolódások, kiközösítések. Ha mégis előfordul, akkor maguk között el tudják 

rendezni. Egy-egy játék alkalmával vannak „kirekesztettek”, de ez nem tartós. A vezéregyéniségek – lányoknál, fiúknál 

egyaránt – időnként még negatívan befolyásolják társaikat. Ilyenkor szükséges megbeszélnünk a történteket. Gyakran 

problémát okoztak az erős, ám nem mindig pozitív személyiségjegyekkel bíró kislányok megnyilvánulásai. A szülők, 

kollégák és a gyerekek segítségével nagyon sokat alakult a helyzet. 

Az elismerő szavak, dicséretek rendkívül motiváló hatásúak. Többen szívesen vesznek részt közösségi rendezvényeken, 

a vállalt feladatokat (mesemondás, szavalat, rajzkészítés…) maradéktalanul, lelkesen teljesítik. Sokszor számíthatok 

rájuk, és egyre több alkalommal tapasztaltam, hogy segítik egymást. Az együttműködésre való hajlam és a kölcsönös 



 - 9 - 

bizalom kiépülése folyamatosan pozitív irányba viszi az osztályközösség alakulását, emellett kiemelendő a tanulók és a 

tanítójuk közötti kapcsolat megszilárdulása is.  

 Fegyelmi helyzet 

Magatartás: 

példás : 5 

jó       :  6 

változó: 2 

 

Az iskolai szabályokat, házirendet általában betartották. Időnként adódtak fegyelmezési problémák, ezeket mindig 

megbeszéltük. Szükség esetén a szülők bevonásával, néha személyre szabott beszélgetésekkel kellett helyére tenni a 

gyerekek magatartását.   

Tanítási órákon aktívak, fegyelmezettek és tisztelettudóak. Ebben is jelentős fejlődés mutatható ki a tanév eleji és a tanév 

végi tanítási órákat figyelembe véve: a figyelmüket sokkal tartósabban képesek a tárgyra összepontosítani, illetve 

magatartásukat a hallott tananyag iránti érdeklődés szervezi. 

Szívesen vesznek részt minden innovatív – iskolai vagy iskolán kívüli – tevékenységben. A tanév folyamán többször 

eljutottunk iskolán kívüli eseményekre, rendezvényekre. Ekkor mindig fegyelmezetten, érdeklődően fordultak a 

programok felé, viselkedésüket nyitottság jellemezte.  

 Rendezvények:  

Papírgyűjtés  

Népmese napja  

Lampionos felvonulás  

Iskolai mesemondó verseny 

Kirándulás Szegedre – városnézés, Somogyi Könyvtár (könyvbemutató) 

Színházlátogatás: Hattyúk tava című előadás (BFMK) 

Karácsonyi gála 

Karácsonyi kavalkád 

Farsang 

„Bekukkantó” – a nagycsoportos óvodások látogatása 

Iskolai szavalóverseny  

Nyílt napok  

Költészet napja 

Húsvétváró kézműves foglalkozás 

Kirándulás a Kecskeméti Vadaskertbe 

Osztálykirándulás – „Vadnyugati város” (Csongrád – Bokros) 

Látogatás a Hódmezővásárhelyi Tűzoltó-parancsnokságra 

 

2. c osztály 

 

Osztályfőnök: Szabó Jánosné 

 

Tanév Létszám 
Tanulmányi 

átlag 

Hiányzási 

átlag 

(óra/fő) 

Bukott 

tanulók 
Kitűnő 

2015/2016. tanév I. félév 13 
szöveges 

értékelés 
9,08 0 2 

2015/2016. tanév vége 13 
szöveges 

értékelés 
27,74 0 2 

2016/2017. tanév I. félév 13 
szöveges 

értékelés 
15 0 2 

2016/2017. tanév vége 13 4,47 30 0 2 
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 Létszám alakulása: 14 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 1 fő távozott. 

Tanuló neve 
Érkezett (melyik 

intézményből) 

Tanulói jogviszony 

létesítése (év, hó, 

nap) 

Távozott (melyik 

intézménybe) 

Tanulói 

jogviszony 

létesítése (év, hó, 

nap) 

Nagy János  

Hódmezővásárhelyi 

Varga Tamás 

Általános iskola 

2016. 08. 11. 
Általános Iskola 

Mindszent 
2016. 11. 10. 

 Létszám év végén: 13 fő tanuló 

 Tanulmányi átlag: 4,47 

 Kitűnő tanulók: László Bence 

                          Szántó Noel 

 Bukások: A 2. osztály követelményeit minden tanuló teljesítette. 

 Hiányzások:  

 óra  

igazolt hiányzás 390 

igazolatlan hiányzás 0 

Összesen/átlag 390 30 óra/fő 

 Igazolatlan mulasztások megoszlása:  

Tanulók száma 

összesen (fő) 
1-10 óra 11-30 óra 31-50 óra 51 óra felett 

0 0 0 0 0 

 Osztályközösség alakulása:  

Az osztály létszáma: 13 fő, ebből 8 fiú és 5 lány 

SNI tanulók száma: 2 fő,  

BTMN tanulók száma: 2 fő, 

HH tanuló: 3 fő,   

RGYK: 3 

Külterületről bejáró 2 fő, más városból bejáró: 2 fő 

 Fegyelmi helyzet 

Magatartás: 8 példás, 4 jó, 1 változó (átlag:4,53) 

Szorgalom: 7 példás, 3 jó,3 változó (átlag:4,31) 

Tanórán:  

Matematika: 4,23  Magyar: 3,85 

5.00 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  2 

4.75 – 4.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  4 

4.50  – 4.74 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  2 

4.00 – 4.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  2 

3.50 – 3.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  2 

3.00 – 3.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  1 

2.50 – 2.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  0 

2.00 – 2.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  0 

1.99 ALATTI ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  0 
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Magyar: 3,85 

           3db 5-ös, 6db 4-es, 3db 3-as, 1db 2-es 

  A magyar órákon aktívak, feladataikat szívesen végzik. Az osztály nagy része folyamatosan olvas. A tanulmányi 

átlaguk romlott a félévi eredményükhöz (4,15) képest. Ezt az íráskép értékelése, és a nyelvtan együtt osztályozása 

okozta. 

Bukás nem volt. A leggyengébb eredményt a két SNI tanuló produkálta. 

Matematika: 4,23 

          7db 5-ös,  3db 4-es, 2db 3-as, 1db 2-es 

Matematikából jónak mondható a teljesítményük. Az órán aktívak, jól motiválhatók, a matematikai kompetencia 

területeik az osztály felénél jól fejleszthetők. A többit differenciált feladatvégzéssel, magyarázattal, 

eszközhasználattal igyekszem gondolkodásra késztetni. 3 fő szorul komolyabb felzárkóztatásra, ebből 1 BTMN, 

kettő SNI . A többi szépen halad. 

Nagyon szeretik a természetet, az állatokat. Szívesen tanulják a környezetismeret tantárgyat. Az ügyesebbek már 

próbálkoznak gyűjtőmunkák vállalásával is. Próbálom elültetni a környezettudatos magatartás csíráit. Remélem 

sikerül. Az osztály jól motiválható, eredményesen tudnak dolgozni. 

Tanórán kívül: 

A gyerekek barátságosak, kedvesek, a fiúk nem verekedősek. 3-4 kisgyerek magatartásán kellett sokat csiszolni, de 

már ők is sokat alakultak. Szeretnek iskolába járni. A legtöbben vigyáznak a felszereléseikre, nem hagyják szét a 

ruháikat. Az ebédlőben a késsel, villával való étkezést kell még sokat gyakorolnunk. Nagyon sokat vagyok közöttük 

szabadidőben is, sokat játszunk, beszélgetünk. Szakkörök közül kézműves, fitnesz, német szakkörre, kézilabda és 

fociedzésre jártak tanulóink. 

Kis közösségünk szépen alakul. Az egész tanév során, az iskola által szervezett programokban aktívan részt vettünk. 

A Karácsonyi gálára népi táncos játékkal készültünk. A gyerekek nagy lelkesedéssel tanulták és adták elő műsorukat. 

A korosztályunknak szervezett versenyeken részt vettünk. Szabadidőnkben készültünk rá. A tanév végén 

ellátogattunk a hódmezővásárhelyi tűzoltóság nyíltnapjára, ahol a gyerekek megismerkedhettek ezzel a különleges 

foglalkozással és eszközeivel. Nagyon élvezték. Osztálykirándulásra a szegedi Vadasparkba mentünk. A kellemes 

kirándulásról sok-sok élménnyel tértünk haza. Az utolsó tanítási napon sport vetélkedőre hívtuk az 1. osztályosokat. 

Vidám jókedvű játékkal zártuk az évet. 

 

 A szülői közösség alakulása jónak mondható, érdeklődőek, jó a kapcsolatunk. 

 

 Fegyelmi intézkedések megoszlása: Nem volt rá szükség. 

