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I. HELYZETELEMZÉS 
 

1. Alkalmazotti feltételek 
 

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

(tanévkezdő állapot szerint – 2018. június 15.) 

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 
44 5 6 0 4 8 62 

 Gregus Máté 

Tagintézmény 
12 1 4 0 1 0 19 

Összesen 56 6 10 0 5 8 77 

ebből határozatlan 41 5 3 0 0 0 49 

ebből határozott 15 1 7 0 5 8 28 

ebből tartósan távol lévőt 

helyettesítő 
7 0 1 0 0 0 8 

üres álláshely 5 1 0 0 0 0 5 

 

 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 Makainé Vitális Mónika 
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 A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus:  

o Török Zsolt székhely, Zakariás Jolán tagintézmény 

 Szülői Munkaközösség munkáját koordináló pedagógus:  

o Tatár Sándorné székhely, Prágainé Szabó Terézia tagintézmény 

 A könyvtár vezetése: 

o Kovács Szabina /Klauzál utca 63./ 

o Kertészné Szőke Katalin /Nádor utca 35./ 

 A munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi feladatok koordinálása: 

o Baranyi Imre 

 Pályaválasztásért felelős tanár: 

o Papp Enikő 

 Tankönyvfelelős: 

o Kovács Szabina /Klauzál utca 63./ 

o Pálné Molnár Csilla  /Nádor utca 35./ 

o Mucsi Zsuzsanna /Gregus Máté Tagintézmény/ 

 

 

2. Tárgyi feltételek 

Az általános iskola három feladat-ellátási helyen működik. 

 
Klauzál u. 63. Nádor u. 35. 

Székkutas József 

A. 1. 

Helyrajzi szám 9723 6772 198/46 

Telek területe 7224 m2 6443 m2 9102 m2 

Épületek száma 2 1 1 

Tantermi adottságaink 

 Klauzál u. 63 Nádor u. 35. 
Székkutas József 

A. 1. 

Tantermek, szaktanterem 14 13 8 

Fejlesztőszoba 1 2 1 

Tanári szoba 1 1 2 

Könyvtár 1 1 - 

Számítástechnika terem 1 - 1 

Ebédlő 1 1 1 

Vizesblokk 4 2 4 

Tornaszoba - 1 1 

Szertár 2 3 2 

Tornacsarnok 1 - - 
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A Klauzál utcai és a Nádor utcai telephelyek állaga rossz. Az 1800-as években épült épületek a 

régi típusú iskolák hangulatát őrzik. A folyamatos karbantartás hiánya miatt teljeskörű felújítást 

igényelnek. A Tankerület nyertes uniós pályázatából minden bizonnyal megvalósul a két 

intézményegység felújítása. A Nádor utcai Telephely új szárnyának tetőszerkezete a nyári javítás 

ellenére még néhány helyen beázik, a tornaöltözők kifestése és a beázások megszüntetése 

megtörtént. A Nádor utcai telephelyen a tornaterem festése és a padlózat javítása a tanév során 

megtörtént. A Klauzál utcai épület mosdóinak és tornatermi öltözőinek állapota kritikus. A 

homlokzatok felújítására is szükség lenne. Két tanteremben a padlózat balesetveszélyes. A Gregus 

Máté Tagintézmény épülete jó állapotú. 

Minden feladat-ellátási helyen a kötelező taneszköz jegyzékben foglaltak 80%-a rendelkezésünkre 

áll. 

A Klauzál utcai épületben, 11 teremben, a Nádor utcai épületben 10 teremben áll rendelkezésre 

digitális tábla. Bővült a informatikai eszközök száma, a Klauzál utcán kialakításra került egy 

szerver szoba, valamint a könyvtárban elhelyezésre került három kliensgép és egy laptopot kapott 

a könyvtáros, melyen feltelepítésre került a könyvtári hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges 

szoftver. Továbbra is probléma a 2006-os beszerzésű projektorokhoz való izzók beszerzése. A 

Gregus Máté Tagintézményben 4 tanteremben van digitális tábla és az informatika terem biztosítja 

a digitális írástudás fejlesztéséhez szükséges eszközöket. Sport- és szabadidős foglalkozásokhoz 

szükséges eszközök minden telephelyen rendelkezésre állnak. 

Tagintézmény 

A tagintézményben a nevelő-oktató munkához szükséges tárgyi feltételek adottak. A TÁMOP 

3.3.8. 12/2-0033.sz. projekt keretén belül a tanulóbarát tanterem kialakításához valósult meg 

bútorbeszerzés, illetve a tanórai és tanórán kívüli kreatív és szabadidős foglalkozásokat segítő 

eszközök, sporteszközök beszerzésére is sor került. Az IKT-val támogatott órák megvalósulását a 

4 interaktív táblával felszerelt tanterem és a 15 állomásos informatika szaktanterem mellett a 

pályázati forrásból 2015-ben beszerzett 7 db laptop és digitális fényképezőgép is támogatja. A 

hangosító berendezések rendezvényeink színvonalas megtartásához járulnak hozzá. 

A tagintézményben a nyár folyamán az alábbi fejlesztések kerültek megvalósításra 

A Tankerületi Központ részéről: kerítés javítása és festése, lambériázás az aulában, ajtók festése, 

rovarhálók felszerelése, csempés felületek javítása, tantermek festése. 

Székkutas Község Önkormányzat támogatásával: tisztasági meszelés a konyhában, az ebédlőben, 

az informatika tanteremben, a tornaszobában, rovarhálók felszerelése az új épületben. 

Az iskola udvarán a garanciális javítási munkálatokat végezte el a DAOP pályázat kivitelezője: 

udvari játszóeszközök javítása (hajó, mászóka), a lelátó sérült fapadelemeinek cseréje. 
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3. Tanulói összetétel 

Intézmény / 

tagintézmény 

megnevezése 

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) 

2017/2018. 

tanév félévi 

létszám (fő) 

2017/2018. 

tanév végi 

létszám (fő) 

 Klauzál  432 434 430 402 402 405 397 

 Gregus  122  122  123 115 115 106 105 

Összesen 554 556 553 517 517 511 502 

 

    

 létszám RGYK HH ebből 

HHH 

BTMN SNI osztályok 

száma* 

napközi/ 

tanulószoba 

Klauzál 208 67 30 10 28 38 10 8 

Nádor 191 53 24 3 29 21 9 9 

Gregus 103 31 20 2 14 26 7 4 

összesen: 502 151 74 15 71 85 26 21 

(2018. június 15.) 

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

II. A KITŰZÖTT FELADATOK MEGVALÓSULÁSA 
 Fő feladatok: 

- Beiskolázás 

- Átmenetek segítése 

- Szövegértés és matematikai kompetencia fejlesztése 

- Környezeti neveléssel kapcsolatos programok szervezése 

- Tehetséggondozás 

- Felzárkóztatás 

- Hagyományok ápolása 

- Testvériskolai kapcsolatok erősítése 

- Partneri kapcsolatok  

- Pályázatok sikeres lebonyolítása 

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

11 napközis csoportot alakítottunk ki, felsőben 10 tanulószobai csoportban valósult meg a kötelező 

tanulás 14 órától 15 óráig. A tanulók érdeklődésének megfelelően a szakkörök (matematika, rajz, 

kézműves, dráma, angol, német), sportfoglalkozások (fitness, játékos tömegsport, kézilabda, 

röplabda, görkorcsolya) széles választékával lehetőséget biztosítottunk a szabadidő hasznos 

eltöltésére, ezáltal is szeretnénk élményszerűvé tenni az iskolát. A kötelező angol nyelvoktatás 

mellett alsó és felső tagozaton német szakkörre is lehetett járni.  

A Komplex Instrukciós Programot alkalmaztuk az utókövetés időszakával szemben támasztott 

elvárásoknak megfelelően, az órák beépítésre kerültek a tanmenetekbe, a Hejőkeresztúrról érkező 

mentor segítette a munkánkat.  
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Kiemelt feladatunk volt a lemorzsolódás megakadályozását szolgáló intézkedések megtétele: 

beavatkozó (intervenciós) program megvalósítása tanulást segítő szakember bevonásával 

(gyógypedagógus), felzárkóztató foglalkozások matematikából, angolból és magyarból, illetve 

egyéni készség- és képességfejlesztő foglalkozások (felzárkóztatások, korrepetálások) 

kiscsoportos megszervezésével a tanulói előrehaladás támogatása volt a cél. Tovább erősítettük a 

szülőkkel való hatékonyabb együttműködést az osztályfőnökök és az ifjúságvédelmi felelős 

részéről a magas hiányzási óraszám csökkentése érdekében és a családgondozókkal is folyamatos 

volt a konzultáció.  

Ebben a tanévben a nevelő-oktató munka összevontan került megszervezésre a tagintézmény 18 

fős 1-2. osztályában. Az alapozó tantárgyak (magyar, matematika, környezetismeret) 

csoportbontásban történő oktatására a lehetőséget biztosította a fenntartó, mely a pedagógusok 

munkáját is megkönnyítette, a pedagógiai munka hatékonyságát segítette. A hódmezővásárhelyi 

Nádor utcai telephelyen két párhuzamos 1. osztály került beindításra. Az ovisuli csoport az idei 

évben is elindult, melynek szintén a Nádor utcai telephely ad otthont, azonban ők óvodai keretek 

között, iskola előkészítő programot valósítanak meg. 

Iskolánkban magas a kiemelt figyelmet igénylő tanulók aránya, pedagógiai munkánk ehhez a 

helyzethez is igazodott. Az SNI és BTMN tanulók nevelése, oktatása integrált formában valósult 

meg. A speciális fejlesztést kiscsoportos fejlesztő foglalkozások révén utazó gyógypedagógusok 

látták el. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének 

támogatására széleskörű szabadidős tevékenységeket biztosítottunk. A tehetséges tanulóinkat 

tanórákon kívül tanulmányi versenyekre készítettük fel és szerepeltek eredményesen városi, 

megyei és országos versenyeken is.  

A 8. osztályosoknak felvételi előkészítő foglalkozásokat szerveztünk matematikából, magyarból 

és angol nyelvből. Végzős tanulóink (1 fő kivételével) lemorzsolódás nélkül beiskolázásra 

kerültek a középfokú intézményekbe.  

Sikeres pályázati tevékenységet folytat intézményünk. A Határtalanul program keretében két 

ötnapos kiránduláson vettünk részt a Vajdaságban és Erdélyben. A Nemzeti Tehetség Program 

„Bűvös kulcs” pályázat keretein belül 900.000 Ft értékben vásároltunk fejlesztő eszközöket az alsó 

tagozatos tanulók tehetségfejlesztésének érdekében. 

A tanévre szóló munkatervi programok, feladatok mellett a nyertes EFOP-1.3.9-17-2017-00049 

azonosítószámú „Szabadidős szinten egy közösségi térben minden” című kétéves projekt 

(támogatás összege: 40.897.183 Ft) megvalósítása kezdődött 2017. novemberétől szakmai 

ütemterv alapján, másik nyertes pályázatunk az EFOP-3.1.8-17-2017-00129 azonosítószámú „Te 

sem vagy más” című (támogatás összege: 15.000.000 Ft) 2018. januárban indult. Konzorciumi 

partnerként részt veszünk az EFOP-3.11-1-17-2017-00001 azonosítószámú „Szülő-Suli 

programok a gyerekekért” című, valamint az EFOP-3.3.5-17-2017-00015 azonosítószámú 

„Táborozni jó” című projektekben. 
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III. A tanév pedagógiai munkájának összefoglalása 

A 2017/2018-as tanévben is arra törekedtünk, hogy lehetőséget adjunk a tanulók képességeinek 

kibontakoztatására, személyiségük fejlesztésére. 

Célunk a gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztése, ennek érdekében a legmegfelelőbb 

módszerek kiválasztása, mely a munkaközösségnek és a nevelőtestületnek sok feladatot adott az 

egész évre.  

Fontos szempont volt, hogy eredményesen neveljünk, oktassunk és tanítványaink sikeresek 

legyenek.  

 

A pedagógiai tevékenység  

A pedagógiai munkánkat is a munkatervben rögzítettek alapján végeztük. Eredményes tanévet 

zártunk. A tanulók képességeit a lehetőségeik szerint fejlesztettük, a problémamegoldó 

stratégiájukat, szövegértési és nyelvi kompetenciájukat erősítettük.  

- a tanulók tanulási képességeinek fejlesztése, 

- problémamegoldó stratégiák erősítése, 

- a kompetencia mérésekre való felkészítés, 

- a lemaradó tanulók helyzetének javítása, 

- a tanulók fegyelmezettségi és neveltségi szintjének javítása, 

- a mérések során elért eredmények javítása. 

 

 

Tanulmányi eredmények összefoglalása 

OSZTÁLYOK SZÁMA 26 

TANULÓI LÉTSZÁM 2017. OKTÓBER 01. NAPJÁN 505 

TANULÓI LÉTSZÁM A TANÉV UTOLSÓ NAPJÁN 502 

ISKOLAI TANULMÁNYI ÁTLAG A 2016/2017-ES TANÉV 

VÉGÉN 

4,02 

5.00 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  50 

4.75 – 4.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  42 

4.50  – 4.74 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  51 

4.00 – 4.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  88 

3.50 – 3.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  89 

3.00 – 3.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  67 

2.50 – 2.99 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  28 

2.00 – 2.49 ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  8 

1.99 ALATTI ÁTLAGGAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMA  0 

TANTÁRGYI BUKÁSOK SZÁMA  16 

IGAZOLTAN MULASZTOTT ÓRÁK SZÁMA 30162 

IGAZOLATLANUL MULASZTOTT ÓRÁK SZÁMA 1218 
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FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁVAL RENDELKEZŐ TANULÓK 

SZÁMA ANGOL NYELVBŐL 

0 

KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁVAL RENDELKEZŐ TANULÓK 

SZÁMA ANGOL NYELVBŐL 

0 

FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁVAL RENDELKEZŐ TANULÓK 

SZÁMA NÉMET NYELVBŐL 

0 

KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁVAL RENDELKEZŐ TANULÓK 

SZÁMA NÉMET NYELVBŐL 

0 

FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁVAL RENDELKEZŐ TANULÓK 

SZÁMA FRANCIA NYELVBŐL 

0 

KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁVAL RENDELKEZŐ TANULÓK 

SZÁMA FRANCIA NYELVBŐL 

0 

ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENYEN 1-3. HELYEZÉST 

ELÉRT TANULÓK SZÁMA 

0 

MEGYEI TANULMÁNYI VERSENYEN 1-3. HELYEZÉST 

ELÉRT TANULÓK SZÁMA 

0 

VÁROSI TANULMÁNYI VERSENYEN 1-3. HELYEZÉST ELÉRT 

TANULÓK SZÁMA 

12 

ORSZÁGOS SPORT VERSENYEN 1-3. HELYEZÉST ELÉRT 

TANULÓK SZÁMA 

3 

MEGYEI SPORT VERSENYEN 1-3. HELYEZÉST ELÉRT 

TANULÓK SZÁMA 

20 

VÁROSI SPORT VERSENYEN 1-3. HELYEZÉST ELÉRT 

TANULÓK SZÁMA 

72 

GIMNÁZIUMBAN TOVÁBBTANULÓ 8. OSZTÁLYOS 

TANULÓK SZÁMA 

13 

SZAKGIMNÁZIUMBANTOVÁBBTANULÓ 8. OSZTÁLYOS 

TANULÓK SZÁMA 

31 

SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN TOVÁBBTANULÓ 8. 

OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMA 

27 

GIMNÁZIUMBA FELVETT 6. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMA 

(általános iskola tölti ki) 

- 

GIMNÁZIUMBA FELVETT 4. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMA 

(általános iskola tölti ki) 

- 

HÍD I. PROGRAMBAN TOVÁBBTANULÓK SZÁMA - 

HÍD II. PROGRAMBAN TOVÁBBTANULÓK SZÁMA - 

16. ÉLETÉV BETÖLTÉSE MIATT TANULÓI JOGVISZONYA 

MEGSZŰNT  

- 

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMA 85 

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK SZÁMA 40 

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK 

SZÁMA 

13 

BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI 

NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐK SZÁMA 

71 

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPJÁN TANTÁRGYI MINŐSÍTÉS 

ALÓL FELMENTETT TANULÓK SZÁMA 

16 
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ISKOLABUSZ SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZÁMA 111 

FEGYELMI HATÁROZATOK SZÁMA 1 

MAGÁNTANULÓK SZÁMA 6 

TANULÓI JOGVISZONY SZÜNETELTETŐK SZÁMA 6 

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐK 

SZÁMA 

1 

INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATOK SZÁMA (EU-S/HAZAI) 2/3 

 Készségtárgyakkal, magatartás, szorgalom minősítés nélkül. 

