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1 BEVEZETÉS 
 

A 2019/2020 tanévünket a törvényi előírásoknak megfelelően 2020. június 15-én fejeztük 
be. Az intézmények működését a tanévben elsősorban a 2011. évi CXC. köznevelésről szóló törvény 
határozta meg. Emellett pedig az alábbi törvényi szabályozók alapján végeztük munkánkat: 

 2011. évi CXC.. törvény a nemzeti köznevelésről 
 110/2012. (IV.4.) Kormányrendelet; 
 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet; 

 20/2012. (XII.21.) EMMI rendelet; 

 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet; 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet; 

 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet – A 2019/2020. tanév helyi rendjéről; 
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
 6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 
 3/2020. (III.14.) EMMI határozat a vészhelyzet elrendelésével kapcsolatos iskolai oktatást, 

pedagógiai munkát érintő rendeletek 

 

Fontos szerepet játszottak azonban belső szabályzataink, programjaink is különösen:  
 az intézmény pedagógiai programja; 
 az intézmény önértékelési munkáját szabályozó dokumentumok; 
 az intézmény teljesítményértékelés rendjére vonatkozó szabályozás,  
 az intézmény szervezeti működési szabályzata; 
 az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai; 
 fenntartói határozatok. 

 

Tanévünk munkájának alapját képezték továbbá a munkaközösségi szakmai munkatervek, 
valamint az iskolánk munkájához tartozó közösségek véleményei, munkatervei. Így kiemelten a 
diákönkormányzat, a szülői közösség, az iskolaszék valamint a diák-sportegyesület éves tervei és 
munkája.  
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2 ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 
 

2.1 Helyzetelemzés 

Nyolcadik éve működünk katolikus fenntartású intézményként.  

Nagy módszertani, szemléletbeli változásnak tekinthető, hogy ettől a tanévtől bevezetésre 
került az egyházmegye összes óvodájába, így a mi intézményünkben is a Debreceni Egyetem 
Tanárképzési Központja által fejlesztett OVPED – online felület, ahol az óvoda összes 
dokumentuma (csoportnapló, mulasztási napló, a gyermekek egyéni fejlődési naplója) vezetve és 
rögzítve van. Az átállás nyilván nem volt zökkenő mentes, de a fejlesztőktől naprakész segítséget 
kaptunk folyamatosan, valamint a kollégák is segítették egymást az informatikai felület kezelésével 
kapcsolatban.  

Kapcsolatunk az anya-intézménnyel nagyon jó. Közös programokon vettünk részt (lelki 
napok, kirándulások, közös rendezvények), ezek mind erősítették a két testület összetartozását, 
illetve a gyakori tanítói látogatások (nyílt nap, Betlehemes műsor, „Játszunk iskolásat” 
foglalkozások), a tornafoglalkozások a tornacsarnokban segítették óvodásaink beilleszkedését az 
iskolai életbe. 31 iskolába bocsájtott gyermekből az idén 21 lesz a Szent József Katolikus Általános 
Iskola tanulója.  

Már hagyomány, hogy az első osztályos gyerekek, akik Lomb utcai Óvodások voltak, 
átjöttek a nagycsoportosokhoz vendégségbe, lámpásokat hoztak ajándékba, ezzel hívogatva a 
legnagyobbakat a Márton napi felvonulásra. Nagy öröm volt a gyerekeknek, amikor két alsó 
tagozatos osztály óvodánk tornatermébe bemutatták farsangi táncukat.  

Ismét részt vettünk a keceli Virágkiállítás Kiskertépítő Versenyén, ahol a Csillag csoport 
harmadik helyezést ért el. 

Ebben a tanévben is dolgoztak a csoportok a projekt módszer használatával, így valósult 
meg a Tűz projekt hét, amelyet összekötöttünk Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepével. A 
tavaszi projektjeink (Happy hét - Víz világnapja, Föld napja, Madarak,- fák napja) a rendkívüli 
vírushelyzetre való tekintettel nem az intézményben valósultak meg, hanem a pedagógusok a 
csoportok Messenger és Facebook csoportján küldtek ez irányú feladatokat a gyermekeknek.  

Az óvoda hátránycsökkentő feladatait segítette Venczel Vanessza szociális segítő munkája. 
Illetve nagy öröm volt, hogy Cseresnyés Anett kollégánk a fenntartónk jóvoltából elkezdhette 
egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Gyermek és Ifjúságvédelem 
szakvizsgát adó képzésen. Az első két félévet sikeresen befejezte. 

Ebben a tanévben is fontosnak tartottuk, hogy a város által kínált programokba részt 
vegyünk, képviselve ezáltal a katolikus intézményeket. Csillag csoportosaink felléptek a Szüreti 
fesztiválon, tevékeny részesei voltak az autómentes nap programjainak, részleteket mutattak be 

karácsonyi műsorukból a város főterén az Adventi vásárban.  