 

Tanulók száma 

összesen (fő) 

osztályfőnöki igazgatói 

figyelmeztetések 

száma 

intések 

száma 

megrovások 

száma 

intések 

száma 
megrovások száma 

0 0 0 0 0 0 

 

 Rendezvények:  

 Papírgyűjtés 

 Népmese napja 

 Márton nap- lampionos felvonulás 

 Városi mesemondó verseny (Bánfi Zétény) 

 Somogyi Könyvtár Szeged + városnézés 

 Városi szépírási verseny (Fehér Hanna) 

 Karácsonyi Gála (Népi táncjáték) 

 Karácsonyi Kavalkád 

 Farsang 

 Városi versmondó verseny (Bánfi Zétény) 

 Nyíltnapok 

 Húsvétváró kézműves foglalkozás 

 Osztálykirándulás a tűzoltóságra 

 Osztálykirándulás a Vadasparkba 
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3. d osztály 

 

Osztályfőnök: Molnár Adrienn 

 

Tanév Létszám 
Tanulmányi 

átlag 

Hiányzási 

átlag 

(óra/fő) 

Bukott 

tanulók 
Kitűnő 

2014/2015. tanév I. félév 15 
szöveges 

értékelés 
23,2/fő - - 

2014/2015. tanév vége 15 
szöveges 

értékelés 
63,8 - 2 

2015/2016. tanév I. félév 12 
szöveges 

értékelés 
9,25 - 1 

2015/2016. tanév vége 12 4,46 28,25 - 1 

2016/2017. tanév I. félév 12 4,66 12,33 - 2 

2016/2017. tanév vége 12 4,44 39,25 - 1 

 Létszám alakulása: 12 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 0 fő érkezett, 0 fő távozott. 

Tanuló neve 
Érkezett (melyik 

intézményből) 

Tanulói jogviszony 

létesítése (év, hó, 

nap) 

Távozott (melyik 

intézménybe) 

Tanulói 

jogviszony 

létesítése (év, hó, 

nap) 

      

 Létszám év végén: 12 fő tanuló  

 Tanulmányi átlag: 4,44 

 Kitűnő tanulók: Nagy Adrienn Bernadett 

 Bukások: A 3. osztály követelményei 12 tanuló teljesítette. 

 Hiányzások:  

 óra  

igazolt hiányzás 471 

igazolatlan hiányzás 0 

Összesen/átlag               471 39,25 óra/fő 

 Igazolatlan mulasztások megoszlása:  

Tanulók száma 

összesen (fő) 
1-10 óra 11-30 óra 31-50 óra 51 óra felett 

- - - - - 

 

5.00 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  1 

4.75 – 4.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  2 

4.50  – 4.74 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  4 

4.00 – 4.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  3 

3.50 – 3.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  2 

3.00 – 3.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  - 

2.50 – 2.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  - 

2.00 – 2.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  - 

1.99 ALATTI ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  - 
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 Osztályközösség alakulása 

A 3. d osztályközösségét 12 tanuló alkotja, 3 fiú és 9 leány.  

HH: 4 fő  

RGYK: 5 fő 

BTMN: 3 fő  

Fejlesztő foglalkozásra jár 3 tanuló  

Buszos: 3 tanuló, ebből 1 más településről járó 

 

A 2016/2017-es tanév második félévétől vagyok a 3.D osztályfőnöke. Jó képességű, beszédes társaság. Magyart, 

technikát, éneket tanítottam ebben a tanévben a harmadikosoknak. Órákon aktívak voltak, sokat jelentkeztek, 

szívesen vállaltak plusz feladatokat. A szóbeli és írásbeli házi feladatot többé-kevésbé hiánytalanul teljesítették. 

Voltak olyanok is, akiket erősen felügyelni kell a feladatok elkészítésénél, de ez összességében nem volt jellemző 

az osztályra. Kirívó magatartási problémát 3 tanulónál tapasztaltam. Náluk gyakori probléma volt a tanórai 

fegyelmezetlenség, egy tanulónál pedig a tiszteletlen, csúnya beszéd. Sokszor a felszerelés hiánya okozta a 

legnagyobb problémát, mert az akasztotta meg a munkát, hogy elővegyen egy papírt a tanuló, vagy ceruzát kérjen 

az egyik társától. Mindezek ellenére nagyon segítőkész az osztály. A tanév folyamán sokszor önállóan kitakarították 

a termet, rendet raktak. Közösségi munkában aktívak voltak. Célunk a következő tanévben, hogy csendesebben 

dolgozzunk a tanórákon, fegyelmezettebben sorakozzunk, kulturáltabban vonuljunk az udvarra, az ebédlőbe, 

toleránsabbak legyünk társainkkal szemben.  

Fő tantárgyam ebben az osztályban a magyar nyelv és irodalom volt. A gyerekek többsége érdeklődést mutatott az 

olvasás iránt. Hangos olvasásuk megfelelő, az írásjeleket figyelembe veszik. Szövegértésük azonban folyamatos 

fejlesztésre szorult. Ez nagyrészt a lustaságuknak tudható be, mert néha fárasztónak érezték még egyszer elolvasni 

a szöveget a jobb megértés érdekében. A következő tanévben az a célom, hogy ezen változtassak pozitív irányba. 

Írásuk lendületes, többségüknél jól olvasható. Tetszett nekik az, hogy májusban, júniusban már írás órákon tollal 

írtunk. Másolásnál kevés hibát ejtettek, tollbamondásnál azonban ugyanez már nem mondható el. A legtöbb hiba 

sajnos a figyelmetlenségükből adódott, illetve abból, hogy a megtanult nyelvtani szabályokat nem alkalmazták. 

A második félévben igyekeztem a tanulókat megismertetni a szabadidő tartalmas eltöltésének különböző 

változataival. Az iskolai programokon kívül elmentünk színházba, moziba. Ezeknek a programoknak nagyon örültek 

a gyerekek, főleg a júniusi mozizás tetszett nekik, már kitalálták, hogy júliusban is nézzünk meg együtt egy 

animációs filmet.  

A szülőkkel jó a kapcsolatunk, a többség együttműködő, segítőkész. A telefonálás, személyes találkozás mellett 

csoportos e-mailen is tartom velük a kapcsolatot. A szülői értekezleteken változó arányban jelentek meg. A 

fogadóórákat kis létszámban látogatták. A következő tanévben több beszélgetést tervezek velük, mert vélemény 

szerint, így könnyebben tudjuk kezelni a tanév közben kialakuló tanulási, magatartási problémát. 

 Fegyelmi helyzet:  

Magatartás: 

példás:  5 

jó:   4 

változó: 3 

 

  Fegyelmi intézkedések megoszlása:  

Tanulók száma 

összesen (fő) 

osztályfőnöki igazgatói 

figyelmeztetések 

száma 

intések 

száma 

megrovások 

száma 

intések 

száma 
megrovások száma 

2 2 0 0 0 0 
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Rendezvények: 

Az iskolai munkatervben megjelenő programokat igyekeztem aktivitással, szorgalommal segíteni. Szívesen 

készítettem fel kistérségi mesemondó, versmondó, szépírási és helyesírási versenyekre iskolánk képviselőit, akik 

sajnos helyezést nem értek el, de szépen megállták helyüket a rendezvényeken.  

        

o Papírgyűjtés 

o Népmese napja 

o Házi és kistérségi mesemondó verseny (N.A.) 

o Rendhagyó irodalomóra a könyvtárban 

o Rendhagyó irodalomóra a szegedi Somogyi Könyvtárban + városnézés 

o Márton nap - lampionos felvonulás 

o Alapítványi bál 

o Aranytoll Szépírási Verseny (F.L., K.K.) 

o Karácsonyi kavalkád 

o Farsang 

o Házi versmondó verseny (B.ZS.) 

o Nyílt nap 

o Húsvéti kézműves foglalkozás 

o Kistérségi helyesírási verseny (SZ.É.) 

o Madarak fák napi kistérségi és megyei verseny (K.P.) 

o Fitnesz bemutató 

o Egészségnap 

4.c osztály 

 

Osztályfőnök: Víghné Szenti Katalin 

 

Tanév Létszám 
Tanulmányi 

átlag 

Hiányzási 

átlag 

(óra/fő) 

Bukott 

tanulók 
Kitűnő 

2013/2014. tanév I. félév 15 
szöveges 

értékelés 
5 - - 

2013/2014. tanév vége 15 
szöveges 

értékelés 
26 - - 

2014/2015. tanév I. félév 15 
szöveges 

értékelés  
28 - - 

2014/2015. tanév vége 15 4,5 43 - 1 

2015/2016. tanév I. félév 15 4,35 11, 19 - 1 

2015/2016. tanév vége 15 4,47 51,13 - 1 

2016/2017. tanév I. félév 13 4,37 16,08 - 1 

2016/2017. tanév vége 13 4,35 43,54 - 1 

 Létszám alakulása: 13 tanulóval indult a tanév, év közben változás nem történt. 