 

Hátrányok enyhítése 

Az előző években megkezdett differenciált oktatást továbbra is biztosítjuk. Nagy hangsúlyt 

fektetünk az esélyegyenlőség megteremtésére. Ez a feladat nagy körültekintést igényel a 

pedagógusok részéről, hiszen a gyermekek egyéni képességeit figyelembe véve kell a tanórai 

munkát megszervezniük. 

 

 A szociális és családi háttér miatt hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását segítő 

tevékenységek: 
- szoros kapcsolat a nevelési tanácsadóval és a gyermekjóléti szolgálattal; 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai munka megszervezése; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- pedagógus és a tanuló személyes kapcsolata; 

- a középiskolai továbbtanulás segítése; 

- a tanulók szabadidejének irányítása (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, 

szünidei programok); 

- szabadidős foglalkozások szervezése; 

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások, egyéni beszélgetések; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról. 

 

 Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók:  

Tapasztalataink alapján a lemorzsolódással veszélyeztetettek számának alakulását a családok 

szociális és anyagi helyzete egyaránt befolyásolja és mindemellett a nagyfokú motiválatlanság. 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tanulók megkapják azokat a lehetőséget, amelyek a 

továbblépéshez szükségesek (felzárkóztatások, egyéni foglalkozások).  

 

 Tanulási nehézséggel illetve beilleszkedési és magatartási problémákkal küzdő tanulók 

megsegítése: 

 

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és 

tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, 
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eredményes fejlesztésére különböző tanulási módszereket alkalmazunk (kooperatív technika, 

projekt pedagógia, tanulás tanítása, egyéni felzárkóztatás, páros és csoportmunka osztályon belül). 

Azoknak a tanulóknak, akiknek a nevelési tanácsadó illetve a szakértői bizottság gyógypedagógiai 

ellátást ír elő a városban működő EGYMI nyújt gyógypedagógiai, logopédiai stb. fejlesztést.  

A tanórákon és számonkérésnél problémájukat figyelembe vesszük és képességeikhez mérten 

segítjük őket a továbbhaladásban. 

 

 Felzárkóztatás, egyéni fejlesztés: 

A tanév folyamán diákjaink lehetőséget kaptak, hogy felzárkóztatáson, korrepetáláson vegyenek 

részt. Alsó tagozaton minden osztályban egy óra felzárkóztató foglalkozás keretén belül segítettük 

a diákokat. Az egyéni fejlesztések fejlesztő foglalkozások keretében zajlottak. 

Matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból felzárkóztató foglalkozásokat szerveztünk 

a tanév során. Az egyéni fejlesztés tanórán, differenciált oktatási módszerek formájában valósul 

meg, valamint intézményünkben egy fejlesztőpedagógus segíti az előrehaladást. 

 

Tehetséggondozás

Felső tagozaton:  
- tehetséggondozó szakkörök 

- matematika, angol és magyar középiskolai előkészítő foglakozások  

- dráma szakkör 

- énekkar 

- sportkör 

Alsó tagozaton: 
- tehetséggondozó szakkörök 

- angol szakkör 

- kézműves szakkör 

- sportkörök 

 

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítottunk. Tehetséges diákjaink számos versenyen 

kiemelkedő eredményt érnek el. 

 

Tanórán kívüli egyéb tevékenységek 

A tanórákon kívül kulturális programok, osztály kirándulások, osztálydélutánok, színház, mozi és 

múzeumlátogatások segítik a tanulók közösségének fejlődését, továbbá a szabadidő hasznos 

eltöltésére adnak lehetőséget.

A tanév során számtalan szabadidős programot szerveztünk a diákoknak. Az iskolán kívüli 

programok szervezésére nagy hangsúlyt fektettünk, hiszen ezeken a programokon a diákok 

szívesen vesznek részt. 

 

 



11 

 

IV. Az oktató-nevelő munka  

Az iskola legfontosabb döntéshozó szerve a tantestület, mely minden hónap első hetében összeül 

és átbeszéli az adott hónap feladatait, illetve döntést hoz az intézményt érintő kérdésekben. 

A szülőkkel való kapcsolattartást kiemelten kezeljük, szülői értekezleteken, fogadóórákon, nyílt 

napokon a szülők felkereshették a pedagógusokat. Külön egyeztetett időpontban bármikor 

beszélhettek a kollégákkal.  

Az óralátogatások folyamatosak voltak a vezetőség részéről. Összességében azt gondolom, hogy 

minden osztályban jól felkészült, a mai kor követelményeinek megfelelő tanítók és tanárok 

dolgoznak. Változatos módszerekkel, változatos óravezetéssel minden gyereket meg tudnak 

mozgatni a pedagógusok. Az óravezetési technikák is a gyerekek képességeikhez igazodnak. 

Különböző gyakorlási módokkal, sok eszközzel mélyítik az új ismereteket. Minden kolléga figyel 

arra, hogy a tanóra közben értékeléssel motiválják a tanulókat. A tanórák érdekesebbé és a tanulók 

motiváltabbá való tételéhez sokféle eszköz áll a rendelkezésünkre. 

 

Kiemelt figyelmet szentelünk a napköziben illetve a tanulószobán folyó tanulási és szabadidős 

tevékenységekre. A tanítási órák védelmét, pontos kezdését és befejezését egész évben 

folyamatosan ellenőriztük. 

A kollégák első számú szempontja a gyermekekkel való egyéni bánásmód alkalmazása, empatikus 

magatartás irányukba. A szakkörökön folyó munka színvonalas. Folyamatosan ellenőriztük a 

naplókat, tanmeneteket és a beosztottak más egyéb adminisztrációs tevékenységét is. Az 

óralátogatások és más ellenőrzések tapasztalatait a pedagógusokkal értékeljük, megbeszéljük. 

Az új kollégák gyakornoki munkáját mentor pedagógus segíti. A gyakornok és mentor között a 

konzultációk, kölcsönös óralátogatások, óramegbeszélések, elemzések, ellenőrzések 

folyamatosak. A mentor pedagógus a félévben és az év végén írásos értékelés készít a gyakornoki 

tevékenységről. 

Pedagógusok önértékelése, minősítése  

A sikeres pedagógus minősítő eljárás után három fő 2018. januárjától került a Pedagógus II. 

kategóriába és két fő gyakornok tett vizsgát. A tanév II. félévében 8 fő pedagógus önértékelése 

valósult meg a belső ellenőrzési csoport közreműködésével a munkaterv alapján. A tanév során a 

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

számára egyre fontosabb a minősítésen illetve az önértékelésen való részvétel, hiszen a sok pozitív 

megerősítés, melyet egy-egy látogatás során kapnak nagyon nagy lökést ad az adott kollégának. 
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V. Tantárgyi mérések 

Belső mérési rendszerünk 1. 

 DIFER 
műveleti sebesség 

mérése 

olvasáskészség, 

szókészlet 
szociometria 

célja A tanuló 

alapkészségeinek, 

képességeinek 

megismerése, 

felmérése 

a tanuló 

alapműveletek 

végzésében való 

tudásának felmérése 

kritikus szókészlet 

ismeretének 

feltárása 

kapcsolatháló 

feltérképezése 

feladata fejlesztendő 

területek feltárása 

fejlesztendő 

területek feltárása 

szóolvasókészség 

fejlődésének 

vizsgálata 

 

funkciója A felmérés 

eredményeire épülő 

egyéni fejlesztési 

tervek elkészítése. 

alapműveletek 

elsajátításának és 

begyakorlottságána

k feltárása 

A szóolvasó 

készség 

fejlődésének 

kritérumorienált 

diagnosztikus 

feltérképezése 

egyén helyének 

meghatározása a 

közösségben, a 

közösség 

struktúrájának 

meghatározása 

időpontja 1.évfolyam őszén 

minden tanuló 

2. évfolyam őszén 

3-4. évfolyam 

november, február, 

május 

5-8. évfolyam 

január 

3-4-5. évfolyam  

7. évfolyam 

5. évfolyam 

szeptember és 7. 

évfolyam április 

az 

értékelés 

tárgya 

kognitív, affektív 

területek  

kognitív területek, 

matematikai 

műveletvégző 

képesség felmérése 

kognitív területek affektív területek 

 

Belső mérési rendszerünk 2. 

Minden tanév végén a 8. évfolyamos tanulók részére szintmérő vizsgát tartunk magyar nyelv és 

irodalom, matematika, történelem és a tanult első idegen nyelv bevonásával. A szintmérő vizsga a 

nyolc év alatt elsajátított ismeretek, készségek, képességek felmérésére szolgál.  

Feladatok: 

 tételsorok összeállítása a matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv 

(angol, német, francia) tantárgyak ismeretanyagából 

 tanórákon a tételsorok kidolgozása 

 felkészülés segítése tanórán kívüli foglalkozásokon (tanulószoba, mentorálás, fejlesztés, 

tehetséggondozás, korrepetálás) 
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Megvalósítás:  

 8. évfolyamosok október első hetében kézhez kapják a szintmérő vizsga kérdéseit 

 a kérdéssor tartalmazza a tételeket, az egyes tételek kidolgozásához szükséges 

segédanyagokat, a követelményeket, a tételek kidolgozásának ütemezését 

 a tételsornak tartalmaznia kell a felkészülést segítő konzultációs lehetőségeket és azok 

időpontját 

 a vizsgára minden tanév végén június első hetében naponta 8:00 és 15:00 óra között kerül 

sor  

 a tanuló a vizsga napján a vizsgán való megjelenéssel teljesíti a tanítási napon való 

részvételt 

 a vizsgára vizsgabizottság előtt kerül sor 

 matematika tantárgyból 60 perc áll rendelkezésre az írásbeli feladatsor elkészítésére 

 magyar nyelv és irodalom tantárgyból írásbeli és szóbeli vizsgára is sor kerül, írásbeli 

vizsgára 60 perc áll rendelkezésre 

 angol nyelvből szóbeli vizsga  

 történelem és állampolgári ismeret tantárgyból szóbeli vizsga  

Értékelés: 

 A tanulók minden vizsgatárgyból a vizsgán egytől ötig egy-egy osztályzatot kapnak, amely 

az adott tantárgy tanév végi átlagába háromszoros szorzóval számít.  

  

Kompetenciamérés eredményei, az eredményesség érdekében tett konkrét lépések 

A 6. és 8. évfolyamok részt vettek az országos kompetenciamérésben, 2018. május 23-án elemi 

matematikai ismeretekből és szövegértésből. 

Az idegen nyelvi mérés 2018. május 16-án az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy 

német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni az Oktatási Hivatal által 

szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló 

mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola végzi el a Hivatal által az iskolákhoz 

eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával.  

 

A tantestület az országos kompetenciamérés eredményének közzététele után elemzi iskolai és 

tanulói szinten is az elért teljesítményt. Megállapítja a beavatkozási pontokat. Intézkedési tervet 

készít az eredmények javítása érdekében. Elkészíti és végrehajtja a kijelölt tanulókra az egyéni 

fejlesztési tervet. A tanulók kiscsoportos fejlesztő foglalkozások keretein belül kapnak lehetőséget 

a hiányosságok kompenzálására. 

 

A mérések kiértékelése az adott munkaközösségek feladata, mely minden évben megtörténik és 

részletes elemzés és beavatkozási terv készül a kollégák számára. 

 

NETFIT mérés 

A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, 

hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két illetve három zónába 

kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába. A NETFIT szoftveres 
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alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál minden tanuló számára, amely 

vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, a változást az előző évihez képest, valamint konkrét 

ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében. Az informatikai rendszerbe mind a tanuló, mind 

a szülő regisztrálhat, és akkor jut hozzá az egyedi értékelésekhez. A cél ebben az esetben nem a 

versengés, hanem a tanuló, szülő és pedagógus részére egy objektív visszajelzés. 

A kapott adatokat a kollégák elemzik, értékelik és beavatkozási tervet készítenek az eredmények 

alapján. 

 

VI.  Rendezvények, programok 

Iskolai közösségünk kiemelt rendezvényei 

- Tanévnyitó ünnepség 

- Jeles napok (október 6., október 23., március 15.) 

- Adventi készülődés 

- Tavaszköszöntő délután 

- Magyar Kultúra Napja 

- Nemzeti Összetartozás napja 

- Húsvéti ünnepkör 

- Anyák napja 

- Ballagás 

- Tanévzáró ünnepség 

 

A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei 

A tantestület nemcsak munkaértekezleteken, hanem azon felül is összehívásra került, illetve kisebb 

közösségi csoportok (pl. 5. osztályt tanítók köre) is tartottak megbeszélést a felmerülő kérdések, 

problémák megoldására.  

Az idei évben Tavaszköszöntő jótékonysági rendezvényt szerveztünk, melyen minden tanulónk 

megmutathatta magát a szüleinek, családjának. Minden hónapban tartottunk munkaértekezleteket. 

Szaktanácsadói látogatások szervezése (4 alkalommal). 

Szülői értekezleteket évente több alkalommal, 1 pályaválasztási szülői, fogadó órák szervezése. 

Nyílt napot 2 alkalommal tartottunk az alsó és felső tagozaton is. 

 

- tanévnyitó értekezlet – tanév rendje, tantárgyfelosztás, változások, aktuális feladatok 

- munkaközösségi értekezletek – tanulók órai munkájának értékelése, magatartási, 

tanulási problémák, osztálykirándulások, programok, aktuális feladatok 

- nevelőtestületi értekezlet – szülői értekezlet témáinak megbeszélése, aktualitások 

- havonta munkaértekezlet – aktuális feladatok 

- csapatépítő program – karácsonyi összejövetel 

- félévi osztályozó értekezlet 

- tavaszi nevelési értekezlet – SNI-s gyermekek oktatása, megsegítése 

- év végi osztályozó értekezlet 
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- kihelyezett munkaértekezlet, tanév búcsúztatása 

- tanévzáró értekezlet – az éves munka értékelése, statisztika, előzetes tantárgyfelosztás 

ismertetése, beszámolók. 

VII.  Környezeti nevelés, egészséges életmódra nevelés 

Fontos feladatnak tartjuk a környezettudatos magatartásra nevelést, a környezeti nevelést, az ÖKO-

szemlélet erősítését: papírgyűjtést szerveztünk, folytattuk a „PontVelem” elemgyűjtő akciót. Az 

Örökös Ökoiskola és Ökoiskola cím által támasztott elvárásoknak való megfelelés érdekében 

feladatunk volt az iskola zöld környezetének megőrzése. A tagintézményben konyhakert is 

kialakításra került az alsósok részéről. A kerettantervnek megfelelő emelt szintű technikaoktatás 

folyik az 5-8. évfolyamon, melynek keretében az üvegházi program bővítésével kívántuk a 

mezőgazdasági ismeretek oktatását erősíteni. A mindennapos testmozgás megvalósulását minden 

évfolyamon az óratervbe iktatott heti öt testnevelésóra, az úszásoktatás és a vívás biztosította.  

Új kezdeményezésként, az idei tanévben iskolánk csatlakozott a Pénz7 tematikus hét 

programjához, és valósította meg a projekthetet alsó és felső tagozaton is. Tanítás nélküli 

munkanap keretében pályaorientációs napot szerveztünk iskolai szinten.  

 

VII. Gyermekvédelem, egészségnevelés 

Felmérések, szűrések: 

- Testméretek ellenőrzése (testsúly, testmagasság, BMI, testzsírszázalék, mellkörfogat) – 

szeptemberben. 

- Orvosi és védőnői közös szűrés: minden osztály státusz vizsgálata megtörtént a tanév 

folyamán, ekkor gyógytestnevelésre javasolt tanulók kontroll vizsgálata is megtörtént, illetve 

újonnan is kerültek tanulók a gyógytestnevelési ellátásba. Gyógytestnevelési ellátásban 

részesülő tanulók száma: 32 fő. 

- Tisztasági vizsgálat (fejtetvesség szűrése) – szeptemberben, januárban minden osztályban 

megtörtént, illetve igény és szükség szerint folyamatosan. 