Tehetséggondozó munkánkat ebben a tanévben is folytattuk: Kókai Ágnes ének tanár a 
nagycsoportban tartotta az ének tehetséggondozó foglalkozásokat. Sáli Leventéné óvodapedagógus 
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a vizuális tehetséggondozást végezte, aki ez irányú továbbképzésen szerzett ismereteit kamatoztatta 
ebben a formában, megismertetve a tehetséges gyerekeket sokféle érdekes technikával, újszerű 
látásmóddal. 

Mindkét tehetséggondozó műhely jó hangulatban és eredményesen működött. Az ügyes 
rajzolók több rajzpályázaton szerepeltek eredményesen: a Merkbau rajzpályázatán 
nagycsoportosaink ismét helyezést értek el, jutalomként egy műanyag, játékházat nyertek, amit 
nagy örömmel vettek birtoka és a csoportszobában használták egész évben. Részt vettünk 
anyaintézményünk által kiírt „Az én iskolám” rajzpályázaton is, valamint a református óvoda 
rajzpályázatán. Hagyomány óvodánkban, hogy a tehetségek munkáiból kiállítást szervezünk az év 
végi ünnepségek ideje alatt. Ebben a tanévben a kiállítást online, az óvoda Facebook oldalán tudtuk 
közzé tenni.  

Az év során rengeteg program nyújtott lehetőséget a gyerekeknek a közvetlen tapasztalat 
szerzésre. Ősszel a szegedi Játékdzsungel játszóházba kirándultunk. A nagycsoportosok a Városi 
Uszodában úszni tanultak, mindezek az EFOP-3.9.2-16-2017-00004 pályázat keretében valósultak 
meg. A szülők és a helyi járatú busz támogatásával tapasztalat gyűjtő kiránduláson vehettek részt 
nagycsoportosaink egy városszéli tanyán, ahol a háziállatokkal ismerkedhettek.  

Ebben a tanévben is megszerveztük Lélekmozgató délelőttünket, ahol Horváth Benő 
kürtöskalács sütő volt a vendégünk, aki balesete miatt lett mozgássérült. A gyerekek érdeklődve 
hallgatták, amikor arról mesélt, mennyivel nehezebbek a mindennapjai, mit az egészséges 
embereknek. Sok okos kérdést tettek fel, amire Benő lelkesen, kedvesen válaszolt. Utána 
kürtöskalácsot sütött a gyerekeknek az udvaron, amit jóízűen fogyasztottak el ebéd után.  

A városi versmondó versenyen két nagycsoportosunk is eredményesen szerepelt. 

2020. március 16-tól a Korona járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel a 
gyermekek nem járhattak az óvodába. Közös döntés volt az óvodapedagógusokkal, hogy a már 
meglévő Messenger és Facebook csoportokba küldjék tematikus rendbe tervezve a játékos 
képességfejlesztő feladatokat a gyermekek számára. Nyilvánvaló, hogy az óvodások ezeket a 
feladatokat csak szülői segítséggel tudták megoldani. Nem volt kötelező, mégis egyfajta jelzés volt 
az is, ha a pedagógusok nem kaptak semmilyen információt heteken át a gyermekekről. Táblázatos 
formába megjelenítjük a csoportokban való feladatvégzés gyakoriságát.  

A számok jól mutatják, hogy nem csak az óvodapedagógusoknak jelentett kihívást ez a fajta 
tevékenység, hanem a szülők is egyéb feladataik mellett kevésbé aktívan végeztették az ajánlott 
fejlesztő tevékenységeket. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem csinálták, csak lehet, hogy 
a visszajelzés volt ritkább. Azért az öröm, hogy iskola előtt álló Csillag csoportosaink aktivitása 

volt a legnagyobb.  
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 Szavazás arról, 
hogy igény 
tartanak-e 

online feladatok 

küldésére 

Fényképet 
küldött 

Videót, 
hangüzenet
et küldött 

Üzenetet 
küldött 

Elvégzett 
feladat 

visszaküldése 

Semmit nem 

tudtunk a 

gyermekről, 
semmilyen 

aktivitást nem 
mutattak. 