 Tanulmányi átlag: 4,35 

5.00 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  1 

4.75 – 4.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  4 

4.50  – 4.74 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  2 

4.00 – 4.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  3 

3.50 – 3.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  1 

3.00 – 3.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  2 

2.50 – 2.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  - 

2.00 – 2.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  - 

1.99 ALATTI ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  - 
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 Kitűnő tanuló: Gugcsó Mirtill 

 Hiányzások:  

 óra  

igazolt hiányzás 566 

igazolatlan hiányzás - 

Összesen/átlag 566 43,54 óra/fő 

 Osztályközösség alakulása:  

Osztálylétszám: 13 fő 

A tanulók összetétele: 5 lány és 8 fiú 

SNI tanuló: 2 fő 

BTMN tanuló: 1 fő 

RGYK tanuló: 2 fő 

HH tanuló: 2 fő 

Logopédiai fejlesztést igényel: 1 tanuló  

Gyógypedagógus foglalkozik 2 tanulóval. 

Fejlesztő pedagógus foglalkozik 1 tanulóval. 

Külterületről (buszos) 4 tanuló jár be. 

Az egész napos oktatásban 10 tanuló vett részt. 

A szülőkkel jó kapcsolatot alakítottam ki, többségükkel probléma esetén kölcsönösen kerestük egymást és 

konzultáltunk. A szülői értekezleteket és a fogadóórákat mindig sokan látogatták. Az SZMK maximálisan segítette 

a munkámat.  

A gyermekek órákon aktívak, fegyelmezettek. Ügyesen tevékenykednek minden munkaformában. Nagyon szeretik 

a csoportmunkákat, már hatékonyan, jó időbeosztással dolgoznak. Jól motiválhatóak, érdeklődőek, aktívak a 

tanórákon. Feladatvégzés során minimális a munkazaj. 

Élmény volt őket tanítani. 

Feladattudatuk kialakult, a házi feladataikat rendszeresen, többségében, igényesen készítették el. Füzetvezetésük 

gondos, tiszta. Felszerelésük néha volt hiányos, ezekről az esetekről a szülőket az e-naplón keresztül is rendszeresen 

tájékoztattam. 

Önértékelésük kialakult, reálisan értékelik saját és társaik munkáját, teljesítményét. Egymás sikereinek örülnek, nem 

irigyek és szükség esetén segítenek egymásnak. A csoportkohézió erős, nagyon jó az osztályközösség, összetartó 

közösségé kovácsolódtak. Néhány család baráti viszonyban van, a gyermekek közül többen szabadidejükben, 

szünetekben eljárnak egymáshoz játszani. Mindenkinek van barátja, ill. barátai, senki sem magányos az osztályban. 

Hatalmas a mozgásigényük. Imádnak focizni. Ha az időjárás engedi, kint tartózkodnak az udvaron. Szabálytartási 

képességük nagyon sokat fejlődött. 

Aktívan bekapcsolódnak az iskola szabadidős tevékenységeibe, rendezvényeibe. 

 Fegyelmi helyzet:  

Tanulók száma 

összesen (fő) 

osztályfőnöki igazgatói 

figyelmeztetések 

száma 

intések 

száma 

megrovások 

száma 

intések 

száma 
megrovások száma 

13 - - - - - 

 

Magatartás 

Példás: 8 tanuló 

Jó:  5 tanuló 

Osztályátlag: 4,62 

Fegyelmezett, jó magaviseletű osztály tanórákon és szabadidőben egyaránt. Kirívó esemény a tanévben nem történt. 

Elvétve vitatkoznak, veszekedni pedig már nem is szoktak. Türelmesebbek, toleránsabbak lettek. Az iskola házirendjét 

betartják. A felnőttekkel udvariasak, tisztelettudóak. 

Környezetükben a rendet igyekeztek megtartani, ritkán kell őket figyelmeztetni. 
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 Rendezvények:  

- Papírgyűjtés 

- Népmese napja 

- Házi és kistérségi mesemondóverseny 

- Rendhagyó irodalomóra a könyvtárban 

- Somogyi Könyvtár Szeged (rendhagyó irodalomóra) és városnézés 

- Márton napi rendezvény és lampionos felvonulás (szerepeltünk-megemlékezés) 

- Alapítványi bál 

- Aranytoll szépírási verseny Hódmezővásárhely 

- Adventi gyertyagyújtás (ünnepi műsorral készültünk) 

- Karácsonyi kavalkád 

- Karácsonyi ünnepség (felléptünk) 

- Farsang 

- Zrínyi Ilona Matematika verseny 

- Versmondó verseny házi és kistérségi 

- Nyíltnap, bekukkantó 

- Húsvéti kézműves foglalkozás 

- Helyesírási verseny 

- Madarak fák napi kistérségi és megyei verseny 

- Kis Platán kistérségi és megyei verseny 

- Föld napi rajzpályázat 

- Gregus Máté Emléknap 

- Egészségnap 

- Osztálykirándulás (2 napos, Gyula) 

 Versenyek: 

- TEKI – TOTÓ elnevezésű országos matematika tanulmányi verseny  

 Bajnóczi Csanád és Gugcsó Mirtill EZÜST minősítést kapott. 

 

- A COOP országos karácsonyi alkotópályázatán az osztály 200 pályázó közül bekerült a legjobb 

húsz közé, így minden tanulónak értékes ajándékcsomagot hozott a Coop Mikulás. 

 

- Az Aranytoll szépírási városi versenyen ketten vettek részt az osztályból, Danka Gergőt a zsűri 

különdíját kapta. 

 

- Arany János Nyelvészeti Versenyen 3 tanuló indult az osztályból.  

Gugcsó Mirtill a harmadik forduló után bejutott a Budapesten megrendezett országos döntőbe, ahol  

IV. helyezést ért el. 

 

- Zrínyi Ilona megyei matematikaversenyen három tanuló vett részt. (Bajnóczi Csanád, Földházi 

András és Gugcsó Mirtill) 

 

- Az iskolai mesemondó versenyen öten képviselték az osztályunkat. 

 Gugcsó Mirtill tovább jutott a városi fordulóba. 

 

- Kistérségi Versmondó Verseny Hódmezővásárhely 

Bodó András és Gugcsó Mirtill képviselte iskolánkat. 

Gugcsó Mirtill IV. helyezés 

 

- Kis - Platán Kistérségi Matematikaverseny Hódmezővásárhely 

Gugcsó Mirtill I. hely 

 

-Kis -  Platán MEGYEI  Matematikaverseny Hódmezővásárhely 

Gugcsó Mirtill I. hely 
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- Madarak Fák Napi Természetismeret Verseny Hódmezővásárhely 

Csapattagok: 

Szántó Ármin (2. osztály) 

Kovács Petra (3. osztály) 

Horváth Richárd (4. osztály) 

V. helyen végeztek a KISRÓKÁK, ezzel az eredménnyel tovább jutottak a megyei döntőbe a 

legjobb 20 csapat közé. 

 

5. c osztály 

 

Osztályfőnök: Tembel Tibor Pál 

 

Tanév Létszám 
Tanulmányi 

átlag 

Hiányzási 

átlag 

(óra/fő) 

Bukott 

tanulók 
Kitűnő 

2012/2013. tanév I. félév 18 0 3,88 0 2 

2012/2013. tanév vége 18 0 37,4 1 2 

2013/2014. tanév I. félév 17 0 17,3 0 2 

2013/2014. tanév vége 17 4,14 31 0 2 

2014/2015. tanév I. félév 15 4,29 25 0 1 

2014/2015. tanév vége 15 4,21 53,93 0 1 

2015/2016. tanév I. félév 14 4,38 9,7 0 1 

2015/2016. tanév vége 14 4,33 24,36 0 0 

2016/2017. tanév I. félév 14 3,95 19,43 0 0 

2016/2017. tanév vége 14 3,96 45,21 0 0 

 Létszám alakulása: 15 fő tanulóval indult a tanév. Tanév közben 0 fő érkezett, 1 fő távozott. 

Tanuló neve 
Érkezett (melyik 

intézményből) 

Tanulói jogviszony 

létesítése (év, hó, 

nap) 

Távozott (melyik 

intézménybe) 

Tanulói 

jogviszony 

létesítése (év, hó, 

nap) 

Kuklis Antónia 
Varga Tamás 

Általános Iskola 
2016. augusztus 11. 

Mindszenti Általános 

Iskola 

2017. november 

10. 

 Létszám év végén: 14 fő tanuló 

 Tanulmányi átlag: 3,96 

 Kitűnő tanulók: (név szerint) 

 Bukások: Az 5. osztály követelményeit 14 tanuló teljesítette/ 0 tanuló nem teljesítette. 

 

5.00 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  - 

4.75 – 4.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  - 

4.50  – 4.74 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  - 

4.00 – 4.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  8 

3.50 – 3.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  5 

3.00 – 3.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  - 

2.50 – 2.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  1 

2.00 – 2.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  - 

1.99 ALATTI ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  - 
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 Hiányzások:  

 

 óra  

igazolt hiányzás 633 

igazolatlan hiányzás - 

Összesen/átlag 633 45,21 óra/fő 

 Igazolatlan mulasztások megoszlása:  

Tanulók száma 

összesen (fő) 
1-10 óra 11-30 óra 31-50 óra 51 óra felett 

- - - - - 

 Osztályközösség alakulása:  

HH: 2 fő 

Ebből HHH: 1 fő 

RGYK: 0 fő 

SNI: 0 fő 

BTMN: 2 fő 

  A tanulók naponta eltérő szociális környezetből érkeznek az iskolába, de a szülők dicséretes módon odafigyelnek 

gyermekeik felszerelésére és ruházatára. Viszont kevésbé figyelnek oda a tanulmányi munkára, rendszeresen mindössze 

4-5 szülő érdeklődik. A közösség formálásával kapcsolatban még sok feladatunk van, hiszen a veszekedő, perlekedő, 

egymást kritizáló légkör a tanórák hatékonyságát is befolyásolja.  