- Futópályán futás melletti vérnyomásmérés (terheléses vérnyomásmérés) – szeptemberben 2-

8. évfolyam.  

- Alapvérnyomások mérése tanítás alatt 1-8. évfolyam. 

- Látásélesség szűrése folyamatosan. 

- Színlátás-vizsgálat páros évfolyamokon folyamatosan. 

- Hallásvizsgálat minden páros évfolyamon. 

- A lelki gondozást szolgálják a Kamasz-panasz tini ügyelet, az órák közötti szünetek, 

egészségfejlesztő órák. 
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Tanulói balesetek: 

 

Esetszám  

baleset 

időpontja 

(év, hó, nap) 

baleset jellege 

jelentés 

megküldése (év, 

hó, nap) 

1. 2017. 09. 08. Hüvelykujj-törés 2017. 09. 11. 

2. 2017. 10. 04. Fej - agyrázkódás 2017. 10. 12. 

3. 2017. 11. 22. Boka - zúzódás 2017. 12. 06. 

4. 2017. 12. 11. Fej-halánték - agyrázkódás 2017. 12. 20. 

5. 2017. 12. 07. 
Agyrázkódással és orrcsont 

zúzódással kezelték. 
2017. 12. 12. 

6. 2018. 01. 08. Kéztörés 2018. 01. 10. 

7. 2018. 01. 03. Lábujj törése 2018. 01. 17. 

8. 2018. 01. 17. Lábfej törése 2018. 02. 02. 

9. 2018. 02. 15. Agyrázkódás 2018. 03. 07. 

10. 2018. 03. 28. Bokarándulás 2018. 04. 10. 

11. 2018. 05. 09. Agyrázkódás 2018. 05. 15. 

12. 2018. 05. 15. Nyílt seb 2018. 06. 04. 

13. 2018. 06. 07. Kulcscsonttörés 2018. 06. 18. 

Gregus Máté Tagintézményben nem volt baleset. 

 

Kapcsolattartás: 

 

Az iskola pedagógusai, különösen az osztályfőnökök azonnal felkeresnek, ha bármilyen 

tanulmányi, magatartási, érzelmi, lelki, családi, anyagi nehézségekkel küzdő gyermekre lesznek 

figyelmesek az adott osztályban. Ezek az esetek rögzítésre kerülnek, s kiemelt figyelemmel 

kísérjük az érintett gyermekeket. 

Természetesen a gyerekek személy szerint engem is megkeresnek, ha valamilyen problémájuk 

adódik; bár ez manapság ritkán fordul elő, hiszen a facebook-on élik magánéletüket, ott osztják 

meg barátaikkal a problémáikat. A már kialakított bizalmi kapcsolatok továbbra is jól működnek. 

A szülőkkel a gyermekeiken keresztül, telefonon, olykor e-mailben, illetve személyesen 

kommunikálunk. A szülők csak ritkán keresnek fel engem, valószínűleg azért, mert nem mernek 

segítséget kérni, otthoni körülményeiket feltárni. Ebből kifolyólag igyekszem minden szülővel 

személyesen is felvenni a kapcsolatot, felhívva a figyelmüket arra, hogy bátran merjenek hozzám 

fordulni. 

A gyermekek higiéniája és egészséges fejlődése érdekében folyamatosan tartom a kapcsolatot az 

iskolánkba rendszeresen kijáró védőnővel, Ősziné Kis Katalinnal.  

A Kagylóhéj Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Központtal heti, szükség esetén napi 

rendszerességgel tartom a kapcsolatot az érintett gyermekek és a családok hatékony segítése 

céljából. Továbbá a Kagylóhéj Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Központ kérésére az 
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osztályfőnökök a kért jellemzéseket elkészítik, az iskola elküldi a családgondozók részére. Jelenleg 

20 gyermek részesül alap ellátásban, 12 gyermek pedig védelembe vett. 

A magas óraszámú igazolatlan hiányzások, a magántanulói jogviszony és a gyermek 

veszélyeztetettsége szempontjából szükség esetén kapcsolatban állunk a Hódmezővásárhelyi Járási 

Gyámhivatallal. 

Ebben a félévben sok probléma volt az első és második osztályosok körében 6 gyermekkel, ez 

ügyben a Pedagógiai Szakszolgálat, bevont pszichológus és a Kagylóhéj segítségét is kértük, az 

érintett gyermekek szüleivel is olykor napi rendszerességű volt a kapcsolattartás. Sajnos a 

problémák (főként magatartási) még nem oldódtak meg teljes mértékben. 

Szükség esetén tartjuk a kapcsolatot a Népjóléti Irodával is, ezzel segítve a szülőket a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésében. Jelenleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult tanulók száma: 104 fő, hátrányos helyzetű tanulók: 37 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók: 10 fő.  

 

A székkutasi tagintézmény szeptembertől – decemberig heti 1 alkalommal rendszeresen kapcsolatot 

tart a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával, januártól már heti 3 alkalommal járt Székkutasra. 

Ezeken az alkalmakon a felmerülő problémákat megbeszélik. Jelenleg négy család alapellátott. 

Ebben a tanévben az osztályfőnökök két tanulóról töltöttek ki veszélyezettséget jelző lapot. 

A tanévben két esetmegbeszélés történt, gyermekek durva viselkedése miatt.  Jelenleg rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 34 fő, HH 17 fő, HHH 3 fő. 

 

VIII. Pályaválasztás 

A korábbi évekhez hasonlóan a 8. osztályosok az idén is több, - legfeljebb három - iskola nyílt 

napját látogathatják. Igény szerint lehetőséget biztosítunk a középiskolák számára, hogy 

iskolájukat bemutassák (szülői értekezleten, osztályfőnöki órán). 

A jelentkezési lapokon megjelölt iskolák sorrendjét a tanuló a tanulói adatlapon adja meg, s ennek 

változtatására idén is lehetőség nyílik.  A jelentkezési lapokat és az adatlapot 2018. február 15 – ig 

kellett elküldeni. 

A felvételi vizsgát tartó középfokú oktatási intézmények kilencedik évfolyamára a jelentkezési 

határidő 2017. december 9. 

A 8. osztályos osztályfőnökök október 31 – ig tájékoztatták a 8. évfolyamra járó tanulókat a 

középfokú iskolai felvételi eljárás rendjéről. 

 

Továbbtanulás számokban 

8.a 

gimnázium 4  23,50% 

szakgimnázium 7  41,20% 

szakközépiskola 6  35,30% 

létszám: 17  
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8.b 

gimnázium 0 0% 

szakgimnázium 11 57,90% 

szakközépiskola 7 36,80% 

nem nyert felvételt 1 5,30% 

létszám: 19  

8.c 

gimnázium 4 22,30% 

szakgimnázium 9 50% 

szakközépiskola 5 27,70% 

létszám: 18  

8.d 

gimnázium 5 27,70% 

szakgimnázium 4 22,30% 

szakközépiskola 9 50% 

létszám: 18  

összesített intézményi adatok 

gimnázium 13 18% 

szakgimnazium 31 43% 

szakközépiskola 27 37,50% 

nem nyert felvételt 1 1,40% 

létszám: 72  

 

IX. Az intézmény legfontosabb kapcsolatai 

 

 Szülők 

 SZMK 

 Diákönkormányzat 

 Intézményi Tanács 

 Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 

 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Egyházak 

 Civil szervezetek 

 Bessenyei Ferenc Művelődési Központ 
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 Zöld Kapocs Oktatóközpont 

 Nevelési Tanácsadó 

 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság 

 Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszék 

 

Az intézmény minden partnerével tervszerű, a tanulói közösség érdekeit szolgáló 

munkakapcsolatot tartunk fenn. 

 

X. Versenyeredmények 

Tanulóink az idei évben is számos iskolai, városi és megyei versenyen vettek részt, ahol szép 

eredményeket értek el. Az érintett kollégák sok energiát fektetnek abba, hogy a tehetséges 

tanulóinkat felkészítsék. (Az elért részletes eredmények a munkaközösségek beszámolóiban 

olvashatóak). 
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XI. MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓK 
 

HUMÁN II. MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA 

 
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése 

 
Hónap Elvégzett feladatok 

Augusztus 

 25. pótvizsgák 

 28. munkaközösségünk megalakulása, munkaközösségi megbeszélés  

 28. céljaink, feladataink megbeszélése, az éves munkaterv összeállítása, 

elfogadása 

 31. az éves tanmenetek elkészítése, leadása  

Szeptember 

 8. „Kis dinnyék” délutánjának (Klauzál u.) szervezésében 

segítségnyújtás – 5. o. osztályfőnökök   

 14. Gólyaavató (Székkutas) 

 26. Hangverseny látogatás a BFMK-ban (Nemzeti Filharmonikus 

Zenekar kamaraegyüttese) 

 26. Európai Sporthét – Be Active sportrendezvény - Sport Centrum -1-8. 

osztály (Székkutas) 

 28. Múzeumlátogatás- szegedi Móra Ferenc Múzeum (történelem 

szakkör)- „Láthatatlan – Elődeink tárgyai a sötétből” című kiállítás 

Október 

 

 „Diákok őszi tárlata” városi rajzpályázaton való részvétel  

 3- 4., „Az első világháború mindennapjai” c. interaktív kiállítás 

látogatása (Történelem szakkör) 

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

emléknapjáról (Klauzál, Székkutas), városi megemlékezés 

 12. Zene Világnapja alkalmából program összeállítása, megszervezése, 

lebonyolítása 

 19. Hangverseny látogatás: BFMK, 30 fő a felsőből (Filharmónia 

Magyarország, Szeged) 

 20. 1956. október 23-i forradalomról megemlékezés - iskolai 

megemlékezés 

 20. 1956. október 23-i megemlékezés (Székkutasi Emlékház, fáklyás 

felvonulás, koszorúzás) 

 22. 1956. október 23-i városi megemlékezés (fáklyás felvonulás) -  

8. évf.  

 24. 1956. október 23. – iskolai megemlékezés (Székkutas) 

 25. Varga Tamás Általános Iskola: Do you understand? szövegértési 

verseny 

 26. 'Halloween party'- 1-8.osztály (Székkutas) 



21 

 

November 

 9. KIP bemutató órák 

 10. „Készen áll a libabál”- EFOP-os  Márton-napi rendezvény 

(Székkutas) 

 rajzversenyek, pályázatok – folyamatosan („A család melege”, 

„Véradás” témakörben) 

 15. ABC days - nyelvi délután (Szent István Ált. Isk.) 

 16. Pályaválasztási napok- Szeged IH-7-8. (Székkutas) 

 22. Makó József Attila Gimnázium angol verseny 

 25. Jótékonysági bál Székkutason – szervezés, műsor  

 munkahely látogatások 

December 

 7. Látogatás az Informatikai Múzeumban – Szeged (Agóra) – 8. évf. 

 8. „Anya-nyelv- ész” című vetélkedő szervezése, lebonyolítása. 4 -8. 

osztály vett részt a székkutasi művelődési házban 

 10. adventi készülődés- kézműves foglalkozás (Székkutas) 

 20. adventi kézműves foglalkozás 

 20. olvasókör – karácsonyi műsor  

 21. Holokauszt Múzeum kiállítása (történelem szakkör) 

 21. karácsonyi iskolai műsor az újvárosi református templomban– 

énekkar  

 „Végre eljött szép karácsony”- ünnepváró családi program, kézműves 

foglalkozások záró ünnepi koncerttel az iskolában (EFOP-os 

rendezvény)- Székkutas 

Január 

 

 munkaközösségi megbeszélés- félévi munka értékelése 

 Zenemanók foglalkozás (Székkutas)- folyamatosan 

 levelező informatikai verseny (folyamatosan) 

Február 

 részvétel a pedagógus önértékelésben – folyamatosan (Tembel T., 

Baranyi I., Rácz M.) 

 „Tavaszköszöntő délutánra” készülés 

 farsangi délután megszervezésében közreműködés 

Március 

 2. Tavaszköszöntő délután (énekkar szereplése) 

 8. hangversenylátogatás a BFMK-ban (30 fő) 

 2 nd English Language Competition (levelezős) verseny szervezése - 3-

8. osztály vett részt  

 14. Petőfi nyomában (EFOP 1.3.9. projekt megvalósítása) 

 15. iskolai és városi megemlékezésen való közreműködés 

 

Április 

 13. Éneklő Ifjúság hangverseny szervezése és énekkar részvétele 

 11. „Mondd ki szépen!” angol nyelvű szépkiejtési városi verseny 

szervezése és gyerekek felkészítése 

 18. városi történelem verseny szervezése, lebonyolítása, gyerekek 



22 

 

versenyeztetése, felkészítése 

 26. kerékpártúra a Csomorkányi templomromhoz (EFOP 1.3.9. projekt 

megvalósítása) 

 23 -27. erdei iskola  

Május 

 14. Tisza rézfúvós kvintett (EFOP) – interaktív koncert Székkutason 

 16. országos idegen nyelvi mérés 

 7- 11. Határtalanul kirándulás 

Június 

 4. Nemzeti Összetartozás Napja – megemlékezés (témanap) 

 6. interaktív dob – show (EFOP) Székkutason 

 4 - 7. 8. o. év végi vizsgáinak lebonyolítása 

 13. Gregus Máté emlékezete (EFOP 1.3.9. projekt megvalósítása) 

 14. EFOP-1.3.9-17- 2017-00049 azonosítószámú, „Szabadidős szinten 

egy közösségi térben minden” című projekt keretében megrendezésre 

került bicikli túra Kakasszékre 

 12 – 13. osztályozó vizsgák 

 15. ballagási műsorban énekkar szereplése 

 18. munkaközösségi megbeszélés – éves munka értékelése 

 21. évzáró műsorban szereplés 

 22. kirándulás a Mercédesz gyárba 

 25. - EFOP-1.3.9-17- 2017-00049 azonosítószámú, „Szabadidős szinten 

egy közösségi térben minden” című projekt keretében megrendezésre 

kerülő poroszlói kirándulás az ÖKO parkba 

 

 

 

 

Szakkörök 

 

Szakkör/korrepetálás 

megnevezése 

Heti foglalkozások 

száma 
Jelentkezők száma 

énekkar 1 26 

német szakkör (Székkutas) 1 10 

kézműves szakkör 1 14 

rajz szakkör (Székkutas) 1 12 

kis történészek köre 

(tehetségkör) 
1 21 

angol (tehetségkör- alsó) 1 8 

angol (alsó- Székkutas) 1 6 

Összesen 7 97 
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Korrepetálások 

Korrepetálás 
Heti foglalkozások 

száma 
Jelentkezők száma 

angol  felkészítő (Székkutas) 1 igény szerint 

angol korr. (Székkutas) 1  

mat. fejl. 1  

mat. korr. 1  

 

Félévi és év végi tanulmányi átlagok osztályonként 

 
Történelem 

 

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

3,5 3,37 4,08 3,95 3,17 3,71 2,68 3 3,5 3,53 2,76 3,26 3,73 3,5 

 

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

3,22 3,5 3,85 3,2 3,13 4,00 2,55 2,76 3,6 3,71 2,47 2,73 3,6 3,39 

 

Etika 

 

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

4,09 4,9 4,8 3,95 4 4,3 4,2 4,1 4,2 4,2 4,1 4,5 4,6 4,37 

 

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

4,2 4,66 4,69 4,3 4,2 4,64 4,3 4,2 4,5 4,43 4,06 4,76 4,88 4,28 

 

Informatika 

 

6.a/1. 6.a/2. 6.b/1. 6.b/2. 7.a 7.b/1. 7.b/2. 7.c 8.a 8.b 8.c 8.o.emelt 

3,8 4,00 3,7 3,5 3,4 3,6 4,1 3,7 3,6 3,5 4,2 4,5 

 

Honismeret 

 

5.a 5.b 5.c 

4,27 4,04 4,6 

 

5.a 5.b 5.c 

4,09 4,04 4,61 

 

Ének 

 

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

4,2 4,4 4,9 3,78 4,3 4 3,72 4,1 4,6 4,1 3,7 3,9 4,1 4,2 

 

5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 7.d 8.a 8.b 8.c 8.d 
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4,1 4,1 4,69 4,04 4,18 3,85 3,8 3,9 4,5 4,28 3,76 4,00 4,1 4,2 

 

Német (Klauzál) 

 

5.o. 6.o. 8.o. 