Csillag 

csoport  

(27 fő)  

Nem volt 

szavazás – 

Messenger 

csoport 

17 fő – 60% 6 fő – 2% 19 fő – 70% 11 fő – 4 % 8fő – 3% 

Holdacska 

(27 fő) 
16 fő – 60% 21 fő – 77% 8 fő – 3% 16 fő – 59% 6 fő – 2% 5 fő – 1,8% 

Napocska 

(24 fő) 
Nem volt 

szavazás – 

Messenger 

csoport 

17 fő – 70% 7 fő – 3% 14 fő – 58% 7 fő – 3% 7 fő – 3% 

Szivárvány 
(25 fő) 

21 fő – 84% 13 fő – 52% 6 fő – 2,4% 9 fő – 4% 5 fő – 2% 8 fő – 3% 

 

Az óvodapedagógusok a fenti tevékenységen túl szakmai, módszertani feladatokat is kaptak. 
Először az átírt Pedagógiai Program újraolvasása, véleményezése volt a feladatuk. Összesen 19 

oldalnyi véleményt fogalmaztak meg, amit a tagintézmény vezető átolvasva, elemezve beépített, 
kijavított a megújuló alapdokumentumban. Minden csoportban dolgozó óvodapedagógus pár az 
OVPED felületen két-két projektet dolgozott ki. A kidolgozott projekteket mindenki elolvasta és 
reflexiókat írtak egymás munkáiról. Az első projekt reflexió összesen 19 oldal volt, a második 
projekt reflexió 14 oldal. Következő feladatként egy 50 oldalas szakirodalom elolvasása volt a 
feladat (Óvodán kívüli nevelés megszervezése), erről a kollégák 19 oldalnyi reflexiót írtak. Két 
kollégánk még egy-egy módszertani könyvet olvasott el (Kulcsár Mihályné: A tanulás öröm is lehet, 
Dr. Singer Veronika: Interaktív mesemondás az óvodában), erről 3 és 2 oldalban reflektáltak.  

A rendkívüli helyzet ideje alatt egy óvodapedagógus, a pedagógiai asszisztens és egy dajka 

szájmaszkokat varrt, amivel a katolikus egyház karitatív munkáját segítették.  

A dajkák ez idő alatt, míg nem volt lehetőség a gyermekek intézményi fogadására, 
fertőtlenítették, kitakarították az óvoda minden helyiségét. Rendbe tették a kerteket, az óvoda 
udvarát, lefestették a játékokat.  

A beiratkozás rendhagyó módon történt, hiszen a rendkívüli helyzetben erre a szülőknek 
csak online módon volt lehetőségük. A kormányrendelet megjelenése után saját magunknak kellett 
egy szándéknyilatkozat formát kitalálni, és azt, hogy ezt milyen formában tesszük elérhetővé a 
szülők számára. Nehezítette a feladatunkat az is, hogy nem tudtunk nyílt napot tartani, így az óvodát 
egy fotókból összeállított zenés videóval, a leendő kiscsoportos óvodapedagógusokat pedig egy 
képes bemutatkozóval tudtuk népszerűsíteni. Mindezen nehézségek ellenére ismét sikeres volt a 

beiratkozás, 28 kiscsoportos gyermeket vettünk fel.  
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Amint a kormányrendelet lehetővé tette május 4-től csoportonként 5 fős ügyeleti 
rendszerben indult az óvodai élet, május 28-tól pedig létszámkorlát nélkül fogadtuk a gyermekeket. 
Természetesen az egészségügyi szabályok körültekintő figyelembe vételével.  

A tanév elején az óvodakertek gondozása folyamatosan megvalósult, így a gyermekek 
nyomon követhették a növények fejlődését, részt vehettek tevékenyen is a munkálatokban.  

Törekvésünk, hogy élettel töltsük meg a tornatermet a szülők támogatásával 
megvalósulhatott, délelőtt volt angol, délutáni foglakozásként volt Labdamanó, néptánc, birkózás 
különfoglalkozás, minden korosztály számára, ami igen népszerű volt és sok gyermeket 
megmozgatott. 

 

2.2 Személyi feltételrendszer 
 

1. Határozatlan időre van munkaszerződése 

 

SSZ. NÉV FUNKCIÓK VÉGZETTSÉGEK 

1.  Tallér Erzsébet Katalin 

óvodai intézmény-egység 
vezető 

mesterpedagógus 

főiskola, óvoda-

pedagógus, dráma-

pedagógiai, közoktatás-

vezetői szakvizsga 

2.  Sáli Leventéné Óvodapedagógus 
főiskola, 
óvodapedagógus 

3.  
Szigeti-Papné  
Dobó Mária 

Óvodapedagógus főiskola, 
óvodapedagógus 

4.  Stefkóné Csóti Erzsébet  Óvodapedagógus főiskola, 
óvodapedagógus 

5.  Cseresnyés Anett Óvodapedagógus főiskola, 
óvodapedagógus 

6.  Gönczöl Beáta 
Óvodapedagógus főiskola, 

óvodapedagógus 

 

2. Határozott idejű kinevezéssel rendelkezik 

SSZ. NÉV FUNKCIÓK VÉGZETTSÉGEK 

1.  Bálint Katalin Óvodapedagógus 

főiskola, 
óvodapedagógus - 
gyakornok 

2.  Jeges Hajnalka Óvodapedagógus 
főiskola, 
óvodapedagógus 

3.  
Vágvölgyi-Farkas 

Krisztina 

Óvodapedagógus főiskola, 
óvodapedagógus 
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3. Pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak 

SSZ. NÉV BEOSZTÁS 

A SZERZŐDÉS 
IDŐTARTAMA 

LEGMAGASABB 

ISKOLAI 

VÉGZETTSÉG 

1.  
Börcsökné 
Kovács Bernadett 

pedagógiai 
asszisztens 

határozott érettségi 

2.  