A társas kapcsolatok szintjén talán léptünk egyet előre, annyiban, hogy például játék közben már nem a kirekesztés, 

hanem egymás elfogadása, ,,befogadása” a cél. A második félévben időnként normalizálódott az osztály fegyelmi 

helyzete, de a tanév vége felé ismét előfordultak viselkedési problémák.  

 Fegyelmi helyzet: 

Magatartás:  

Példás: 2 fő; 

Jó: 10 fő; 

Változó: 2 fő. 

Osztályátlag: 3,96 

 Fegyelmi intézkedések megoszlása:  

Tanulók száma 

összesen (fő) 

osztályfőnöki igazgatói 

figyelmeztetések 

száma 

intések 

száma 

megrovások 

száma 

intések 

száma 
megrovások száma 

0 - - - - - 

Rendezvények: 

Az iskolai rendezvényeken részt vettünk.  

- Papírgyűjtés 

- Márton-nap 

- Karácsonyi kavalkád 

- Kerékpártúra  

- Föld napi vetélkedő  

- Gregus Máté vetélkedő 
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6. d osztály 

 

Osztályfőnök: Kovács László Ferencné 

Tanév Létszám 
Tanulmányi 

átlag 

Hiányzási 

átlag 

(óra/fő) 

Bukott 

tanulók 
Kitűnő 

2012/2013. tanév I. félév 15 
szöveges 

értékelés 
15 0 1 

2012/2013. tanév vége 15 4,13 42 0 1 

2013/2014. tanév I. félév 15 4,19 23,2 0 1 

2013/2014. tanév vége 15 4,2 35 0 2 

2014/2015. tanév I. félév 15 4,25 26 0 1 

2014/2015. tanév vége 15 4,30 53 0 2 

2015/2016. tanév I. félév 14 4,29 25,5 1 1 

2015/2016. tanév vége 15 4,18 63,53 1 1 

2016/2017. tanév I. félév 15 4,08 40,13 1 1 

2016/2017. tanév vége 15 4,09 74,13 0 1 

 Létszám alakulása: 15 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 0 fő érkezett, 0 fő távozott. 

Tanuló neve 
Érkezett (melyik 

intézményből) 

Tanulói jogviszony 

létesítése (év, hó, 

nap) 

Távozott (melyik 

intézménybe) 

Tanulói 

jogviszony 

létesítése (év, hó, 

nap) 

     

 Létszám év végén: 15 fő 

 Tanulmányi átlag: 4,09 

 Kitűnő tanulók: Bajnóczi Regina 

 Bukások: A 6. osztály követelményeit 15 tanuló teljesítette.  

 Hiányzások:  

 

 óra  

igazolt hiányzás 1112 

igazolatlan hiányzás - 

Összesen/átlag 1112 74,13 óra/fő 

 

 

5.00 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  1 

4.75 – 4.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  1 

4.50  – 4.74 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  3 

4.00 – 4.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  3 

3.50 – 3.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  6 

3.00 – 3.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  1 

2.50 – 2.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  - 

2.00 – 2.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  - 

1.99 ALATTI ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  - 
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 Igazolatlan mulasztások megoszlása:  

Tanulók száma 

összesen (fő) 
1-10 óra 11-30 óra 31-50 óra 51 óra felett 

- - - - - 

 Osztályközösség alakulása:  

HH: 3 fő 

HHH: - fő 

RGYK: 5 fő 

SNI: 4 fő 

BTMN: 1 fő 

Az osztály összetétele: 9 lány és 6 fiú.  

Az osztályközösség még mindig nem mutat állandóságot. Az előző tanévekhez hasonlítva azonos a véleményem. A 

csapatot pillanatnyi hangulat is befolyásolja, így ez a közösség egységes voltára is kihat. Többnyire a lányok azok, akikre 

számíthatok a közösségi munka terén, ők megbízhatóak. A fiúk aktivitása továbbra sem javult; gyakran teszik fel a 

kérdést, hogy kötelező-e visszajönni a tanuláson kívüli plusz foglalkozásokra és rendezvényekre.  

Sajnos voltak olyan tanulók- már többen is a tavalyi évhez képest-, akiknek egyik szülőjével sem találkoztam a tanév 

során; nem keresnek, nem érdeklődnek gyermekük iránt, és ez elszomorít. 

 

Fegyelmi helyzet:  

Magatartás: 15 jó 

Jó magaviseletű osztály, ami azt is jelenti, hogy ritkán példamutató. Magukkal hozott habitus azért gyakran kiütközik. Ez 

a generáció már nyíltan kinyilvánítja véleményét verbálisan és nonverbálisan is, s nem az alkalomhoz illő módon. Az 

akaratosságukkal és olykor a túlzott igazságérzetükkel tisztában vannak, s amikor meg/átbeszéljük a dolgokat, kritikusok 

magukkal szemben is.(többnyire). A lányok inkább a vezér-típusok, a hangadók,akiki nyíltan kiállnak, felvállalják a 

tetteiket, a fiúk „lapulnak”, mely ebben az évben (főképp év vége felé) az alattomosságba torkollott. Olykor nehezen 

tolerálják egymást, de a lányok keményen kritizálják és megszólják a másikat a sértő és bántó cselekvésekért. 

 Fegyelmi intézkedések megoszlása:  

Tanulók száma 

összesen (fő) 

osztályfőnöki igazgatói 

figyelmeztetések 

száma 

intések 

száma 

megrovások 

száma 

intések 

száma 
megrovások száma 

- - - - - - 

 Rendezvények:  

Az iskolai és községi rendezvényeken az osztály egy része- főképp a lányok- aktívan vállalt szerepet, s néhány 

szülő is bekapcsolódott a programokba.  A papírgyűjtésben „szabadkezet” adtam, maguk próbáltak logisztikázni. 

A karácsonyi gálán mindenki szerepelt a fényjátékban, ezt élvezték is. Az utolsó héten a szolnoki Rep-Tárba 

látogattunk, s néhány szülő és testvér is velünk tartott. Nagyon jól érezték magukat, szép napot töltöttünk együtt. 

 Versenyek: 

- Arany János magyarverseny 2 fő továbbjutott a 2. fordulóba (Bajnóczi Regina, Matók Kitti) 

- Bendegúz nyelvészverseny 2 fő ( Matók Kitti- megyei döntőbe jutott) 

- Angol verseny – Orosháza- Gukcsó Gergő 7. hely 
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7. d osztály 

 

Osztályfőnök: Zakariás Jolán Ildikó 

 

Tanév Létszám 
Tanulmányi 

átlag 

Hiányzási 

átlag 

(óra/fő) 

Bukott 

tanulók 
Kitűnő 

2012/2013. tanév I. félév 20 4,29 16,2 1 5 

2012/2013. tanév vége 20 4,3 50,65 1 4 

2013/2014. tanév I. félév 20 4,26 16,5 1 4 

2013/2014. tanév vége 20 4,21 44,3 0 3 

2014/2015. tanév I. félév 19 4,10 34 0 0 

2014/2015. tanév vége 19 4,18 71 0 2 

2015/2016. tanév I. félév 17 4,09 27,06 0 0 

2015/2016. tanév vége 17 4,12 57,25 0 1 

2016/2017. tanév I. félév 17 3,94 35 1 1 

2016/2017. tanév vége 17 4,03 66,24 0 1 

 Létszám alakulása: 17 fő tanulóval indult a tanév.   

 Létszám év végén: 17 tanuló 

 Tanulmányi átlag: 4,03 

 Kitűnő tanulók: Kovács Lilien 

 Bukások: A 7. osztály követelményeit 17 tanuló teljesítette.    

 Hiányzások:  

 óra  

igazolt hiányzás 1122 

igazolatlan hiányzás 4 

Összesen/átlag 1126 66,24 óra/fő 

  Igazolatlan mulasztások megoszlása:  

Tanulók száma 

összesen (fő) 
1-10 óra 11-30 óra 31-50 óra 51 óra felett 

3 3 0 0 0 

 

 

5.00 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  1 

4.75 – 4.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  3 

4.50  – 4.74 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  1 

4.00 – 4.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  3 

3.50 – 3.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  4 

3.00 – 3.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  6 

2.50 – 2.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  0 

2.00 – 2.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  0 

1.99 ALATTI ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  0 
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 Osztályközösség alakulása:  

HH     3 fő 

Ebből HHH   1 fő 

RGYK   5 fő 

SNI   4 fő 

BTMN   1 fő 

Az osztályba 17 gyermek jár, 7 fiú és 10 lány. Az osztály összetétele a tanév folyamán nem változott. 4 tanuló az 

iskolabusszal érkezik az iskolába. A gyerekek különböző szociális háttérrel rendelkeznek, mindannyian szerény 

vagy átlagos anyagi körülmények között élnek. 