3,1 3,75 3,23 

 

5.o. 6.o. 8.o. 

3,1 3,5 3,3 

 

Angol 

 

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

3,92 emelt: 4 

angol2: 

2,8 

3,92 emelt: 4,00 

angol 2: 2,6 

angol 3: E 

3,21 emelt: 3,92 

angol  2: 2,5 

angol 3: 3,08 

4,00 emelt: E 

angol 2: 3,08 

angol 3: M 

3,94 

     

     

 

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

3,83 emelt: 4,2 

angol2:2,8 

angol3: 

2,4 

4,08 emelt: 4,4 

angol 2: 2,4 

angol 3: BE 

3,36 emelt:3,9 

angol  2: 2,9 

angol 3: 2,6 

4,07 emelt: BE 

angol 1: 3,08 

angol 2:2,3 

3,88 

     

     

 

Papp Enikő 

                                                                                                                       munkaközösség-vezető 
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EVP MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA 

 

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése 

 

Hónap Elvégzett feladatok 

Augusztus 

 25. pótvizsgáztatás 

 28. EVP értekezlet 

 31.Munkavédelmi értekezlet 

 31. Tanmenetek leadása 

Szeptember 

 6-7.Szülői értekezletek 

 10.Szakkörök, munkacsoportok megalakulása 

 11. Madárbarát cím elnyerése a Székkutasi Tagintézményben. 

 12. Környezeti Információs Központ évnyitó értekezlete 

 15. Fehértó napja 2018. Kerékpártúra a székkutasi gyerekekkel 5.6. 

évfolyam. 

 15. Te szedd akcióhoz kapcsolódtunk az alsó és felső tagozaton. 

 17. Kenuzás a Mártélyi holtágon a 7.b osztállyal 

 16. Iskolai környezet aktualizálása 

 18.EVPmegbeszélés, házirend, ped. program átalakításáról 

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

 27. Atlétika csapatbajnokság 

 29. Európai diáksport napja 

 30. Nemzetközi madármegfigyelő nap a kubikban, madárgyűrűzés a 

természetjáró szakkörrel 

Október 

 4. Chocho Hands látogatás, pályaorientációs nap 

 4. „Egy csepp figyelem” alapítvány cukorbeteg gyerekek figyelemmel 

kísérése az iskolában című előadás, workshop. 

 11. Pályaorientációs látogatás a Kalmár Zsigmond Szak. Isk. 

 12. Pályaválasztási nap a Fekete Sas Étteremben. 

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

 25-26.Bemutató órák 5-6. évfolyamon 

 28. Természetjáró szakkörösök a Tappancs Alapítvány tanyáján 

kirándultak 

 30. Bagolytanya projekt elkészítése, ötletelés 

November 

 Pályaválasztási szülői értekezlet 

 9. Papírgyűjtés 

 14. tématervek leadása 

 16. Üzemlátogatás a nyolcadikosokkal 

 29. Szülői értekezletek 

December 

 15. Iskolai környezet aktualizálása 

 20-22. utolsó előtti tanítási napokon valósítottuk meg az alsó és felső 

tagozaton egyaránt az Egészség projektet. Segítséget nyújtott a 

védőnőkből álló csapat, Ősziné Kis Katalin iskolavédőnő segítségével. 
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Január 

 8. Bemutató óra testnevelés Kis-Bicskei Róbert önértékelés 

 18. Diákolimpia úszás 

 25. munkaközösségi beszámolók elkészítése 

 27. Játékos sportverseny területi bajnokság Karcag 

 30. EVP értekezlet 

Február 

 5. Félévi értekezlet 

 12. Megyei úszóverseny 

 7-8. szülői értekezletek 

 9. Alsós farsang 

 22. Felsős farsang 

 23. KIP mentorálás 

Március 

 1. Terematlétika verseny 

 2. Báli műsor előadása a szülőknek, kikeleti party 

 5-9. Pénzhét program, fentartható fejlődés, nulla hulladék, takarékos 

vásárlás 

 13.Mezeifutó diákolimpia 

 Szaktanácsadó érkezett földrajzból  

 22. Víz világnapja, totó a vízről 

 23. Természetismeret verseny 

 23. Édes hazám Magyarország c. versenyen 2 csapattal vettünk részt 

 27-28- Látogatás Zentára a testvériskolába 

Április 

 6. Megyei mezei futóverseny 

 9-13. Szülők hete 

 12. Labor nap a Gyulai József Természettudományos Műhelyben 7. 

évfolyam 

 13. Városi atlétika egyéni verseny 

 16. Városi atlétika ötpróba 

 17. Országos Mezei futóverseny Gödöllő 

 17. Ráczné Keresztes Dóra önértékelés, természetismeret bemutató óra 

 20. Vízipóló verseny, városi 

 22. Föld napi programok, Székkutason a megsebzett bolygó címmel 

vetélkedő szervezése, a felső tagozaton egész napos programsorozat 

szünetekben zajló témához illő feladatokkal, előzetes készüléssel. 

 23-27. Erdei iskola Törökmező 

 27. Madarak-fák napi verseny 

 30-május 4. Határtalanul program 

Május 

 Szülő-suli programok 2-9-16-23. 

 5. Megyei madarak-fák napja Algyő 

 7. Megyei atlétika verseny 

 14. 2000m-es futás felmérés 

 7-11. Határtalanul kirándulás a 7. évfolyammal 

 10.Kerékpártúra a Csomorkányi templomromhoz, Székkutasról 

 10-12.Élménypedagógia továbbképzés Kis-Bicskei Róbert, Szeibel 

Máté 
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 18-19. Zentai kirándulás, testvériskola 

 24.Papírgyűjtés 

 27. Kirándulás a kubikba természetjáró szakkör 

Június 

 5. Környezetvédelmi világnap Zöld Kapocs Oktatási Központ 

rendezvényéhez kapcsolódtunk, A víz a kincsünk! Gyűjtsd a 

csapadékot! címmel 

 7. Gyurta Dániel Úszógála 36000 m teljesítése 3 óra alatt.  

 8 évfolyam vizsgái, 5-6-7. 

 6. Pedagógus nap, jutalom Vaits Zoltánné, Bacsa Zsolt 

 8. osztálynapok 

 13.Kerékpártúra a Kakasszéki tavakhoz Székkutasról. 

 16.Egy napos Hortobágyi kirándulás 

 22. Mercedes gyár látogatása Kecskemét 

 28. Tanévzáró értekezlet Székkutason 

 Természetvédelmi és közlekedés sport nyári tábor szervezése18-22. és 

25-29.Táborozni jó címmel 

 

Szakkörök, sportkörök 

 

Szakkör/korrepetálás 

megnevezése 

Heti foglalkozások 

száma 
Jelentkezők száma 

Atlétika 5-6. évfolyam 2 16 fő 

Atlétika 1-2. 1 24 fő 

Atlétika 3-4. 1 22 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 2 32 fő 

Röplabda5-6 1 13 fő 

Röplabda 7-8 1 15 fő 

Természetjáró szakkör 5-8. 

évfolyam 
1 

15 fő 

Rajz szakkör 2 15 fő 

Összesen 18 óra 249 fő 
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Tanulmányi és sportversenyek 

Versenyek megnevezése 
Egyéni versenyző 

neve 
Csapattagok neve Helyezés 

Országos 

Mezei futóverseny II. korcsoport Aszalai Enikő  67. hely 

Területi 

Játékos sportverseny   Aszalai Enikő  

  Birke Vivien  

  Csáki Máté  

  Csikós Tibor  

  Lovas Balázs  

  Lovas Dániel  

  Muladi Nóra  

  Nagy Alíz  

  Nagy Dorisz  

  Oláh Milán  

  Paplukács Rebeka  

  Papp Ferenc  

  Pintér Noémi  

  Posztós Krisztián  

  Szenti Laura  

  Tóth Lea  

  Tóth Máté  

  Zsarkó Ákos  

Megyei  Tóth Máté 

Játékos sportverseny  Aszalai Enikő 2.hely 

  Birke Vivien 2.hely 

  Csáki Máté 2.hely 

  Csikós Tibor 2.hely 

  Lovas Balázs 2.hely 

  Lovas Dániel 2.hely 

  Muladi Nóra 2.hely 

  Nagy Alíz 2.hely 

  Nagy Dorisz 2.hely 

  Oláh Milán 2.hely 

  Paplukács Rebeka 2.hely 

  Papp Ferenc 2.hely 

  Pintér Noémi 2.hely 
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  Posztós Krisztián 2.hely 

  Szenti Laura 2.hely 

  Tóth Lea 2.hely 

  Tóth Máté 2.hely 

  Zsarkó Ákos 2.hely 

Mezei futóverseny II. korcsoport  

Aszalai Enikő 

Seres-Bartók Hanna 

Muladi Nóra 

Nagy Alíz 

Gyapjas Hanna 

4.hely 

Mezei futóverseny II. korcsoport Aszalai Enikő  1.hely 

Pályaatlétikai verseny II. korcsoport  

Aszalai Enikő 

Muladi Nóra 

Nagy Alíz 

Pintér Noémi 

Gyapjas Hanna 

Seres-Bartók Hanna 

4.hely 

Pályaatlétikai verseny II. korcsoport  

Lovas Balázs 

Oláh Milán 

Posztós Krisztián 

Csikós Tibor 

Tóth Máté 

Rácz Bence 

5.hely 

Pályaatlétikai verseny II. korcsoport Seres –Bartók Hanna  3.hely 

Pályatlétika I. korcsoport  

Tóth Lea 

Paplukács Rebeka 

Virágh Ramóna 

Zsoldos Nóra 

Szenti Laura 

Nagy Dorisz 

2.hely 

Pályatlétika I. korcsoport Paplukács Rebeka  1.hely 

Pályatlétika I. korcsoport Tóth Lea  1.hely 

Pályatlétika II. korcsoport  

Aszalai Enikő 

Muladi Nóra 

Nagy Alíz 

Pintér Noémi 

Gyapjas Hanna 

Seres-Bartók Hanna 

1.hely 

Pályaatlétikai verseny II. korcsoport Seres-Bartók Hanna  1.hely 

Pályatlétika II. korcsoport  Lovas Balázs 2.hely 
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Oláh Milán 

Posztós Krisztián 

Csikós Tibor 

Tóth Máté 

Rácz Bence 

Pályatlétika II. korcsoport Lovas Balázs   6.hely 

Mezei futóverseny I. korcsoport  

Paplukács Rebeka 

Tóth Lea 

Nagy Dorisz 

Rozsos Liza 

Virágh Ramóna 

2.hely 

Mezei futóverseny I. korcsoport Paplukács Rebeka  4.hely 

Mezei futóverseny I. korcsoport Lovas Dániel  4.hely 

Mezei futóverseny II. korcsoport  

Aszalai Enikő 

Seres-Bartók Hanna 

Muladi Nóra 

Nagy Alíz 

Gyapjas Hanna 

1.hely 

Mezei futóverseny II. korcsoport Aszalai Enikő  1.hely 

Mezei futóverseny II. korcsoport Seres-Bartók Hanna  4.hely 

Mezei futóverseny II. korcsoport  

Lovas Balázs 

OláhMilán 

Posztós Krisztián 

Rácz Bence 

Virágh Patrik 

3.hely 

Bozsik Foci Program 
Olasz Bulcsú 

Posztós Krisztián 
 Fair Play-díj 

Terematlétika I. korcsoport (futás) Tóth Lea  2.hely 

Terematlétika II. korcsoport (futás) Seres-Bartók Hanna  2.hely 

Terematlétika II. korcsoport (futás) Aszalai Enikő  3.hely 

Terematlétika I. korcsoport  

Paplukács Rebeka 

Tóth Lea 

Nagy Dorisz 

Rozsos Liza 

Virágh Ramóna 

1.hely 

Terematlétika II. korcsoport  

Aszalai Enikő 

Seres-Bartók Hanna 

Muladi Nóra 

Nagy Alíz 

Rácz Eliána 

1.hely 
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Terematlétika I. korcsoport  

Zsarkó Ákos 

Lovas Dániel 

Lovas Mihály 

Kiss Bátor Koppány 

3.hely 

Egyéni atlétika verseny Nagy Alex  
1500m futás 

IV. hely 

VÁROSI VERSENYEK 

Autómentes napi futás Dencsi Henrietta  I.hely 

 Vajna Kitti  
II. hely 

 

 Kis Jázmin  
III. hely 

 

 Nagy József  
III. hely 

 

 

 
Tóth Csilla  IV. hely 

 Bozó Zoltán  V. hely 

Városi úszóverseny 
Dencsi Henriett 

 
 

II: hely 100m gyors 

(IV/A) 

II. hely 100m pillangó 

 Vajna Kitti  

I. hely 100 m gyors 

(III/B) 

III. hely 50 m mell 

 

 Gojdár Boglárka  

IV. hely100 m hát 

(III/A) 

VI. hely 100 m gyors 

(III/A) 

 

 Tóth Csilla  

VI. hely  100 m 

gyors (III. /B) 

 

 Papp Nóra  

II. hely 100 mgyors 

(IV./B) 

II. hely  100 m 

mell 

 

 Nagy Gréta  

IV. hely 100 m 

hát (IV/B) 

 

 Maczelka Timúr  

V. hely  100 m 

mell 

 

 Sós Ábel  
V. hely  100 m 

hát 
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VI. hely 100 m 

mell 

 

  

4X50 m lány gyors 

váltó 

 

III. hely 

 

 
 

4X50 m fiú gyors váltó  

 
IV. hely 

Terematlétika 
Nagyváti Mercédesz   

 
 

 I. hely 

 medicinlökés 

 Nagy József  
 III. hely 

 30 m futás 

Mezei futóverseny Dencsi Henriett  I.hely 

 
Seres-Bartók Hanna  

 
 IV. hely 

  

III. korcsoportos lány 

csapat    (Kis 

Jázmin, Tóth Csilla, 

Vajna Kitti, Kiss Fanni, 

Török Edina) 

 

II. hely 

  

III. korcsoportos fiú 

csapat  (Szél 

Márk, Nagy Tamás, 

Aszalai Bence, Sós 

Ruben, Sós Marcell) 

 

VI. hely 

  

IV. korcsoportos fiú 

csapat  (Nagy 

József, Reményi Harri, 

Bozó Zoltán, Kovács 

Viktor, Panyor Áron 

 

VI. hely 

Városi egyéni atlétika 

verseny: 
Vajna  Kitti   600m I. hely 

 Csengeri Ádám  300 m I. hely 

 Dencsi Henrietta  1500 m II. hely 

 Nagy Alex   1500 m II. hely 

 Nagy József  magasugrás II. hely 

 Nagy Fanni  
kislabda hajítás III. 

hely 

 Olasz Félix  300 m III. hely 

 Nagy Fanni  300 m IV. hely 

 Burger Szabolcs  300 m IV. hely 

 Nagy József  100 m (döntő)V. hely 
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 Borbás Gabriella  
kislabdahajítás 

döntőVI. hely 

 Tóth Csilla    600 m VI. hely 

  
4x100m váltó (fiú, 

lány) 
III. hely 

Többpróba 

csapatbajnokság 

 

 

A III. korcsoportos 

lány csapat   

Csapattagok: Rácz 

Esztella, Kiss Jázmin, 

Vajna Kitti, Posztós 

Viktória, Tóth Csilla, 

Török Edina 

II. hely 

 

 Seres-Bartók Hanna   
 Egyéni összetett 

II. hely 

Suli póló   IV. hely 

Lány foci diákolimpia   I. hely 

Fiú foci diákolimpia 

IV. korcsoport  
  III. hely 

Gyurta Dániel 

Úszógála 
 

31 diákkal, 39,9 km-t 

teljesítve 
IV. hely 

KIK 3 fordulós 

kvízverseny 

Mihály Fanni 8. oszt 

Székkutas. 
  

Legyél otthon a 

nemzeti értékekben 
 

Matók Kitti , Pap 

Szimonetta, Kaszás 

Kevin 

 

Édes hazánk 

Magyarország 

honismeret, földrajz 

verseny 

 2 csapat 7-8. osztály V. hely 

 

        Szilágyiné Szabó Mónika 

          munkaközösség-vezető 
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Reál munkaközösség beszámolója a 2017-2018. tanév munkájáról I. 

A tanév kiemelt feladata volt a Táltos Tehetséggondozó Általános Iskolából érkező tanulók sikeres 

integrációja. Az osztályokba került 1-2 tanuló beilleszkedését a pedagógusok és az osztálytársak 

egyaránt segítették. A legfőbb gondot a gyerekek tanulásban való lemaradása jelentette, főleg az 

olvasás, szövegértés, írás területén. Alsó tagozaton a magatartási problémák is gondot okoztak, de 

ott a tanítók, fejlesztőpedagógusok módszertani eszköztára a tanulásban való felzárkóztatást 

eredményesen segítette. Felső tagozaton az olvasás, írás területén történő lemaradást a tantárgyi 

korrepetálásokkal nehezen tudtuk pótolni. Ez az akadály a következő tanévre is feladja a leckét. A 

szakértői vizsgálatok során több esetben kiderült a kezeletlen diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, 

amit a következő tanévben a szervezett fejlesztő foglalkozások keretében igyekszünk pótolni, 

tantárgyi korrepetálásokkal pedig a tanulásban való lemaradást enyhíteni. Sokat segít ebben az 

EFOP-os „Szülő-suli” program is, ahol 2-3 fős csoportokban történnek a fejlesztések heti 

rendszerességgel.  

Munkánk során további célkitűzésünk volt tanulóink problémamegoldó gondolkodásának 

fejlesztése. Az utóbbi időben azt tapasztaltuk, hogy bármilyen területen a gyerekek önállótlanok, 

nincsenek ötleteik a megoldásra, ha valamilyen problémával szemben találják magukat. Ennek a 

feladatnak a megoldásában kértük a szülők segítségét is, mivel a gyerektől minden feladatot át 

akarnak venni, vagy a másik véglet, hogy egyáltalán nem érdekli őket, mi történik a gyerekkel. 

Szaktárgyaink tanítása, osztályfőnöki munkánk során, valamint a tanórán kívüli foglalkozások 

keretében is igyekeztünk ezt a célt kitűzni annak érdekében, hogy diákjainknak legyenek stratégiái 

arra, ha valamilyen problémával szemben találják magukat. Nézzenek utána tankönyvben, 

füzetben, interneten, merjenek kérdezni, társaiktól, tanáraiktól, szüleiktől segítséget kérni, ha 

valamit nem tudnak megoldani. A tanítási órán felvetett problémákra a rendszeres „nem tudom”, 

„nem értem” válasz nem vezet a probléma megoldására. Ebben a helyzetben a differenciált 

tanulásszervezést is nehéz eredményesen megvalósítani. A következő tanévben is folytatjuk a 

problémamegoldó stratégiák elsajátítását, alkalmazását. Kollégáink azt tapasztalták az áttanítások 

során, hogy a székkutasi diákok sokkal önállóbbak. Erre már első osztálytól nagyon következetesen 

nevelik a gyerekeket. Nekik könnyebbséget jelent az alacsony csoportlétszám.  

A csoportbontások eredményesen támogatták a tanulók optimális készség és képességfejlesztését. 

Az 1-es csoportokban lehetővé tette az egészséges versengést, a 2-es és 3-as csoportokban pedig 

azt segítette, hogy diákjaink meg mertek szólalni, kérdezni mertek, nem szégyellték kimondani, ha 

valamit nem tudtak megoldani. A differenciálás az 1-es csoportokban volt a legsikeresebb, mert az 

ott tanuló diákjaink tudnak önállóan dolgozni és kihívás volt számukra egy-egy nehezebb feladattal 

való próbálkozás, a feladatok önálló megoldása. A 3-as csoportokban nehezen megvalósítható a 

differenciálás, mivel ezekben a csoportokban koncentrálódnak a tanulási nehézségekkel küzdő 

gyerekek, akik igénylik az egyéni segítségadást és sok esetben ebben a kislétszámú csoportban is 

elkalandozik a figyelmük, nehezen birkóznak meg egyedül a problémával. Ezekben a csoportokban 

a páros munka alkalmazása tűnik hatékonynak. Ettől függetlenül szükségesnek gondoljuk a 

csoportbontásokat, a tanítók szorgalmazzák már 2. osztálytól annak érdekében, hogy az 

alapműveletek elsajátítása minél sikeresebb legyen. Fontos kitétel a csoportok közötti átjárhatóság, 

hiszen a gyermekek különböző mértékben fejlődnek és ha szükséges az optimális fejlődés 

érdekében csoportot válthatnak. Erről előzetesen a tanítók, szaktanárok konzultálnak és a szülőkkel 

egyeztetnek. Fontosnak gondoljuk a gyógypedagógusokkal történő együttműködést, javaslatként 
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merült fel a náluk történő hospitálás, szakmai beszélgetés az SNI és BTMN-es tanulók sikeres 

fejlesztése érdekében. A következő tanévben szakmai műhelyt kezdeményezünk annak érdekében, 

hogy a szaktanárok munkáját segítsük.  

A tanórai munka eredményességét, az országos mérésre való felkészülést támogatták a 

kiscsoportos fejlesztőfoglalkozások, felzárkóztatások, korrepetálások, előkészítő foglalkozások. 

Alsó tagozaton a napköziben a duál órák tették lehetővé az egyéni segítségnyújtást. Felső tagozaton 

hatodik és nyolcadik évfolyamon a kompetenciamérésekre történő felkészítés volt az elsődleges 

szempont. A gyengébb képességű tanulók esetében az olvasási és szövegértési nehézségek 

leküzdése volt a cél a sikeres feladatmegoldás érdekében. Kíváncsian várjuk a kompetenciamérés 

eredményeit, amelyek számszerűsítik a fejlesztőmunka eredményességét. A cél az országos átlag 

körüli eredmény elérése, de ezt mindig erőteljesen befolyásolja a tanulói összetétel. Az iskolai 

szintű kompetenciajellegű mérések azt mutatják, hogy a 6. évfolyamon a tanulók között nincsenek 

kiemelkedő teljesítmények, az 1-es csoport is közepes képességekkel rendelkezik, ezért 

valószínűsíthető, hogy az országos mérés eredménye is ennek megfelelően alakul. A 

fejlesztőmunka szeptemberben folytatódik, reméljük, hogy a kiscsoportos foglalkozásokra a 

továbbiakban is lesz lehetőség.  

Az országos mérések mellett a helyi megmérettetéseknek is hagyományt teremtettünk. A jól bevált 

három kompetencia jellegű mérés és a műveleti sebesség mérés mellett a székhelyintézményben 

az 5-7. évfolyamon az egész éves tananyagból záródolgozat keretében adnak számot diákjaink. 

Ennek a dolgozatnak az eredménye hármas szorzóval kerül az osztályzatok közé, amely a tartós 

tudásról ad információt. Ezzel a mérési módszerrel támogatjuk a 8. évfolyam végén szervezett 

vizsgára történő felkészülést, amely az általános iskolai tananyag témaköreit foglalja magába és 

szintén hármas szorzóval számít az év végi matematika osztályzatba. Az eredményeket a mellékelt 

táblázat mutatja. Tapasztalataink alapján a vizsgajegyek átlaga gyengébb, mint az év végi 

matematika jegyek átlaga, kivéve a székhely intézmény 1-es csoportját és a 8. d osztályosok 

teljesítményét. Ennek oka lehet, hogy ezeknek a csoportoknak a tagjai a vizsgára összeszedték 

magukat és jobban teljesítettek, mint év közben. 10 fő kapott jeles osztályzatot, míg az év végi 

jegye csak négy tanulónak jeles. Sajnos 11 tanulónak nem sikerült teljesítenie a követelményeket, 

ők szóbeli vizsgán javíthattak. Közülük 6 fő a szóbeli vizsgán is elégtelen osztályzatot kapott, 2 

tanulónak javítóvizsgát is kell tennie matematikából. Ők nagyon sokat hiányoztak és a hiányzás 

alatt tanultakat sem igyekeztek bepótolni. A táblázatból az is megállapítható, hogy a 3-as csoportok 

teljesítménye a leggyengébb, ami összefüggésben van azzal a megállapítással, amelyet a 

csoportbontások bekezdésben említettem. Összességében fontos, hogy a gyermekek átessenek a 

középiskolában is rájuk váró vizsgahelyzeteken és önértékelésük reálisabbá váljék a vizsgára való 

felkészülésük és vizsgán nyújtott teljesítményük alapján. Az összegyűjtött információk alapján a 

vizsgát a következő év végén is megszervezzük és célszerű lenne a tagintézményben is megíratni 

a záródolgozatokat az 5-7. évfolyamon.  

A magas színvonalú szakmai munka támogatása érdekében a tanév során két alkalommal bemutató 

órával egybekötött szakmai műhelymunkát szerveztünk. Első félévben a 4. évfolyamon a „Táblás 

játékok alkalmazása az alsó tagozatos fejlesztő munkában” címmel Fekete Olga tanítónő tartott 

bemutató foglalkozást, majd ezt követően a táblás játékok hasznáról beszélgettünk. Jó lenne felső 

tagozatban folytatni a következő tanévben ezt a fejlesztő munkát. A felső tagozaton eddig még nem 

sikerült meghonosítani a táblás játékok iránti igényt. A gyermekek és tanárok túlzott leterheltsége 

egyaránt közre játszik ebben. A diákok napi 6-7 tanítási óra után örülnek, ha szabadon 
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beszélgethetnek, játszhatnak. Reméljük viszont, hogy a leendő ötödikesek nem vesztik el 

lelkesedésüket! A második félévben a Péz7 keretében Török Zsolt bemutató óráját láthattuk az 5/1-

es csoportban, ahol csoportmunka keretében „A pénz mindennapi szerepéről” kellett számot adni 

a diákoknak, akik kreatív módon oldották meg a feladatokat és prezentálták a csoportmunka 

eredményét. Ezek a műhelyek kölcsönös betekintést nyújtottak az alsó és felső tagozaton dolgozók 

munkájába, segítették a szakmai ötleteken túl az alsó-felső tagozat közötti átmenetet. Továbbra 

sem tudtak részt venni ezeken a belső továbbképzéseken a tagintézményben dolgozó kollegák a 

távolság és mindennapos elfoglaltság miatt. A következő tanévben tovább folytatjuk ezt a fajta 

műhelymunkát és próbáljuk megoldani minél több kollega részvételét. Városi szintű 

műhelymunkára kaptunk meghívást a Varga Tamás Általános Iskolába, ahol a kiváló matematikus 

munkásságáról, tanítási módszereiről hallhattunk előadásokat. A munkaközösség 6 tagja tudott 

részt venni ezen a rendezvényen. A szakmai munka támogatását segítette a szaktanácsadó 

látogatása Szabóné Szanyi-Nagy Annánál és a KIP mentor látogatása, aki Tenkei Olgánál és Fekete 

Olgánál volt matematika órán. Az intézményi önértékelés keretében Tenkei Olga önértékelése 

zajlott. Juhász-Nagy Istvánné látogatta a matematika és fizika óráját, majd elkészítették az 

önértékelést és az önfejlesztési tervet. Zakariás Jolán feltöltötte a portfólióját, minősítése a 

következő tanévben várható.  

Színfoltot jelentett a munkaközösség és az iskola életében is az országos Pénz7 rendezvényhez 

való csatlakozás témahét keretében, amely ebben az évben a hiteleket állította középpontba. Azokat 

a tantárgyakat vontuk be a programba, amelyekhez kapcsolható volt a téma: történelem, magyar, 

rajz, ének, matematika. Tanulságos volt az a tapasztalat, hogy a gyermekek zöme nem megy 

bevásárolni, nem tudja, mi mennyibe kerül, a család mennyi pénzből gazdálkodik, milyen kiadások 

vannak egy háztartásban, mikor érdemes hitelt felvenni, stb. A külső segítők által tartott 

tájékoztatások érdekesek voltak és hasznos információval szolgáltak a diákok és pedagógusok 

számára egyaránt. Tenkei Olga volt a témahét felelőse, aki igyekezett minél több segítséget 

nyújtani a kollegáknak és koordinálta a programot. További lehetőségek rejlenek ebben témában, 

ezért a következő tanévben is tervezzük a megvalósítását. Felmerült annak igénye is, hogy projekt 

keretében komplexebb módon tudnánk a gyermekek ismereteit bővíteni a pénzzel való gazdálkodás 

tekintetében.  

A tanév során igyekeztünk felkészíteni diákjainkat a különböző tanulmányi versenyekre, bár meg 

kell állapítani, hogy sokkal több időt szántunk a felzárkóztatásokra! Részt vettünk a hagyományos 

matematika és kémia levelező versenyeken. Ebbe a versenyzési formába oly módon is 

bekapcsolódtunk, hogy a 6. osztályosok számára városi szinten Soványné Ódor Ilona állította össze 

a feladatsorokat, majd javította a beérkező megoldásokat. A József Attila Kupán két ötödikes (Kis 

Regő Bendegúz, Sós Marcell ) és négy hatodikos diák (Gera Angelika, Kiss Jázmin, Oszlánczi 

Szabolcs és Tősér Szabina) képviselte iskolánkat. Ezen a versenyen legeredményesebben Kis Regő 

Bendegúz szerepelt, V. helyezett lett. Az ötödikeseket Török Zsolt, a hatodikosakat Soványné Ódor 

Ilona készítette fel a versenyre. A Zrínyi Ilona Matematika Versenyen 4 alsós és 5 felső tagozatos 

diák vett részt. A versenyen iskolánk tanulói közül legeredményesebben Sós Marcell szerepelt (23. 

hely), aki könyvjutalmat kapott felkészítő tanárával, Török Zsolttal együtt. A Varga Tamás 

Általános Iskola által megrendezésre kerülő Kisplatán és Nagyplatán Matematika Versenyeken is 

részt vettünk. A felső tagozatos diákok közül Sós Marcell az I. helyezést, Kis Regő Bendegúz az 

V. helyezést érte el. Őket Török Zsolt készítette fel a versenyre. Gukcsó Mirtill 5. d osztályos 

tanuló Zakariás Jolán tanítványa. A 6. osztályosok közül Kiss Jázmin szerepelt a 

legeredményesebben, 7. helyezett lett. Részt vett még a versenyen Faragó Máté, Oszlánczi 
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Szabolcs (9. hely) és Szemerédi Zétény. Az ő felkészülésüket Soványné Ódor Ilona segítette. A 

Pangea Matematika Verseny helyi fordulójára sok diák jelentkezett. és mérettette meg magát. 

Sajnos az országos döntőbe senki sem jutott be. A versenyt Makainé Vitális Mónika koordinálta. 

A tagintézmény diákjai beneveztek MATEGYE internetes versenyre, amelynek folyamatos 

segítése Zakariás Jolán feladata volt. A Hevesy György Kémia Versenyen a levelező és városi 

forduló eredményei alapján a megyei döntőbe jutott Nagy Attila, Nagy Alex, Nagy Kamilla és Oláh 

Letícia. A városi fordulón Oláh Letícia a III. helyezést, Nagy Kamilla a IV. helyezést érte el. A 

megyei döntőben a legeredményesebben Nagy Kamilla szerepelt, a 13. helyezést érte el. 

Valamennyien Rácz Jánosné tanítványai. Lehetőség szerint a következő tanévben is támogatjuk 

diákjaink versenyeken való részvételét, felkészülésüket segítjük majd. Jó lenne erre is órakeretet 

biztosítani.  

A természettudományos szemlélet formálását szolgálja a természettudományos gyakorlat tantárgy. 