Tanulószobát 14 tanuló veszi igénybe. Házi feladataikat igyekeznek elkészíteni, felszerelésük rendben tartják. 

2 tanulónak az első félévben esedékes volt szakértői felülvizsgálata, státuszuk nem változott, tanulási nehézségeik 

továbbra is fennállnak. Egyik kisfiú a szakértők javaslata lapján idegen nyelv és matematika tantárgyak értékelés-

osztályzása alól felmentést kapott, az órák további látogatása mellett. Egy további tanuló a második félévben volt 

kötelező felülvizsgálaton, státusza és felmentései változatlanok. 

Az iskola minden rendezvényén részt vesznek, szabadidőben együtt látni őket az udvaron. Nagyszámú hiányzása 3 

tanulónak van, ezek között 2 igazolatlan van: úszás órán nem jelent meg egyikük. A szülőket írásban tájékoztattam 

a hiányzások jellegéről és mértékéről.  

A szülők érdeklődése gyermekeik iránt évről-évre csökken, az év eleji szülői értekezlet után kevesen vettek részt a 

fogadóórákon, és a további szülői értekezleten. Ellenőrző könyv és e-napló útján kapnak minden eseményről 

tájékoztatást, és vannak szülők, akik telefonon és e-mailen is elérhetők. Az e-naplót 8 szülő használja (bár nem 

rendszeresen), további 5 szülő az e-mail útján értesül, de nem nézi a naplót, és 5 szülő egyáltalán nem regisztrálta 

magát. 

 Fegyelmi helyzet:  példamutató magatartás:   10 tanuló 

jó:    7 tanuló 

átlag:     4,59 

Fegyelmezett, jó magatartású és jó hangulatú osztály. Kialakult baráti csoportokkal rendelkezik, és ezek a csoportok is 

összetartók. Órákon, és órán kívül sincs velük magatartási probléma, apróbb nézeteltéréseiket békésen, egy kis 

mosolyszünettel rendezik. Szeretnek egymással játszani, délutánonként együtt beszélgetnek az udvar árnyékos, fás részén. 

Fegyelmezetten viselkedtek az iskolán kívüli szervezett programokon is. 

 Rendezvények, közösségi programjaink  

Közös séta és fagyizás 

Fellépés a jótékonysági bálon 

Mikulásvárás osztálykeretben 

Karácsonyi kavalkád 

Fellépés a karácsonyi gálán 

Határtalanul Kirándulás Szerbiában – 12 tanuló 

Fotókiállítás megtekintése Hódmezővásárhelyen 
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8.d osztály 

 

Osztályfőnök: Szabó János 

 

Tanév Létszám 
Tanulmányi 

átlag 

Hiányzási 

átlag 

(óra/fő) 

Bukott 

tanulók 
Kitűnő 

2012/2013. tanév I. félév 22 4,37 13,54 0 3 

2012/2013. tanév vége 21 4,34 32 0 3 

2013/2014. tanév I. félév 20 4,06 8,45 0 1 

2013/2014. tanév vége 20 4.02 17 0 3 

2014/2015. tanév I. félév 19 3.91 17,73 2 2 

2014/2015. tanév vége 19 3.91 42 0 3 

2015/2016. tanév I. félév 18 3,97 12 2 3 

2015/2016. tanév vége 18 3,95 35,35 1 3 

2016/2017. tanév I. félév 18 4,01 27,56 2 3 

2016/2017. tanév vége 18 3,99 51,39 0 3 

● Létszám alakulása: 19 fő tanulóval indult a tanév. …1 fő távozott. 

Tanuló neve 
Érkezett (melyik 

intézményből) 

Tanulói jogviszony 

létesítése (év, hó, 

nap) 

Távozott (melyik 

intézménybe) 

Tanulói 

jogviszony 

létesítése 

(év, hó, nap) 

Kuklis Beatrix  
HMV-hely Varga 

Tamás Ált. Isk. 
2016.08.11. 

Mindszent Általános 

Iskola 
2016.10.09. 

● Létszám év végén: 18 fő tanuló  

● Tanulmányi átlag: 3.99 

5.00 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA ∗ 3 

4.75 – 4.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA ∗ 1 

4.50  – 4.74 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA ∗ 1 

4.00 – 4.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA ∗ 3 

3.50 – 3.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA ∗ 6 

3.00 – 3.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA ∗ 3 

2.50 – 2.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA ∗ 1 

2.00 – 2.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA ∗ - 

1.99 ALATTI ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA ∗ - 

● Kitűnő tanulók: (név szerint) Bajnóczi Bonita, Bajnóczi Fanni, Bánfi Kata 

● Bukások: A 8. osztály követelményeit 18 tanuló teljesítette. 0 fő tanuló nem teljesítette. 

● Hiányzások:  

 óra  

igazolt hiányzás 925 

igazolatlan hiányzás - 

Összesen/átlag 925 51,39 óra/fő 

● Igazolatlan mulasztások megoszlása:  

Tanulók száma 

összesen (fő) 
1-10 óra 11-30 óra 31-50 óra 51 óra felett 

- - - - - 
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 Osztályközösség alakulása:  

8./d osztály:18 fő, ebből 10 fiú és 8. lány.   

SNI:1 

BTMN: 1fő 

HH: 1fő 

HHH: - 

RGYK: 3 fő  

Két gyermek a szomszéd településről, Nagymágocsról és Orosházáról érkezik. Borbély Patrik szinte gyógyult. 

Csak testnevelésből kapott felmentést. A lányok továbbra is nagyon aktívak, önállóan szerveznek és 

megvalósítanak. A ballagás szervezéséből is bőven kiveszik a részüket.  Érdeklődésük szerteágazó, irodalmi 

színpad, tanulmányi verseny, szakkörök, sportfoglalkozások stb. Kevesebb a súrlódás. Nagyon kritikusak. A 

pályaválasztásuk sikeresnek mondható az elképzeléseiknek megfelelően alakult. Az osztályból hárman 

gimnáziumba nyertek felvételt, tíz fő szakgimnáziumokban folytathatja a tanulmányait, öten pedig szakiskolákba 

mennek.  Bajnóczi Bonita, Bajnóczi Fanni, Bánfi Kata a nyolcév folyamán mindig kitűnő bizonyítványokat 

vihetett haza. Baranyi Dóra jeles eredménye rengeteg munkát takar. Teljesítményük példa értékű lehet. A szülők 

kisebb hányada aktív és érdeklődő, ők rendszeresen tartják a kapcsolatot az iskolával. Szép ballagási előadással 

búcsúztak, persze köszönhető ez Kovácsné Toth Mária magyar tanárnő áldozatos munkájának és a sok segítőnek. 

Számomra ez elmúlt négy év örömökkel, csalódásokkal, eredményekkel, kudarcokkal, szeretetben, néha bánatban, 

sokszor bizakodással és a végén megnyugvással eltelt pedagógiai munkát jelentett.  

Érdekes szakmai feladat volt, hogy ezt az osztályt, mint osztályfőnök taníthattam és nevelhettem. 

● Fegyelmi helyzet:  

Az osztályban kirívó fegyelmezetlenség, egy esetben történt. Két fiú verekedésbe keveredett ezért szaktanári 

figyelmeztetésben részesültek. 

● Fegyelmi intézkedések megoszlása:  

Tanulók száma 

összesen (fő) 

osztályfőnöki igazgatói 

figyelmeztetések 

száma 

intések 

száma 

megrovások 

száma 

intések 

száma 
megrovások száma 

0 0 0 0 0 0 

Rendezvények: 

Hulladékgyűjtés 

Kerékpártúra Kakasszékre. 

Mikulás-napi klub délután. 

Mátrai kirándulás 

Ballagás 

 

Versenyek: 

 

MATEGYE-internetes matek verseny: Bajnóczi Bonita 

 „56-os történelem verseny /Emlékpont/ Bánfi Kata, Bajnóczi Fanni, Bajnóczi Bonita, Mészáros Barnabás, 

Német levelezős csapatverseny: Schneider Krisztina, Bánfi Kata, Bajnóczi Fanni, Bajnóczi Bonita 

Legyél otthon a nemzeti értékekben! Maczali György, Mészáros Barnabás, Baranyi Dóra, Bánfi Kata, Borbély 

Patrik. 

Arany János- TITOK magyar verseny: Bánfi Kata, Bajnóczi Fanni, Bajnóczi Bonita,  

Kézilabda csapat városi másodikfiú) Apró Tamás, Maczali György, Juhász Márk, Mészáros Barna, Varga Martin, 

Kovács Bence 

Kézilabda csapat városi harmadik (lány) Schneider Krisztina, Török Dzsenifer, Baranyi Dóra, Bánfi Kata 

Atlétika: súlylökés Juhász Márk megyei VI. hely 
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VII. ISKOLAI PROGRAMOK: HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA, JÓ GYAKORLATOK, ÚJ 

KEZDEMÉNYEZÉSEK, RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 

A tanév során számos színes programot, rendezvényt (gólyaavató buli, jótékonysági bál, karácsonyi gála stb.) 

valósítottunk meg a tanulók, a szülők és a pedagógusok aktív részvételével.  