Ebben a tanévben új formával próbálkoztunk oly módon, hogy 1-1 csoportot a 4 pedagógus helyett 

csak 1 vagy 2 tanított. Ennek tapasztalatait beépítjük a következő tanévben. Nehezebb, nagyobb 

együttműködést kíván a többtanáros modell, de a gyerekeknek változatosabb programot nyújt, 

komplexebb a fejlesztés. Sajnos a 4. osztályosok számára tervezett bemutató foglalkozások 

elmaradtak, ez komoly hiányosság az átmenet támogatásában. A diákokat a kísérletezés köti le 

leginkább, de nehéz számukra az az algoritmus, amely alapján a kísérletet elemezzük is. Főleg a 

magyarázatok megkeresésére nincs türelmük. Ez tapasztalható fizika és kémia órákon is. Ezeket a 

tárgyakat sajnos kevés diák tanulja, ezért arra kell törekednünk, hogy élményszerű órákon tanulják 

meg a gyerekek a mindennapi életükben előforduló törvényszerűségeket. Jó érzés, ha néhány 

diákot sikerül abba az irányba terelgetni, hogy érdeklődőek, nyitottak legyenek a 

természettudományok iránt, és esetleg ebben az irányban tanuljanak tovább. Ebben a tanévben 3 

tanuló megy kémia tagozatra. A Gyulai József Természettudományos Műhely laborfoglalkozásait 

mindig nagyon várják a diákok. Ebben a tanévben is sikerült minden 7. és 8. osztályos diákot 

eljuttatni a labor komplex foglalkozásaira. Szintén a szemléletformálást szolgálja a sikeresen 

lebonyolított erdei iskolai program, melynek helyszíne Törökmező volt. Elsősorban 5-6. 

osztályosok számára volt vonzó, de a nyolcadikosok is képviseltették magukat. A komplex 

személyiségfejlesztés, közösségformálás és a természet szeretete, tisztelete áll ennek a programnak 

a középpontjában. Rácz Jánosné kísérő tanárként vett részt az erdei iskolában, segítve az EVP-

munkaközösség vezetőjének, Szilágyiné Szabó Mónika programfelelősnek a munkáját. Nagy öröm 

volt látni, hogy a pályakezdő fiatalok milyen lelkesen és örömmel vettek részt a programok 

szervezésében és már a következő tanév erdei iskolai programját tervezgetik.  

Szakmai munkánkat számos megbízatás, feladat egészítette ki. Az elkészített év végi beszámolók, 

önértékelések arról tanúskodnak, hogy a kollegák a tanítási és tanórán kívüli foglalkozások 

megtartása mellett tevékenyen részt vesznek az intézmény életében. Az EFOP-os pályázatok 

keretében 3 kolléga dolgozik fejlesztőként, 1 koordinátorként és 2 fő különböző rendezvények 

szervezőjeként.  

Munkánk színvonalának emeléséhez összegyűjtöttük azokat a területeket, amelyek feltétlenül 

fejlesztésre szorulnak:  

- problémamegoldó gondolkodás  

- a becslőképesség  

- az alapműveletek biztos ismerete  
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- a szóbeli kifejezőkészség  

- az olvasható írás, az igényes munkavégzés  

- önálló munkavégzés, mint a differenciálás feltétele  

- önfegyelem, figyelem  

- didaktikai játékok szabálytudata  

- memoriterek  

- kézügyesség  

- csoportmunka, KIP –es órák gyakoribb beépítése  

- infokommunikációs eszközök gyakoribb használata  

- online mérések bevezetése – csatlakozás az eDia rendszerhez  

A tanulmányi átlagokat, a tanulók természettudományos tantárgyakból kapott jegyeit vizsgálva 

megállapítható, hogy sok esetben komoly esély van a lemorzsolódásra. Ennek megelőzése az 

alábbi javaslatok születtek:  

- élni kell a tanulószoba, fejlesztés, korrepetálás adta lehetőségekkel  

- tanulószoba hatékonyságának növelése - a tanár segítsen tanulni a diákoknak a 

tanulószobán! Vizsgára való felkészítést is segítse!  

- szülők meggyőzése a tanulás fontosságáról – ne legyen elég a kettes, vagy a hármas  

- több idő a bevésésre, gyakorlásra, ne kelljen rohanni a tananyaggal  

- csoportbontások (2. osztálytól) magyarból is  

- speciális bánásmód, módszerek a különleges bánásmódot igénylő tanulókhoz  

- önállóságra nevelés (pl. Székkutas)  

- kiscsoportos fejlesztések folytatása  

- EFOP pályázat keretében elkezdett fejlesztőmunka folytatása  

- duál órák az alsó tagozaton  

Felvetődött az a kérés, hogy a különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való eredményesebb 

foglalkozás érdekében a gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus óráit a többségi pedagógusok is 

látogathassák. Ennek bevezetéseként a gyógypedagógussal beszélgetést kezdeményezünk az 

augusztusi munkaközösségi foglalkozáson. A fejlesztőpedagógusok feltették a kérdést, hogy az 

SNI-s tanulóknak kell-e mérést írni, ha igen írhatnak-e mást, mennyit lehet segíteni nekik? Javaslat 

volt, hogy a szülőknek tartott bemutató órák után szervezzünk beszélgetést a szülőknek annak 

érdekében, hogy értsék az órán látottak okait, történéseit. A nyitott kérdésekkel folytatjuk 

augusztusban a munkát.  
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REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA II. 

 

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése 

 

Hónap Elvégzett feladatok 

Augusztus 
 28. Munkaközösség megalakulása, éves feladatok megbeszélése 

 31. Tanmenetek elkészítése  

Szeptember 

 04. Szintfelmérés az 5. osztályokban 

 06. Műveleti sebesség mérése 

 09. „Zöldfülűek beavatása” program megszervezése, lebonyolítása 

 15. Szakkörök, korrepetálások, fejlesztő foglalkozások beindítása 

 30. 8. osztályos vizsgarendszer ismertetése a 8. évfolyamon 

 29. Kompetencialapú bemeneti mérések lebonyolítása, kiértékelése 

Október 

 18. Szakmai műhely az alsó tagozaton – Fekete Olga bemutató órája 

 25. Laboróra a Gyulai József Természettudományos Műhelyben (8.b, 8.d) 

 25-26. Nyílt tanítási napok szervezése a szülőknek 5-6. évfolyamok 

November 

 04. Városi levelezőverseny indítása   

 05. Nevezés a Hevesy György Kémia Versenyre 

 09. KIP mentor látogatása Tenkei Olgánál 

 17. Nevezés a Zrínyi Ilona Matematika Versenyre 

 24. József Attila Kupán való részvétel 

 30. Regisztráció a Pénz7 programra 

December 
 15. Szakmai nap a Varga Tamás Általános Iskolában 

 20-21. Egészségprojekt 

Január 

 16-17. Nyílt tanítási napok az alsó tagozaton 

 25. Önértékelések, reflexiók készítése a félévi munkáról 

 30. Félévi kompetencia mérések megíratása, kiértékelése, fejlesztési 

feladatok kijelölése 

 29. Félévi munkaközösségi foglalkozás 

Február 

 05. Félévi értekezleten beszámoló a munkaközösség munkájáról 

 16. Zrínyi Ilona Matematika Verseny 

 20. Hevesy György Kémia Verseny városi fordulója 

 21. Laboróra a Gyulai József Természettudományos Műhelyben  

 21. Pangea matematika verseny iskolai fordulója 

 Pénz7 témahét programjának összeállítása 

Március 

 6-9. Pénz7 témahét 

 07. Szakmai műhely a felső tagozaton – Török Zsolt bemutató órája 

 22. Víz világnapja 

 23. Hevesy György Kémia Verseny megyei fordulója 
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Április 

 9-13. Szülők hete 

 18. Kisplatán matematika verseny 

 Műveleti sebesség megíratása 

 23-27. Erdei iskola Törökmezőn 

 26. Nagyplatán matematika verseny 

 OKÉV – mérés eredményeinek értékelése 

Május 

 Készülés az OKÉV-mérésre, záródolgozatokra, vizsgára 

 23. Laboróra a Gyulai József Természettudományos Műhelyben (7. a, 7. c) 

 23. OKÉV – mérés 

 30. Kompetencia alapú év végi mérések megíratása 

 28-30. Záródolgozatok megíratása (28-31.) 

Június 

 5-7. Vizsga a 8. osztályosoknak 

 15. Önértékelések elkészítése 

 18. Munkaközösségi foglalkozás: évi munka értékelése 

 

A tanév eleji szintfelmérő eredményei 

 

Tantárgy 
Osztály 

5/1 5/2 5/3 5. c 6/1 6/2 6/3 6. c 

matematika 81% 53% 35% 53% 41% 22% 15% 28% 

 

Tantárgy 
Osztály 

7. a 7. b 7. c 7. d 8/1 8/2 8/3 8. d 

matematika 31% 35% 38% 37% 64% 29% 28% 40% 

 

Tantárgy 
Osztály 

3. a 3. b 3. c 4/1 4/2 4/3 4. d 

matematika 63% 78% 81% 65% 53% 39% 90% 

 

A tanév végi szintfelmérő eredményei 

 

Tantárgy 
Osztály 

5/1 5/2 5/3 5. c 6/1 6/2 6/3 6. c 

matematika 61% 35% 21% 53% 50% 31% 25% 38% 

 

Tantárgy 
Osztály 

7. a 7. b 7. c 7. d 8/1 8/2 8/3 8. d 
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matematika 42% 40%! 42% 34% 64% 39% 28% 40% 

 

Tantárgy 
Osztály 

3. a 3. b 3. c 4/1 4/2 4/3 4. d 

matematika 73% 72% 78% 92% 75% 20% 67% 

 

 

Fejlesztések, korrepetálások 

 

Fejlesztés 
Heti foglalkozások 

száma 
Jelentkezők száma 

6. a  1 23 

6. b 1 22 

7. a 1 15 

7. b 0,5  21 

7. c 0,5 19 

5-6. évfolyam Székkutas 1 12 

4. c 1 3-5 

3. a 1 5 

2. a 1 5 

Matematika előkészítő/OKM Klauzal 1 20 

Matematika előkészítő tagintézmény 1 10 

8.  1 4 

8. 1 4 

8. 1 10 

8 1 4 

8. 1 4 

Összesen: 15 192 

 

Korrepetálás 
Heti foglalkozások 

száma 
Jelentkezők száma 

5/3 1 10 

4. o. 3 10 

Összesen: 4 20 

 

Szakkörök, tehetségkörök 

 

Szakkör megnevezése 
Heti foglalkozások 

száma 
Jelentkezők száma 

Természettudományos szakkör 1 5 fő 
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Matematika szakkör (Székkutas 1-4.) 1 14 fő 

Kosárlabda 1 10 fő 

Táblás játék alsó 3 30 fő 

Összesen 6 59 fő 

 

 

 

Tanulmányi és sportversenyek 

 

Versenyek megnevezése 
Egyéni versenyző 

neve 
Csapattagok neve Helyezés 

Országos 

 -   

Területi 

 -   

Megyei 

Heves György Kémia Verseny Nagy Kamilla  11. 

  Városi    

József Attila Kupa Kis Regő Bendegúz   V. 

Nagyplatán Matematika Verseny Sós Marcell  I. 

 Kis Regő Bendegúz  IV. 

Hevesy György Kémia Verseny Oláh Letícia  III. 

 Nagy Kamilla  IV. 

 Nagy Attila  VII. 

 Nagy Alex  VIII. 

 

Köszönöm az iskolavezetés támogatását, a kollegáknak az együttműködést, lelkiismeretes, magas 

színvonalú munkát!  

Rácz Jánosné  

     munkaközösség-vezető 
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ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA 

 

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése 

 

Hónap Elvégzett feladatok 

Augusztus 

 24. Előzetes tanévnyitó értekezlet. 

 24. szülői értekezlet  

 25, pótvizsga 

 29. alsós munkaközösségi megbeszélés 

 28-29.Süni tábor 

 26-29. Tankönyvek bevételezése az iskolai könyvtárba 

 30. 4. osztályok átadása a felső tagozatos kollégáknak.(alsó felső 

átmenet) 

 31.Ovisuli a csoport megkezdi éves munkáját a Nádor utcán. 

 31.Tanévnyitó értekezlet 

 31.Tanmenetek leadási határideje 

Szeptember 

 1.Tanévnyitó ünnepség, tankönyvek kiosztása 

 1.Szülői értekezlet az első osztályokban 

 5. Elemi számolási készségmérés 3-4. o. 

 7. szülői értekezlet 2-3-4. osztályokban 

 8. a volt negyedikes tanítók részt vettek a Kis Dinnyék délutánján 

 15. Bekapcsolódtunk az országos szemétszedési akcióba. 

 Folyamatos Difer mérés az első osztályokban. 

 26. SZMK megbeszélés 

 28. Papírgyűjtés 

 29.Tűzriadó 

 30. Kompetencia alapú bemeneti mérések megíratása 

Október 

 3. Info 

 9. Fizikai állapotmérés 

 12. Zene világnapja a Klauzál utcán 3-4. osztályosok képviselnek 

 12. Fogadó óra 

 10-től mozgásos angol foglalkozás az óvodákba 

 18. Tehetségfeltárás, tehetséggondozás. POK mentor műhelyfoglalkozás 

 20. Megemlékezés az 1956-os forradalom emlékére iskolai ünnepség 3-

4. osztályosok képviselik az alsót  

 25-26-27. Bemutató órák szülőknek 

 26. Városi mesemondó verseny iskolai fordulója 

November 

 6. INFO 

 9.  KIP-es mentor látogatása, bemutató órák 

 9. Iskolai mesemondó nagycsoportos óvodásoknak (óvoda-isk. átmenet) 

 10. Idősek Napja az Olvasókörben 

 15. Műveleti sebességmérés 

 15. Bozsik fesztivál 
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 16. Pályaválasztási projekt 

 20. SZMK megbeszélés a Klauzál utcán 

 24. Munkaközösségi megbeszélés 

 28. Játékos sport vetélkedő 

 30. Szülői értekezlet minden osztályban 

 30, Városi Szépírási verseny iskolai válogatója 

December 

 5. Infó 

 5. Mozilátogatás a rgyk-ás tanulók részére 2.a 

 6. Mikulás kupa a nagycsoportos gyerekeknek. (óvoda-isk. átmenet) 

 6. Mikulás az iskolában 

 12. Bábműsor az óvónők előadásában 

 14. Városi Aranytoll szépírási verseny 

 14. Játékos atlétika verseny megyei döntő 

 18. Szülőkkel közös templom takarítás.  

 19. Aranytoll városi szépírási verseny eredményhirdetése. 

 20-22.Adventi projekt-nap az egészségnevelés témakörében 

 20. A 4. osztályosok részt vettek a felsős Adventi készülődés c. 

programon. 

 22. Közös karácsonyi műsor az Újvárosi templomban 

Január 

 11. alsós szülői értekezlet 

 16-17. Nyitott kapuk a nagycsoportos szülők és gyerekek 

részére.(óvoda-isk. átmenet)  

 19. 4. osztályosok színházi látogatása 

 22. Beiskolázási tájékoztató az óvodában. 

  23. Magyar Kultúra Napja 4., 5., 6. osztályosok vetélkedője.  

 23. Alsós SZMK megbeszélés. 

 26. Félévi osztályozó értekezlet alsó 

 27. Játékos sportvetélkedő országos elődöntője (Karcag) 

 29. II. félév kezdet. 

Február 

 1.-2.  alsós szülői értekezlet  

 5. félévi értekezlet 

 6.-7. nagycsoportos óvodásokat  fogadtunk játékos foglalkozásra 

 9. alsós farsang 

 16. Zrínyi matematikaversenyen részvétel 

 19. INFO 

 21. Orchidea-Pangea matematikaversenyen részvétel 

 21. Városi Terematlétika Diákolimpia 

 27. Vaits Zoltánné minősítő eljárása 

Március 

 2.Tavaszköszöntő délután 

 5.Versmondó verseny iskolai fordulója 

 7. Tájékoztató a 2018/2019-es hit-és erkölcstan oktatásról. 5-9. 

 5.-10  Pénz7 program – témahét  

 7-8. Tehetség a 4. osztályosoknak  

 6. Mezei futóverseny 
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 12.  Bozsik foci  

 14.  Megemlékezés az 1848-49-es forradalomról 

            koszorúzás Széchenyi szobornál  

 14.  Ünnepség 3.-4. osztály képviseli az alsót 

 20.  TIMSS mérés a 4.a osztályban 

 20.   Népdal éneklési versenyen vettünk részt 

 21.   Bemutató órák a szülőknek   

 21.   Helyesírási verseny iskolai fordulója 

 23.   Népi Játékok Találkozója 

 28.   TIMSS mérés a 4.b osztályban 

 

   Április  

 29-től április 3. TAVASZI SZÜNET  

 5. Foci olimpia 

 6.        Megyei mezei futóverseny 

 9. Matematika verseny iskolai fordulója 

 10. INFÓ 

 10. Martyin Andrea szaktanácsadói látogatása. 

 9-13. Szülők hete 

 11. Költészet Napja vetélkedő 

 11. SNI-s fejlesztést bemutató óra 

 12-13. Beiratkozás 8.00-19.00-ig. 

 16.       Városi Pályaatlétika Diákolimpia I. korcsoport 

 17.       Országos mezei futóverseny (Gödöllő) 

 19.       Kimeneti műveleti sebességmérés 3.-4. évfolyamon 

 19.       Városi Pályaatlétika Diákolimpia II. korcsoport 

 24. Miljkovic Tamara szaktanácsadói látogatása. 

 24. Kazinczy szépkiejtési verseny iskolai fordulója 

 24-25-26   Leltár 

Május 

 05.02. Madarak és Fák Napja általunk szervezett városi verseny 

 05.07.-12. Anyák napi szülői értekezletek  

 05.07.Táborozni jó képzések elindultak 

 Táborozni jó szülői értekezlet a Klauzál utcán.  

 05.08. Selmeci Tímea gyakornoki vizsgája  

 05.07-08. Futás mérés 1.-4. évfolyamon 

 08.   Megyei Pályaatlétika Diákolimpia 

 09.  KIP mentor látogatás 

 05.10-11-12. Élménypedagógiai képzés  

 05.15. Pup Olivér gyakornoki vizsgája 

 05.15. Genye Helga gyakornoki vizsgája 

 23. OKÉV mérés 4. évfolyamon is 

 23. Kompetencia alapú év végi mérések matematikából, 

szövegértésből 

 25.      Részvétel az Újvárosi Olvasókör gyermeknapi rendezvényén 

 25.      Bozsik foci 
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 29.      Papírgyűjtés 

Június 

 5.        Gyereknap   

 7.        Gyurta Dániel Úszógála  

 7.        4. osztályosok búcsúztatása  

 12. Osztályozó értekezlet alsó 

 12.       Munkaközösségi foglalkozás: Év végi munka értékelése   

 21. Önértékelések elkészítése  

 28. Év végi értekezlet 

 

Év eleji eredmények 

Tantárgy 
Osztály 

2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 4.c - 

matematika (%) 76 82 63 78 II.53 I.72 III.39 - 

nyelvtan (%) 84,47 89,1  67 75,39 66 65 - 

szövegértés (%) 69,13 87,75  73 75 72 72 - 

 

Félévi eredmények 

Tantárgy 
Osztály 

2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 4.c -  

matematika (%) 79 85 74 72 II.54 I.85 III.45  

nyelvtan (%) 68,78 68,62 87 91 - - -  

szövegértés (%) 73,37 81,21 84 81 73,61 82 64,5  

         

 

Év végi eredmények 

Tantárgy 
Osztály 

2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 4.c -  

matematika (%) 76,33 80 75 78 83 78   

nyelvtan (%) 78 86 73 77 83 72 74  

szövegértés (%) 66 73 81 65 76 83 66  
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Szakkörök 

Szakkör/korrepetálás 

megnevezése 

Heti foglalkozások 

száma 
Jelentkezők száma 

Hipp-HOPP tánc 1. 2 27 

Néptánc 2 23 

Táblás játékok 3 2 12 

Táblás játékok  2 23 

táblás játék 2. 2 17 

énekkar 2 15 

Dráma 1 27 

Görkorcsolya 1 35 

Ugrálókötél 1 14 

könyvtár 4 35 

angol szakkör 1.a 8. 

német 1.a 5 

angol szakkör 1.b 17 

német  1.b 4 

Összesen 17 180 

 

Tehetségkörök 

Tehetségkör megnevezése 
Heti foglalkozások 

száma 
Jelentkezők száma 

Magyar tehetségek köre 2 2 11 

Labdarúgás tehetségkör 1-2 1 22 

Labdajáték 1 20 

labdajáték  1 22 

labdajáték 1 24 

labdajáték 1 23 

labdajáték 1 25 

labdajáték 1 18 

labdajáték 1 21 

labdajáték 1 16 

Labdarúgás tehetségkör 3-4 1 16 

Atlétika 1-2. 2 10 

Atlétika 3-4. 2 25 

kölyökatlétika 1 17. 

Összesen: 17 270 
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Korrepetálások 

 

Korrepetálás 
Heti foglalkozások 

száma 
Jelentkezők száma 

1.a 1 5 fő 

1.b 2 12 fő 

2.a 2 6 fő 

2.b 2 7 fő 

3.a 1 4 fő 

3.b 1 4 fő 

4.a 1 4 fő 

4.b 2 8 fő 

4.c - - 

 12 óra 50 

 

Fejlesztés 

Fejlesztés 
Heti foglalkozások 

száma 
Jelentkezők száma 

1.a - - 

1.b - - 

2.a 1 6 fő 

2.b -   - 

3.a - - 

3.b - - 

4.a -  

4.b -  

4.c -  

Fejlesztés (HE) 5 20 fő 

ovisulis fej. 15   

magántanuló  10 1 fő (két nap) 

 31 óra 27 fő 

Tanulmányi és sportversenyek 

Versenyek megnevezése 
Egyéni versenyző 

neve 
Csapattagok neve Helyezés 

Országos 

Mezei futóverseny II. korcsoport Aszalai Enikő   

Országos Uszonyos Úszóverseny 

100m gyors Diákolimpia 
Lénárt Imre Bálint  1. hely 
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Országos Uszonyos Úszóverseny 

50m gyors Diákolimpia 
Lénárt Imre Bálint  2. hely 

Területi 

Játékos sportverseny   Aszalai Enikő  

  Birke Vivien  

  Csáki Máté  

  Csikós Tibor  

  Lovas Balázs  

  Lovas Dániel  

  Muladi Nóra  

  Nagy Alíz  

  Nagy Dorisz  

  Oláh Milán  

  Paplukács Rebeka  

  Papp Ferenc  

  Pintér Noémi  

  Posztós Krisztián  

  Szenti Laura  

  Tóth Lea  

  Tóth Máté  

  Zsarkó Ákos  

Megyei  Tóth Máté 

Játékos sportverseny  Aszalai Enikő 2.hely 

  Birke Vivien 2.hely 

  Csáki Máté 2.hely 

  Csikós Tibor 2.hely 

  Lovas Balázs 2.hely 

  Lovas Dániel 2.hely 

  Muladi Nóra 2.hely 

  Nagy Alíz 2.hely 

  Nagy Dorisz 2.hely 

  Oláh Milán 2.hely 

  Paplukács Rebeka 2.hely 

  Papp Ferenc 2.hely 

  Pintér Noémi 2.hely 

  Posztós Krisztián 2.hely 

  Szenti Laura 2.hely 

  Tóth Lea 2.hely 

  Tóth Máté 2.hely 
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  Zsarkó Ákos 2.hely 

Madarak és Fák természetismeretei 

vetélkedő 
 

Kiss Bátor Koppány, 

Korponovics Kinga 

Kiss Norman 

 

 

5.hely 

Mezei futóverseny II. korcsoport  

Aszalai Enikő 

Seres-Bartók Hanna 

Muladi Nóra 

Nagy Alíz 

Gyapjas Hanna 

4.hely 

Mezei futóverseny II. korcsoport Aszalai Enikő  1.hely 

Pályaatlétikai verseny II. korcsoport  

Aszalai Enikő 

Muladi Nóra 

Nagy Alíz 

Pintér Noémi 

Gyapjas Hanna 

Seres-Bartók Hanna 

4.hely 

Pályaatlétikai verseny II. korcsoport  

Lovas Balázs 

Oláh Milán 

Posztós Krisztián 

Csikós Tibor 

Tóth Máté 

Rácz Bence 

5.hely 

Pályaatlétikai verseny II. korcsoport Seres –Bartók Hanna  3.hely 

  Városi    

mesemondóverseny Sándor István   

mesemondóverseny Zsarkó Ákos   

mesemondóverseny Kiss Normann   

mesemondóverseny Konyhás Cintia   

mesemondóverseny Olasz Réka   

Aranytoll szépírási v Szenti Laura   

Aranytoll szépírási v Agárdi Laura  3. hely 

Aranytoll szépírási v Tóth Lea  2. hely 

Aranytoll szépírási v Csigó Tamara  3. hely 

Aranytoll szépírási v Makán Vivien   

Aranytoll szépírási v Olasz Réka   

Aranytoll szépírási v Hideg Dóra   

Aranytoll szépírási v Nagy Aliz   

Aranytoll szépírási v Aszalai Enikő   
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Aranytoll szépírási v Szilágyi Lili   

Játékos Sportvetélkedő  Aszalai Enikő 2.hely 

  Birke Vivien 2.hely 

  Csáki Máté 2.hely 

  Csikós Tibor 2.hely 

  Lovas Balázs 2.hely 

  Lovas Dániel 2.hely 

  Muladi Nóra 2.hely 

  Nagy Alíz 2.hely 

  Nagy Dorisz 2.hely 

  Oláh Milán 2.hely 

  Paplukács Rebeka 2.hely 

  Papp Ferenc 2.hely 

  Pintér Noémi 2.hely 

  Posztós Krisztián 2.hely 

  Szenti Laura 2.hely 

  Tóth Lea 2.hely 

  Tóth Máté 2.hely 

  Zsarkó Ákos 2.hely 

Madarak és Fák természetismeretei 

vetélkedő 
 

Kiss Bátor Koppány, 

Oláh Milán 

Kiss Norman 

 

 

1. hely 

Madarak és Fák természetismeretei 

vetélkedő 
 

Czakó Liliána 

Makán Vivien 

Szabó Nóra 

5. hely 

Rajz pályázatok Posztós Róbert   

 Birke Vivien   

 Lovas Balázs   

 Bába Vivien  1.hely 

 Lovas Balázs  3.hely 

 Kabók Kitti   

 Kovács Melinda   

 Paplukács Fanni  2.hely 

Versíró pályázat Kabók Kitti  1.hely 

Népdal éneklési verseny  

Tóth Lea 

Nagy Dorisz 

Sós Bella 
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Konyhás Cintia 

Kazinczy Szépkiejtési verseny  Muladi Nóra  6. hely 

Kis Platán matematika verseny 

Bányai Péter 

Ruzsa Bence 

Korponovics Kinga 

Oláh Maja 

Nagy Alíz 

Légrádi Gerda 

Szabó Nóra 

  

Pályatlétika I. korcsoport  

Tóth Lea 

Paplukács Rebeka 

Virágh Ramóna 

Zsoldos Nóra 

Szenti Laura 

Nagy Dorisz 

2.hely 

Pályatlétika I. korcsoport Paplukács Rebeka  1.hely 

Pályatlétika I. korcsoport Tóth Lea  1.hely 

Pályatlétika II. korcsoport  

Aszalai Enikő 

Muladi Nóra 

Nagy Alíz 

Pintér Noémi 

Gyapjas Hanna 

Seres-Bartók Hanna 

1.hely 

Pályaatlétikai verseny II. korcsoport Seres-Bartók Hanna  1.hely 

Pályatlétika II. korcsoport  

Lovas Balázs 

Oláh Milán 

Posztós Krisztián 

Csikós Tibor 

Tóth Máté 

Rácz Bence 

2.hely 

Pályatlétika II. korcsoport Lovas Balázs   6.hely 

Mezei futóverseny I. korcsoport  

Paplukács Rebeka 

Tóth Lea 

Nagy Dorisz 

Rozsos Liza 

Virágh Ramóna 

2.hely 

Mezei futóverseny I. korcsoport Paplukács Rebeka  4.hely 

Mezei futóverseny I. korcsoport Lovas Dániel  4.hely 

Mezei futóverseny II. korcsoport  
Aszalai Enikő 

Seres-Bartók Hanna 
1.hely 
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Muladi Nóra 

Nagy Alíz 

Gyapjas Hanna 

Mezei futóverseny II. korcsoport Aszalai Enikő  1.hely 

Mezei futóverseny II. korcsoport Seres-Bartók Hanna  4.hely 

Mezei futóverseny II. korcsoport  

Lovas Balázs 

Oláh Milán 

Posztós Krisztián 

Rácz Bence 

Virágh Patrik 

3.hely 

Helyesírási verseny Tóth Lea  5.hely 

Helyesírási verseny 

Szenti Laura 

Sós Miriam 

Csigó Tamara 

Szabó Nóra 

Légrádi Gerda 

  

Bozsik Foci Program 
Olasz Bulcsú 

Posztós Krisztián 
 Fair Play-díj 

Terematlétika I. korcsoport (futás) Tóth Lea  3.hely 

Terematlétika I. korcsoport(futás) Paplukács Rebeka  2.hely 

Terematlétika II. korcsoport(futás) Aszalai Enikő  3.hely 

Terematlétika I. korcsoport  

Paplukács Rebeka 

Tóth Lea 

Nagy Dorisz 

Rozsos Liza 

Virágh Ramóna 

1.hely 

Terematlétika II. korcsoport  

Aszalai Enikő 

Pintér Noémi 

Muladi Nóra 

Nagy Alíz 

Rácz Eliána 

1.hely 

Terematlétika I. korcsoport  

Zsarkó Ákos 

Lovas Dániel 

Lovas Mihály 

Kiss Bátor Koppány 

3.hely 

Vívás Diákolimpia Kósa Dina  3.hely 

Versmondó verseny 
Oláh Milán 

Konyhás Cintia 
  

Versmondó verseny 
Kis Bátor Koppány 

Zsarkó Ákos 
 különdíj 
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Alsós pedagógiai tevékenység 

A tanévet 190 fővel kezdtük, 9 osztályunk volt. A tanév indításakor láttuk, hogy a megszűnt Táltos 

iskolából érkezett tanulók beilleszkedésének segítése lesz az egyik kiemelt feladatunk. Két osztályt 

kivéve minden osztályba kerültek gyerekek. 10 fő volt, és még itt maradtak azok az első 

osztályosok, akik beiratkoztak, de visszajöttek az iskola megszűnése miatt.  Ez még három tanulót 

jelentett. A pedagógusok az első időszakban próbálták megismerni a gyerekeket és felmérni, hogy 

milyen szinten vannak, hogyan tudnak bekapcsolódni az osztályok munkájába és tananyagban hol 

tartanak. Kiderült hamar, hogy tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek érkeztek hozzánk, akiknek 

a Táltos iskolában a kis létszámú osztályba való tartózkodás nagy segítséget jelentett. A 22-24 fős 

osztályokban, kezdetben problémát jelentett számukra a magas osztálylétszám, a teljes 45 perces 

órákon való munka. A kollégák kidolgozták a felzárkóztatás legeredményesebb munkaformáját 

minden tanulóra külön-külön. Órán és felzárkóztató foglalkozáson igyekeztek a hiányokat pótolni. 

A pedagógusok közös munkájának, a gyerekek igyekezetének, a szoros szülői kapcsolattartásnak 

és a nevelőtestület együttműködésnek köszönhetően minden tanuló sikeresen vette a tanév 

feladatait, eredményesen zárta a tanévet. A gyerekek elmondása szerint jól érezték magukat 

iskolánkban, a szülők elégedettek voltak és látták a pedagógusok munkáját. Hálás köszönő 

szavakat kaptunk tőlük. 

 

A másik kiemelt feladatunk az osztályok neveltségi szintjének emelése, a közösség formálása. 

Az osztályfőnökök és tanító párjaik kihasználtak minden lehetőséget.  

A szaktárgyi órák eredményei azt tükrözik, hogy tanulóink sok-sok iskolai segítséggel tudnak 

eredményt elérni. A tanulói leterheltség kapcsán látszik, hogy délutánra elfáradnak a gyerekek. A 

délelőtt ideje alatt is főleg az első három órán tudnak megfelelően figyelni, aktívan dolgozni. 11-

12 órától kezdve főleg készség órákat kellene csak beiktatni, sok-sok játékkal, mozgással. Sajnos 

ez az idei tanévben nem valósult meg. Részben a tornaterem beosztása miatt, részben az egyes 

osztályokba áttanító kollégák beosztása miatt. 

 

Kiemelt figyelmet fordítottunk az SNI-s (szept. 23 fő, jún. 32 fő) és a BTMN-es (szept. 31 fő, jún. 