Méltó módon megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről és az emléknapokról iskolai keretek között is, ’56 emlékezete 

címmel vetélkedőt szerveztünk a székhelyintézmény meghívásával, majd az Emlékháznál a községi 

megemlékezésen műsort adtunk. Tevékeny szerepet vállaltunk a község kulturális életének alakításában, 

együttműködve a Székkutasi Önkormányzattal, tovább erősítve a civil szervezetekkel meglévő kapcsolatainkat 

közös rendezvények szervezése által. Az iskola pozitív arculatának fenntartása és a folyamatos tájékoztatás 

érdekében facebook-oldalt és honlapot működtetünk. Jó kapcsolatot ápolunk a helyi óvodával, az óvoda-iskola 

átmenetet támogató programok célja az óvoda-iskola közötti átmenet zökkenőmentességének biztosítása, 

beilleszkedést segítő programok szervezése a gyermekek részére az óvodával együttműködve (Manótanoda 

programok, ovi-suliváltó napok az 1. osztályosoknak). Hagyományőrző rendezvényként iskolánk névadójára 

emlékezünk a Gregus Máté emléknapon. Az iskolai munkatervben megfogalmazott program a teljesség igénye 

nélkül: 

Szeptember-október 

 Tanévnyitó ünnepség 

 Gólyaavató buli -A szülők aktív részvételével játékos vetélkedő keretén belül fogadtuk be az az 

ötödikeseket a felsősök táborába (alsó-felső átmenet támogatása) 

 „ A Fehér-tó napja”- kirándulás Kardoskútra (5-6.oszt.) 

 Hulladékgyűjtés  

 Népmese napja- az alsós gyerekek közös rendezvénye a könyvtárral 

 Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról 

 Iskolai és községi megemlékezés október 23-ról 

 Új kezdeményezésként: ’56 emlékezete történelmi vetélkedő megszervezése 

November-december 

 Halloween parti  

 Iskolai mesemondó verseny 

 Márton-napi rendezvény, felvonulás 

 Alapítványi jótékonysági bál - A székkutasi gyermekek javára az óvodával közösen szervezett 

rendezvényünk 

 Karácsonyi gála-ünnepi műsor az óvodával közön a Művelődési Házban 

 Karácsonyi kavalkád- kézműves foglalkozások az iskolában, ünnepi műsor 

 Községi adventi gyertyagyújtáson az iskolások adtak műsort 

Január-február 

 Megemlékezés magyar kultúra napjáról 

 Alsós és felsős farsangi rendezvény a Művelődési Házban  

Március-április 

 A "Bekukkantó" délelőttön a nagycsoportos ovisok és szüleik pillantottak be az 1. osztályban folyó 

munkába- 2017.03.09. 

 Iskolai megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről, községi ünnepi műsor - 

2017.03.14-15. 

 Versmondó verseny az alsó tagozatos diákoknak - 2017.03.17. 

 Nyílt napok az alsó és felső tagozaton - 2017.03.20-22. 

 Laborórák a Németh László Gimnázium és Általános Iskola természettudományos laborjában a 7. 

osztályosoknak - 2017.03.29.  

 „Az első óra a felelős állattartásról” című interaktív óra az 5-6. osztályosok részére a Hódmezővásárhelyi 

Állatvédők Egyesületének szervezésében - 2017.04.10. 

 Kisiskolások részvétele a költészet napi megemlékezésen - 2017.04. 11. 

 Húsvéti Kavalkád-Székkutas Községi Önkormányzat és a Községi Könyvtár által szervezett húsvétváró 

foglalkozásokon részvétel - 2017.04.12. 



 - 26 - 

 A Nemzeti Tehetség Program "Nyelvművelők határok nélkül" című projekt keretében kirándulás Szegedre 

- 2017. április 13. 

 A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Csongrád Megyei Pedagógia Szakszolgálat 

pályaorientációs foglalkozásai a 7. osztály részére - 2017.04.19. 

 Iskolánk kapcsolódott az „Énekelj a Földért” országos felhíváshoz -2017.04.21. 

 „Megsebzett bolygó”- témanapok - Föld napi vetélkedő és rajzpályázat 

 Hódmezővásárhelyen a „Szakmák éjszakája” rendezvényen iskolánkból 20 fő vett részt - 2017.04.21. 

Május-június 

 Milton Diehl - nyugalmazott egyetemi tanár látogatása a floridai Sarasota városából - az órákon társalgási 

gyakorlatokkal segítette tanulóink angol nyelvi fejlődését.  

 Határtalanul - Vajdasági kalandok 2017. május 15-18. - a 7. osztályos tanulók közül 12 fő vett részt  

 Olimpia-projekt megvalósítása az 5-6.osztályosk részvételével 

 Osztálykirándulások - Vadnyugati kirándulás Csongrád-Bokrosra (1. osztály), Ópusztaszerre és a Gyulai 

Városerdőbe 4. c osztály 

 Nemzeti összetartozás napja-iskolai megemlékezés, vetélkedő 

 Gregus Máté emléknap-iskolánk névadójára emlékeztünk akadályversennyel 

 Iskolai egészségnap, kerékpártúra – 2017. június 14. 

 Fitnesz bemutató az iskolai csoportok részvételével a Sportcsarnokban 

 Ballagás – 8. osztályosok búcsúztatása -2017.06.17. 

 Az NTP-KKI-16-0299 azonosító számú „Nyelvművelők határok nélkül” című pályázat zárórendezvénye a 

Művelődési Házban 

 Tehetséggondozó nyelvészeti tábor Bonyhádon -2017.06.20-22. 

 Tanévzáró ünnepség-2017.06.23. 

 Jutalomkirándulás Budapestre a Székkutas Községi Önkormányzat, Kovács Gábor vállalkozó és az iskolai 

alapítvány támogatásával. 

VIII. Tanulmányi versenyek (1-3. helyezett), sportversenyek (1-3. helyezett) 

 A HEBE Kft. által szervezett országos angol levelező versenyen a 3fős 8. osztályos tanulókból álló csapat 

III. helyezést ért el 

 A Bendegúz nyelvészverseny megyei döntőjében V. és VIII. helyezett lett két 8. osztályos tanulónk. 

 • A Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolában a kistérségi versmondó versenyen a 

3-4. osztályos kategóriában IV. helyezést ért el egy 4. osztályos tanulónk. 

 Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában megrendezett területi angol nyelvi 

versenyen az 5. osztályos korcsoportban II., a 8. osztályosoknál III. helyezés született. 

 • A Budapesten megrendezett Arany János magyarverseny országos döntőjében a 4. osztályos tanuló IV. 

helyezést ért el, a nyolcadikosok X- XI. helyezést értek el. 

 A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola és az Emlékpont által szervezett városi történelem 

szaktárgyi versenyen a 7. évfolyamon II. és IV. helyezést értünk el. 

 Hódmezővásárhelyen a Varga Tamás Általános Iskolában a Kis-Platán kistérségi matematika versenyen I. 

helyezést ért el egy 4. osztályos tanulónk, aki a megyei döntőben szintén I. helyezett lett. • A Móra 

Könyvkiadó által támogatott és a Hebe Kft. által hirdetett országos olvasó levelezőversenyen 6. helyezést 

ért el egy 8. osztályos tanulónk. 

 A Hódmezővásárhelyen megrendezett Városi Diákolimpián 60 m-es síkfutásban I. és III., négy próbában 

II. helyezést ért el két 6. osztályos tanulónk. Súlylökésben III. helyen végzett egy 8. osztályos tanulónk, 

továbbjutottak a megyei döntőbe.  
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OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

BESZÁMOLÓJA ALAPJÁN 

 

A HUMÁN I. MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA  

Készítette: Baricsa Enikő 

 

A munkatervben tanév elején meghatározott és azon túl felmerült feladatok teljesítése 

 

Hónap Elvégzett feladatok 

Augusztus 

 24. Munkaközösségünk megalakulása. Munkaközösségi megbeszélés, céljaink, feladataink 

megbeszélése, az éves munkaterv összeállítása, elfogadása 

 25. Pótvizsga lebonyolítása 

 31. Tanmenetek elkészítése, leadása 

Szeptember 

 01-12. A Tanulás tanulása és a Pályaorientációs modulok megvalósítása 

 01-12. Tehetséggondozó szakkörök, korrepetálások és fejlesztő foglakozások 

megszervezése és beindítása 

 01-12. Az OKM méréshez kapcsolódó fejlesztések megszervezése 

 09. A „Kis dinnyék” délutánjának szervezése 

 09. Gólyaavató (Székkutas) megszervezése  

 30. A Népmese napja – (órakeretben)  

 30. KÁVA film bemutatása 

 30-ig A bemeneti mérések lebonyolítása, kiértékelése 

Október 

 14. Zene világnapja 

 13 – 15. a zentai és torontálvásárhelyi testvériskolák képviselőinek fogadása, vendéglátása 

 14-15. Bemutató órák (KIP) 