32 fő) tanulóink fejlesztésére. Nagyon jó szakemberek foglalkoznak velük a Kozmutza Flóra 

Gyógypedagógiai Iskolából és a Nevelési Tanácsadóból. Hiányát érezzük annak, hogy a kollégák 

nem szakemberek. Egyre több gyerekünk valamilyen részképesség zavarral, vagy tanulási zavarral 
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kerül az iskolába. Minden kollégám sokat olvas szakirodalmat, sokat próbálkozik a különféle 

módszerekkel eredményes lenni. Nem mindig sikerül, ez elkeseríti őket, keresik a megoldást, de 

több segítségre lenne szükségük. Ebben az évben a logopédiai fejlesztés óraszáma kevésnek 

bizonyult, sok rosszul beszélő, nem a megfelelő hangot kiejtő 1-2.osztályos tanulónk van. Sőt még 

a 3-4. osztályban is találkozunk ilyen gyerekekkel. Több logopédiai foglalkozásra lenne szükség. 

Az SNI-s tanulónk között van 1 gyengén látó, van 2 mozgásában korlátozott és 1 beszédfogyatékos 

tanulónk. Az ő fejlesztésüket, külön speciális utazó szakember itt az iskolában, vagy a fejlesztést 

végző intézményben látja el. 

 

A tehetséggondozás ebben az évben nem új, de kiemelt feladatunk volt. Nagyon sok gondot jelent 

a gyerekeink között a tehetségígéreteket megtalálása. A kollégák versenyekre készítenek fel 

tanulókat, szakkörök keretében sokat foglalkoznak velük. Azonban a városi megmérettetéseknél 

látjuk, hogy ez még mindig kevés. Ezek a gyerekeket nem mondhatjuk tehetségeseknek, inkább a 

szorgalmasak és a pedagógusok részéről hozzáadott érték eredménye látszik. NTP-és pályázat 

keretében nagyon sok játékhoz, fejlesztő eszközhöz jutottunk ebben az évben. Erre építettünk 

három szakkör tematikáját. A táblás játékok szakkörök nagyon népszerűek. A gyerekek 

megtanulnak játszani, szabályokat betartani, egymásra figyelni és toleránssá lenni. Legnagyobb 

sikereket a művészetben tehetséges gyerekeink értek el. Több rajzpályázaton indultak, ahonnan 

első, második helyezést és külön díjakat is elértek. Nagyon eredményesek tehetségeink a sportban. 

A fenti táblázatban látható, hogy mennyire sok sikert értek el atlétikából, fociból. Külön 

büszkeségünk, hogy országos versenyre is eljutott egy kislányunk. Ezek a gyerekek itt érnek el 

sikereket, városi sport kluboknak nem jutnak el. A távolság miatt sem, és a családok anyagi 

helyzete is befolyásolja. A gyerekek sikere tükrözi az iskolánk pedagógusainak a munkáját a 

tantárgyi versenyeken, a sport és művészeti megmérettetéseken egyaránt. 

 

Az egyes tantárgyi eredmények megjelennek az iskolai szakmai munkaközösségek 

beszámolójában. Sajnálattal kell megtapasztalnunk, hogy már alsó tagozaton is vannak olyan 

gyerekek, akik magatartása rossz minősítést kapott. Ebben az évben sok gondot okoztak az órai 

viselkedésükkel és a szabadidős udvari viselkedésükkel is. Nem tartják be a szabályokat, 

verekedősök. Többször próbáltak az osztálytanítók, a vezetők beszélni velük, a szüleikkel, de szinte 

teljesen eredménytelenül. A szülők nem partnerek a közös gondolkodásban, a probléma 
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megoldásában. Hárítanak az iskolára, nem érzik a szülői felelősségüket. Nagyon következetesnek 

kell lennünk nekünk, pedagógusoknak, mindig ugyanazt az állásfoglalást kell képviselnünk 

gyerekkel, szülővel kapcsolatban. Nem könnyű feladat, de így talán hosszú távon nagyon pici 

eredményt tudunk elérni. 

 

A tanév során két városi versenyt szerveztünk. Az Aranytoll szépírási versenynek továbbra is látjuk 

a létjogosultságát. Ezen meg jelentek a 2-4 évfolyamos tanulók a város iskoláiból. Külön kategóriát 

indítottunk a BTMN, SNI-s tanulók számára. Továbbra is szeretnénk ezt a verseny megtartani. 

 

A másik versenyünk a Madarak és Fák városi verseny. Ennek nincs eredményhez kapcsolódó, 

megyei folytatása. A megyei verseny meghívásos, ahová minden iskolából hívnak 2-2 csapatot. 

Nem veszik figyelembe a városi eredményeket. Ennek a megszervezése, lebonyolítása, a nyertesek 

díjazása igen nagy terhet ró az alsós pedagógusokra, az iskolára. A közösségünk a következő évtől 

fogva már nem szeretné megszervezni. Iskolai szinten igen, hogy a megyei versenyen mégis az 

iskolát a legjobban felkészült csapat képviselje. 

 

A beszámoló elején lévő programok tükrözik, hogy mennyi mindent végeztek el a kollégák a 

mindennapi tanítás mellett. Igyekeztem figyelembe venni, hogy egyenlő mértékben legyenek 

leterhelve. Sajnos magam is látom, hogy ez nem sikerült. Egy-egy rendezvény, projekt, 

megszervezése, intézkedési terv elkészítése, beszámoló készítése, mind-mind, mennyi munkával 

jár. A régebben tanító kollégák már rutinosabban vették az akadályokat, a fiatalok egy része 

örömmel vette a segítséget. Mertek kérdezni, elfogadták a tanácsokat, hozzátették a maguk fiatalos 

szemléletét, lendületét és egy teljesen megújult gyerekbarát programot dolgoztak ki. Az alsós 

közösségben van húzóerő, van, akit meglehet győzni a munkáról de, van, akit sokkal több 

befektetéssel lehet bármire rávenni. Ennek ellenére, ha van egy közös feladat, akkor mindenki 

odateszi magát, hogy sikeres legyen az ügy. Az egész iskolát érintő megmozduláson a közösségünk 

sikeresen szerepelt. Igaz, hogy nem sikerült az alapítványi bált megrendezni, de a Tavaszköszöntő 

délutánon színvonalas műsort adtak a gyerekek, a felkészítésben minden kollégám kivette a részét. 

A következő tanévre vonatkozóan felmerült a kollégákban, hogy a 4. osztályosok kompetencia 

mérésénél másképpen kellene megoldani az SNI és a BTMN-es tanulók mérését. Az idei 

tapasztalat, hogy szinte semmit sem csináltak, még a pedagógus segítése mellett sem.  Megijedtek 
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a feladat nagyságától, önbizalmuk hiányában hozzá sem kezdtek a feladathoz. A sikertelenség sem 

nekik nem jó, sem a mérés szempontjából nem vehető figyelembe semmi. Ez meg kell reformálni. 

A mérést is teljesen új alapokra kell helyezni. 

A megszokott együttműködéstől teljesen eltérő volt ebben az évben a beiskolázási körzetünkhöz 

tartozó óvodával a kapcsolatunk. A három telephelyből kettőt felújítottak, nem tudtunk annyi közös 

programot szervezni mint a korábbi években. Az iskolában megszervezett mesemondó délután, és 

a több mint 10 éves hagyománnyal bíró Népi Játékok találkozóját tudnám csak kiemelni. Öröm 

volt látni az óvodásokat és az iskolásokat egy színpadon a Visszhang utcai Olvasókörben.  

Beiskolázáskor 42 elsőst írattak be hozzánk, ők mindannyian a körzetünkben laknak. Az ovisulisok 

minden iskolai programunkon részt vettek. Nagyon otthonosan mozogtak az iskolában.  

 

Partnereinkkel folyamatos volt a kapcsolatunk. A Visszhang utcai Olvasókörben szerepeltek 

gyerekeink az Idősek napja alkalmából, részt vettek a kiállításokon, boldogan nézték meg a gyerek 

napra kapott programot. Ha szükségünk volt nekünk segítségre, akkor az Olvasókör és annak 

elnöke mindig sietett megoldani a problémánkat. 

 

Ebben az évben 1 minősítés volt pedagógus I-ből pedagógus II-be. 

Két gyakornoki vizsga zajlott le sikeresen.  

 

A kollégáim közül a sport területén eredményesen dolgozó, az utánpótlás nevelésben kiemelkedően 

teljesítő két tanító kolléga elismerő oklevelet kapott pedagógus nap alkalmából. 

Elmondhatom, hogy a 2017-2018-as tanévben sokat dolgoztak a kollégák. A tanév végéhez 

közeledve egyre jobban készültünk a felújításra. Sikeresen kiürítettük az iskolát. Várakozással 

vagyunk a következő tanév kezdésére. Bízom, abban, hogy az akadályokat, nehézségeket közösen 

megoldjuk és egy felújított iskolába fogunk visszaköltözni.  

Makainé Vitális Mónika 

munkaközösség-vezető 
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A HUMÁN I. MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA  

 

A munkatervben tanév elején meghatározott és azon túl felmerült feladatok teljesítése 

 

Hónap Elvégzett feladatok 

Augusztus 

 25. Pótvizsga lebonyolítása 

 28. Munkaközösségünk megalakulása. Munkaközösségi megbeszélés, 

céljaink, feladataink megbeszélése, az éves munkaterv összeállítása, 

elfogadása 

 31. Tanmenetek elkészítése, leadása 

Szeptember 

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

tanórai kereteken belül 

 01-12. Tehetséggondozó szakkörök, korrepetálások és fejlesztő 

foglakozások megszervezése és beindítása 

 01-12. Az OKM méréshez kapcsolódó fejlesztések megszervezése 

 08. A „Kis dinnyék” délutánjának szervezése 

 29. A népmese napja vetélkedő Székkutas 

 30. A népmese napja – (órakeretben) 

 30-ig A bemeneti mérések lebonyolítása, kiértékelése 

Október 

 20. 1956. október 23-i megemlékezés –az ünnepség megszervezése 

 26. Iskolai alsós mesemondó verseny  

 25-26-27. Bemutató órák szülőknek9.  

November 

 9. KIP bemutató óra- Nádor u. 

 9. Iskolai mesemondó nagycsoportos óvodásoknak 

 10. Iskolai felsős versmondó verseny 

 16. Városi felsős versmondó verseny 

 16. Iskolai alsós mesemondó verseny - Gregus 

 23. Városi alsós mesemondó verseny 

 23. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai forduló 

 30. Városi Szépírási verseny iskolai válogatója 

December 

 14. Kistérségi Aranytoll szépírási verseny  

 EFOP pályázat Anya-Nyelv-Ész és Nyelv-Ész nyelvészeti vetélkedők 

Gregus 

 19. Aranytoll városi szépírási verseny eredményhirdetése. 

 21. Adventi karácsonyváró rendezvény a Szabadság Olvasókörben  

 22. Iskolai karácsonyi műsor megrendezése és szervezése az Újvárosi 

templomban 

Január 

 26-ig az 1. félévi munka értékelése – önértékelés 

 22-23. A Magyar Kultúra Napja verseny (4-5-6. o) 

 22. „Együtt szaval a nemzet” - a Himnusz és Tóth Krisztina versének közös 

elmondása  

 23. A Magyar Kultúra Napja verseny (7-8.o) 

 29. munkaközösségi megbeszélés – az első féléves munkánk értékelése 
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 31-ig Félévi mérések megíratása, kiértékelése, fejlesztési feladatok 

kijelölése 

Február 
 05. Félévi értekezlet 

 09. Kazinczy Szépkiejtési verseny 

Március 

 2. Petőfi szavalóverseny 

 2. Iskolai tavaszköszöntő előadás 

 5. félévi értekezlet 

 Alsós versmondó verseny iskolai fordulója 

 05-08 Pénz témahét 

 14. Iskolai megemlékező műsor március 15. tiszteletére 

 15. Városi megemlékezés (az 1848. március 15-i forradalom alkalmából)  

 Alsós versmondó verseny 

 Kistérségi alsós versmondó verseny 

  21. Bemutató órák a szülőknek   

 21. Helyesírási verseny iskolai fordulója 

 26. Kistérségi Balladamondó verseny 

Április 

 Alsós helyesírási verseny 

 11. Megemlékezés a költészet napjáról osztálykeretben irodalom órán 

 11. Költészet Napja vetélkedő – Nádor u. 

 07. Megyei balladamondó verseny 

 09-13. Szülők hete 

 Megyei alsós versmondó verseny  

 24. Kazinczy szépkiejtési verseny – alsós iskolai forduló 

Május 

 09. KIP-es bemutató órák 

 12. Élménypedagógiai továbbképzés 

 Anyák napja a Szabadság Olvasókörben 

 23. OKÉV mérés 4. 6. 8. évfolyamok számára 

 23. Kompetencia alapú év végi mérések szövegértésből 

Június 

 5-7. A 8. évfolyamos tanulók magyar vizsgáinak lebonyolítása  

 11. Nemzeti összetartozás- Határtalanul! - témanap  

 15. Ballagás megszervezése 

 25. Éves beszámolók, önértékelések elkészítése, leadása  

 27. Munkaközösségi megbeszélés, az éves munka értékelése 

 

A szintfelmérők eredményei 

 

I. FELSŐ TAGOZAT 

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

SZÖEGÉRTÉS  
I. 

64% 63% 79% 64% 65,7% 82% 70% 
 

76% 78% 80% 52% 60% 61% 75% 

SZÖVEGÉRTÉS 

II. 
64% 69% 65% 58% 62,7% 82% 64% 75% 69% 67% 57,9% 63% 56% 62% 
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SZÖVEGÉRTÉS 

III. 
77% 73% 74% 47% 58% 75% 56% 68% 67% 72% 53% 68% 58% 62% 

NYELVTAN I. 

 
66% 68% 81% 44% 59,8% 63% 54% 58% 52% 55% 49,3% 50% 44% 56% 

NYELVTAN II. 

 
58% 56% 68% 50% 50,8% 70% 43% 56% 60% 63% 40,3% 42% 45% 67% 

NYELVTAN III. - 68% 70% - 56% 71% 54% 61% 71% 72% 51% 55% 59% 54% 

 

Szakkörök, korrepetálások 

 

Szakkör/korrepetálás 

megnevezése 

Heti 

foglalkozások 

száma 

Jelentkezők száma 

Dráma – Nádor u. 1 
27 fő 

könyvtár – Nádor u. 4 35 fő 

Dráma szakkör – Klauzál u. 1 8, majd 15 fő (bál) 

Fejlesztés 5. évf. – Klauzál u. 1 14 fő 

Fejlesztés 6. évf. – Klauzál u. 1 11 fő 

8.o OKM szövegértés 

fejlesztés (5 csoportban diff. 

szintenként) Klauzál 

1 
minden 8.o tanuló 

52 fő 

Színjátszó foglalkozás- 

Gregus 
1 10 fő 

Összesen 10 164 

 

Tehetségkörök 

 

Tehetségkör megnevezése 

Heti 

foglalkozások 

száma 

Jelentkezők száma 

felvételi előkészítő - Klauzál 1 10 

felvételi előkészítő - Gregus 1 8-10 

Összesen 2 20 
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Tanulmányi versenyek 

 

Versenyek megnevezése 
Egyéni versenyző 

neve 
Felkészítő pedagógus Helyezés 

 Országos 

Arany János magyar verseny Gugcsó Mirtill 5.c Kovács Lászlóné  10. hely 

Területi 

-    

Megyei 

Balladamondó verseny (megyei) Borbás Gabriella  

6.a 

Vincze Éva 2. hely 

  Városi    

Aranytoll városi szépírási verseny Csigó Tamara  

3.b 

Túriné Zsarkó Éva 3. hely 

Aranytoll városi szépírási verseny Tóth Lea  

2.a 

Pócs Andrea 2. hely 

Aranytoll városi szépírási verseny Agárdi Laura  

2.b 

Pócs Andrea 3. hely 

Városi versmondó verseny Kiss Regő 

Bendegúz 5.b 

Páldi Erika különdíj 

Városi versmondó verseny Borbás Gabriella  

6.a  

Vincze Éva 3. hely 

Kányádi Szavalóverseny Borbás Gabriella  

6.a  

Vincze Éva 7-8. o 

kategóriában 

3. helyezett 

Petőfi Szavalóverseny Borbás Gabriella 

6.a 

Vincze Éva 1. hely 

Kazinczy szépkiejtési verseny Muladi Nóra 4.b Fekete Olga 6. hely 

Helyesírási verseny Tóth Lea 2.a Pócs Andrea 5. hely 

 

Baricsa Enikő  

    munkaközösség-vezető 

 

 

A beszámolót összeállította:  

           Miklós Anikó 

         intézményvezető 

 

Hódmezővásárhely, 2018. június 30. 