 15. Nevelési értekezlet 

 21. 1956. október 23-i megemlékezés – 1956-os forradalom előtt tisztelgés ünnepség 

megszervezése 

November 

 9. Iskolai felsős versmondó verseny 

 7. Iskolai alsós mesemondó 

 10. Városi alsós mesemondó  

 16. Városi felsős versmondó verseny 

 23. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai forduló 

December 

 15. Adventi rendezvény a Szabadság Olvasókörben  

 8.  Iskolai szépírási verseny 

 15. Kistérségi Aranytoll szépírási verseny 

 20. Karácsonyi gála  

 21. Karácsonyi kavalkád  

 21. Iskolai karácsonyi műsor megrendezése és szervezése 

Január 

 12. Aranytoll városi szépírási verseny eredményhirdetése 

 25-ig Félévi munka értékelése – önértékelés 

 munkaközösségi megbeszélés – az első féléves munkánk értékelése 

KIP tapasztalatok megbeszélése 

 24. A Magyar Kultúra Napja verseny (4-5-6.o) és a Himnusz közös szavalata (7-8.o) 

 30. Félévi értekezlet 

 31-ig Félévi mérések megíratása, kiértékelése, fejlesztési feladatok kijelölése 

Február 

 NTP pályázat – Nyelvművelők határok nélkül (Székkutas) – folyamatosan 

 09. Kazinczy Szépkiejtési verseny 

 23. KIP-es bemutató órák 

 BFMK színházi előadás előkészítése és megszervezése folyamatosan  

Március 
 2. Petőfi szavalóverseny 

 14. Iskolai megemlékező műsor  
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 15. Városi megemlékezés (az 1848. március 15-i forradalom alkalmából)  

 16. Alsós versmondó verseny 

 21. Kistérségi versmondó verseny 

 24. V. Országos KIP nap 

 29. Iskolai alsós helyesírási verseny 

 30. Kistérségi Balladamondó verseny 

 BFMK színházi előadás előkészítése és megszervezése folyamatosan 

Április 

 10. Alsós helyesírási verseny 

 11. Megemlékezés a költészet napjáról osztálykeretben irodalom órán 

 20. Kazinczy szépkiejtési verseny - alsós 

 22. Megyei balladamondó verseny 

 25. Megyei alsós versmondó verseny 

 BFMK színházi előadás előkészítése és megszervezése folyamatosan 

Május 

 24. OKÉV mérés 4. 6. 8. évfolyamokon 

 A színházi előadás előkészítése és megszervezése folyamatosan  

 30. Előadás iskolánk 140 éves évfordulója alkalmából- BFMK 

Június 

 6-8. A 8. évfolyamos tanulók magyar vizsgáinak lebonyolítása  

 13. Nemzeti összetartozás- Határtalanul! - témanap  

 16. Ballagás megszervezése 

 19. Éves beszámolók elkészítése, leadása  

 26. Munkaközösségi megbeszélés, az éves munka értékelése 

 

 

A tanév eleji szintfelmérő eredményei 

 

TANTÁRGY 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 6.d 7.a 7.b 7.c 7.d 8.a 8.b 8.c 8.d 

SZÖVEGÉRTÉS 44% 51% 79% 48% 58% 50% 74% 30% 46% 41% 77% 55% 61% 48% 73% 

MAGYAR 

NYELVTAN 
66% 56% 64% 66% 77% 76% 66% 41% 52% 50% 47% 54% 39% 49% 57% 

 

A félévi szintfelmérő eredményei 

 

TANTÁRGY 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 6.d 7.a 7.b 7.c 7.d 8.a 8.b 8.c 8.d 

SZÖVEGÉRTÉS 72% 73% 63% 73% 65% 59% 75% 52% 56% 73% 65% 70% 78% 79% 72% 

MAGYAR 

NYELVTAN 
59% 51% 70% 66% 72% 72% 69% 47% 53% 74% 72% 36% 64% 43% 52% 

 

Az év végi szintfelmérő eredményei  

 

TANTÁRGY 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 6.d 7.a 7.b 7.c 7.d 8.a 8.b 8.c 8.d 

SZÖVEGÉRTÉS 69% 70% 80% 58% 56% 73% 71% 53% 50% 64% 65% 60% 75% 47% 76% 

MAGYAR 

NYELVTAN 
- 67% 65% 57% 60% 66% 69% 63% 55% 49% 59% 34% - 68% 75% 
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Szakkörök, korrepetálások 

 

Szakkör/korrepetálás 

megnevezése 

Heti foglalkozások 

száma 
Jelentkezők száma 

dráma szakkör – Klauzál 2 20 

8.b fejlesztés 1 10 

8.o (vegyes) 2 16 

magyar felvételi előkészítő – 

Gregus 

1 
14 

Színjátszó foglalkozás- Gregus 1 15 

Nyelvészeti foglalkozás – NTP 

pályázat 
1 15 

Összesen 8 59 

 

Tehetségkörök 

 

Tehetségkör megnevezése 
Heti foglalkozások 

száma 
Jelentkezők száma 

felvételi előkészítő Klauzál 1 10 

magyar felvételi előkészítő – Gregus 1 10 

magyar tehetségkör   

Összesen 2 20 

Tanulmányi és sportversenyek 

Versenyek megnevezése Egyéni versenyző neve Csapattagok neve Helyezés 

 Országos 

Arany János magyar verseny Bajnóczi Fanni  10. 

Arany János magyar verseny Bánfi Kata   11. 

Arany János magyar verseny Gugcsó Mirtill  4. 

Szabó Magda olvasóverseny (Hebe Kft. és a 

Móra Kiadó) 
Bánfi Kata  5. 

Területi 

-    

Megyei 

Bendegúz nyelvészverseny Bánfi Kata  5. 

  Városi    

 Aranytoll szépírási városi verseny 
Danka Gergő – (SNI – s 

tanuló) 
  különdíj 

Balladamondó verseny Borbás Gabriella  4. 

Helyesírási verseny Sós Marcell  1. 

Szépkiejtési verseny Kovács Melinda  3. 
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A HUMÁN II. MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA 

Készítette: Papp Enikő 

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése 

Hónap Elvégzett feladatok 

Augusztus 

 24. munkaközösségünk megalakulása, munkaközösségi megbeszélés  

 24. céljaink, feladataink megbeszélése, az éves munkaterv összeállítása, elfogadása 

 25. pótvizsgák 

 31. az éves tanmenetek elkészítése, leadása – munkaközösség tagjai 

Szeptember 

 1 -12. tehetséggondozó szakkörök szervezése és beindítása 

 1 – 2. „Tanulás tanulása”, Pályaorientációs modulok megvalósítása 

 9. „Kis dinnyék” délutánjának (Klauzál u.) szervezésében segítségnyújtás  

 14. látogatás a BFMK makett kiállítására (történelem szakkör) 

 15. városi történelem munkaközösségi megbeszélés (Emlékpont) 

 23. Iszlámmal kapcsolatos előadás (Városháza díszterme) 

 21. Gólyaavató (Székkutas) 

 NTP pályázat – Nyelvművelők határok nélkül (Székkutas) - folyamatosan 

Október 

 4. Múzeumlátogatás- szegedi Móra Ferenc Múzeum- Pompeji kiállítás (történelem 

szakkör) 

 „Diákok őszi tárlata” városi rajzpályázaton való részvétel  

 6. iskolai szintű megemlékezés 1849. október 6-ról, az aradi vértanúk emléknapjáról 

(Klauzál, Székkutas) 

 13 – 15. a zentai és torontálvásárhelyi testvériskolák képviselőinek fogadása, 

vendéglátása 

 14. Zene Világnapja alkalmából program összeállítása, megszervezése, lebonyolítása 

 15. szakmai nap, nevelési értekezlet  

 17. városi történelem verseny 1956. okt. 23-a tiszteletére (Emlékpont) 

 18. egyetemista hallgatók mentorálása (Baranyi Imre) 

 21. iskolai történelem verseny 1956. okt. 23-a tiszteletére (Székkutas) 

 21. Klauzálos gyerekek látogatása a székkutasi emlékházban  

 21. iskolai megemlékezés 1956. október 23-i forradalomról  

 22. városi ünnepségen, fáklyás felvonuláson való részvétel  

 angol társalgási gyakorlatok Milton Dehil nyugalmazott egyetemi tanárral (USA) – 

Székkutas 

 Haloween buli - Székkutas 

November 

 6. Csongrád Megyei Iparkamara által szervezett pályaválasztási nyílt napon való 

részvétel a HSZC tagintézményeiben 

 11. Márton napi lampionos felvonulás (Székkutas) 

 11. Károlyi ház – Márton napi programok (történelem szakkör) 

 17. Angol játékos nyelvi délutánon való részvétel (Szent István Ált. Isk.) 

 26.  Alapítványi bál Székkutason – szervezés, műsor (énekkar) 

 Szeged- pályaválasztási börze a 8. osztályos diákoknak 

 

December 

 23. Városi angol szövegértési versenyen való részvétel (Varga Tamás Ált. Isk.) 

 5. kihelyezett történelem óra az Emlékpontban (Időszaki kiállítás megtekintése 7. c) 

 6. Látogatás az Informatikai Múzeumban – Szeged 

 12. városi Kodály emlékverseny (4 fő, 2. hely) 

 15. Olvasóköri karácsonyi műsorban közreműködés (énekek, zongora) 

 20. adventi kézműves foglalkozás  

 20. karácsonyi gála (Székkutas) 

 21. HEBE Kft - német levelező verseny - 1 fordulós (Székkutas) 

 21. Karácsonyi kavalkád (Székkutas) 
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 21. karácsonyi iskolai műsor az újvárosi református templomban– énekkar 

Január 

 9. munkaközösségi megbeszélés – az első féléves munkánk értékelése 

 KIP tapasztalatok megbeszélése 

 19. KIP órák szakmai műhely (Baranyi Imre, Tatár Sándorné. Tembel Tibor, Patyi 

Éva) 

 31. városi németnyelvű szépkiejtési, versmondó verseny (4 tanuló) 

 

Február 

 továbbtanulási jelentkezési lapok elkészítése (Baranyi I., Vincze Gy.) 

 év végi vizsgákra felkészítés – folyamatosan 

Március 

 7. Kodály Zoltán műveltségi vetélkedő 2. forduló (kiváló minősítés) 

 15. március 15-i iskola és városi megemlékezések 

 24. országos KIP napon részvétel (Patyi Éva) 

Április 

 4. történelem városi verseny megszervezése, lebonyolítása (Baranyi I., Papp E.) 

 5. Éneklő Ifjúság hangversenyen való szereplés a Református Ótemplomban 

 11. városi történelem verseny eredményhirdetése 

 12. városi népdaléneklési verseny 

 13. történelem szakkör kirándulása Ópusztaszerre 

 20. városi angol nyelvű szépkiejtési verseny szervezése, lebonyolítása 

Május  

 17. országos idegen nyelvi kompetenciamérés (angol) 

 30. iskolánk 140 éves évfordulója alkalmából rendezett műsor szervezésében, 

lebonyolításában részvétel 

 angol és történelem év végi vizsgákra készülés folyamatosan 

Június 

 6- 7.  8. évfolyamosok év végi vizsgája  

 13. Határtalanul! témanap megszervezése, lebonyolítása 

 14. DÖK nap 

 15. bankett szervezése 

 16. ballagás szervezése 

 

Szakkörök  

Szakkör/korrepetálás 

megnevezése 

Heti foglalkozások 

száma 
Jelentkezők száma 

énekkar (Klauzál) 1 33 

német szakkör, korrepetálás 

(Klauzál) 
1 14 

német szakkör (Székkutas) 1 10 

ovi angol (Klauzál) 3x fél óra   

szobrász (Klauzál) 1 7 

rajz szakkör (Székkutas)  

alsó, felső 
2 25 

kis történészek köre 

(tehetségkör) (Klauzál) 
1 24 

angol felzárkóztató 1  

Összesen   

 

Korrepetálások 
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Korrepetálás 
Heti foglalkozások 

száma 
Jelentkezők száma 

angol felkészítő (Székkutas) 1 ? 

Tanulmányi és sportversenyek 

Versenyek megnevezése Egyéni versenyző neve Csapattagok neve Helyezés 

Országos 

Hebe országos angol levelezőverseny 

országismereti csapatverseny 

 

 

Bajnóczi Fanni, Bajnóczi 

Bonita,  

Hódi Alexandra 

3. 

Hebe országos német levelezőverseny 

országismereti csapatverseny 

 

 

Bajnóczi Fanni, Bajnóczi 

Bonita 

Bánfi Kata 

Schneider Krisztina 

10. 

Területi 

Területi Idegen Nyelvi Verseny, 

Bajnóczi Fanni  8.o. 

Madutai Roland 5.o 

Mihály Bálint 5.o 

Gukcsó Gergő 

 

3. 

2. 

5. 

8. 

 

 

Megyei 

    

    

  Városi    

Kodály emlékverseny  

Győrfi Rebeka,  

Sós Anna,  

Szűcs Enikő 

Kerekes Emma 

 

2. 

Német nyelvű szépkiejtési, versmondó Faragó Máté   2. 

Történelem verseny  

Oszlánczi Szabolcs  

Galamb Katica 

Kovács Lilien 

Kosztolányi Diána 

Kovács Enikő 

 

2. 

5. 

2. 

5. 

6. 

 

Kodály műveltségi vetélkedő 2. forduló  

Győrfi Rebeka,  

Sós Anna,  

Szűcs Enikő,  

Kerekes Emma 

 

kiváló minősítés 

Angol nyelvi szépkiejtési verseny Nagy Gréta  1. 
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AZ EVP MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA 

Készítette: Szilágyiné Szabó Mónika 

 

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése 

 

Hónap Elvégzett feladatok 

Augusztus 
 31. EVP értekezlet 

 Munkavédelmi értekezlet 

Szeptember 

 10.Szakkörök, munkacsoportok megalakulása 

 16. Iskolai környezet aktualizálása 

 22. Autómentes nap, nem szégyen a futás c. rendezvénye 

 25.Negyedéves tématervek leadása  

 25.Részvétel a városi munkaközösségi megbeszéléseken: Idén e-mailben kaptunk 

tájékoztatást a Zöldkapocs környezeti nevelők idei programjaiból 

 30. Diáksport napja 

Október 

 1. szombat Nemzetközi madármegfigyelő nap a kubikban, madárgyűrűzés a 

természetjáró szakkörrel 

 5. Mezei futóverseny 

 13-14. Nyílt órák a Torontálvásárhelyi diákoknak, pedagógusoknak 

 25. Papírgyűjtés 

 26. Gyulai József TT Labor első foglalkozás 8b és 8d 

November 
 14. tématervek leadása 

 23-28. szülők hete 

December 

 15. Iskolai környezet aktualizálása 

 19-21. utolsó előtti tanítási napján valósítottuk meg az alsó és felső tagozaton egyaránt 

az Egészség projektet. Segítséget nyújtott a KIK Zöld Kapocs Városi Munkaközösség, 

újrahasznosított anyagokból készített karácsonyfa-díszekben. 

Január 
 23 Diákolimpia úszás 

 25. munkaközösségi beszámolók elkészítése  

Február 

 6. Megyei úszóverseny 

 15. félévi munka értékelése 

 23. KIP mentorálás 

 30. drog prevenciós órák megtartása 

Március 

 9. KIP műhelymunka 

 22. Víz világnapja 

 23. Természetismeret verseny 

 25. Mezei futóverseny 

 27. Boldogságóra program előadás  

 29. Labor nap a Gyulai József Természettudományos Műhelyben 7. évfolyam 

 

Április 

 12. Labor nap a Gyulai József Természettudományos Műhelyben 7. évfolyam 

 24-28. Erdei iskola Kisinóc 

 28. Madarak-fák napi verseny 

Május 

 5. Megyei madarak-fák napja Algyő 

 15-19. Határtalanul program 

 27. Bodzási civil nap természetjáró szakkör 

 30. 140 éves iskolanap műsor 
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Június 

 12. osztálynapok 

 14. Tanár-diák röplabda bajnokság szervezés 

 Tiszavirág kenutúra szervezés 

 

Szakkörök, sportkörök 

 

Szakkör/korrepetálás 

megnevezése 

Heti foglalkozások 

száma 
Jelentkezők száma 

Atlétika 5-6. évfolyam 2 11 fő 

Kézilabda 1-4. évfolyam Gregus 1  12 fő 

Kézilabda 5-8. évfolyam Gregus 2 15 fő 

Labdarúgás 1-2. évfolyam 1 19 fő 

Labdarúgás 3-4. évfolyam 1 16 fő 

Labdarúgás 5-8. évfolyam 2 22 fő 

Labdarúgás lány Gregus 1 13 fő 

Labdarúgás fiú Gregus 2 15 fő 

Fitness 1 15 fő 

Röplabda 2 13 fő 

Összesen 15 óra 151 fő 

Tanulmányi és sportversenyek 

Versenyek megnevezése Egyéni versenyző neve Csapattagok neve Helyezés 

  Városi    

Mezei Futóverseny Oláh Milán    2. hely 

Mezei Futóverseny  
Tóth Lea , Sós Rebeka, 

Nagy Dorisz 
3. hely 

Mezei Futóverseny  
Fiú csapat, Posztós 

Krisztián, Oláh Milán 
2. hely 

Mezei Futóverseny  
3. korcsoportos lány 

csapat 
Megyeire jutott be 

Városi Diákolimpia Vajna Kitti  

Megyei 

diákolimpiába 

jutott 

Városi Diákolimpia Varga Balázs  

Megyei 

diákolimpiába 

jutott 

Városi Diákolimpia Fodor Kira  

Megyei 

diákolimpiába 

jutott 

Autómentes nap futás Balogh Dóra  1.hely 

Autómentes nap futás Nagy Fanni  3. hely 

Autómentes nap futás Vajna Kitti  4. hely 

Autómentes nap futás Varga Szilárd  4. hely 

Autómentes nap futás Dencsi Henrietta  5. hely 

Tudok és futok  csapat 3. hely 

Tiszta Szívvel Egyesület rajz pályázata Verók Barbara 5.b  1. hely 

 