Lőrinczné 
Tomencsák 
Andrea 

óvodatitkár 
határozott 

érettségi 

3.  Gerner Józsefné dajka határozatlan szakmunkásképző 

4.  
Hatháziné Gál 
Judit 

dajka 
határozott érettségi 

5.  Kerekes Imréné dajka határozatlan szakmunkásképző 

6.  
Mándityné Boros 
Anita 

dajka 
határozott érettségi 

 

Logopédusok:  Biri Csilla  

  Ács Szilvia  

Fejlesztő pedagógus: Petrás Dóra 

 

A nevelőtestület jellemzése: 
 

A tanévet új pedagógiai asszisztenssel kezdtük, Soós Edina távozása után Börcsökné Kovács 
Bernadett segítette a Szivárvány és a Napocska csoport mindennapjait. 3 gyermekes édesanyaként 
jól szót értett a gyermekekkel, simulékony, kedves személyisége folytán könnyen beilleszkedett a 
nevelőtestületbe.  

Petrás Dóra óvoda,- és fejlesztőpedagógus tevékenységét anyaintézményünkben folytatta. 
Helyette Bálint Katalin óvodapedagógus felvételére került sor. Ő friss diplomásként nagyon 
gyorsan, ügyesen alkalmazkodott ahhoz a nem könnyű feladathoz, hogy egy, szokás rendszerében 
már kialakult csoportba kellett beilleszkednie. Az ő támogatására a mentori feladatokat közvetlen 
kollégája, Cseresnyés Anett végezte nagyon lelkiismeretesen, pontos előre felállított 
szempontrendszer alapján. (Gyakornoki szabályzat) 

A csoport létszámok alakulása folytán óvodánkban a gyermeklétszám meghaladta a 100 főt, 
így óvodatitkár felvételére kerülhetett sor. Lőrinczné Tomencsák Andrea nagyon gyorsan 
megismerte az óvodai élet dokumentumait. Rendkívül nagy segítségünkre volt az OVPED program 
bevezetése kapcsán. Számítógépes ismeretei nélkülözhetetlenek nem csak a tagintézmény vezető, 
hanem az összes kolléga számára is.  
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Ebben a tanévben a dajkák esetében személyi változás nem történt, így egy nagyon jól 
összeszokott, az óvodát, a gyermekeket nagyon szerető, jó lelkiséggel rendelkező segítői voltak az 
óvodapedagógusoknak.  

Visszatekintve a tanévre, az óvodapedagógus párok hatékonyan tudtak együttműködni, a 
gyakornoknak sikerült bekapcsolódni az óvoda szokásrendjébe, a gyakornoki szabályzatba 
lefektetett feladatait nagy alázattal, magas módszertani tudással végezte.  

Stefkóné Csóti Erzsébet és Szigeti-Papné Dobó Mária is a sikeres minősítő eljárás után 2020 
január 1-én Ped.II-be lépett. 

Az önértékelési munkacsoport tervezett látogatást végzett Jeges Hajnalka és Cseresnyés 
Anett óvodapedagógusnál. Ők határidőre feltöltötték az információs rendszerbe az önfejlesztési 
tervüket. 

A tagintézmény-vezető a betervezett időpontban minden óvodapedagógust meglátogatott, 

kivéve Gönczöl Beátát, akinek tervezett látogatása a rendkívüli helyzet miatt nem valósult meg. Az 
év végi nevelőtestületi értekezleten jegyzőkönyvbe került, hogy őt a tagintézmény vezető a 
következő tanév elején látogatja meg. A látogatásokra a kollégák az adott napi tevékenység 
megírásának vázlatával készültek, a délelőtt pedig önreflexióval, szakmai beszélgetéssel zárult. A 
látogatás rögzítésére kidolgozott kérdéssort az óvodavezető kitöltötte, azt megbeszélték, majd 
aláíratta a látogatott kollégával.  

A záró értekezleten a pedagógusok önreflektív módon számoltak be a tanévben végzett 
munkájukról, tapasztalataikról. Megfogalmazták az évben megélt sikereket és beszéltek esetleges 
kudarcaikról is. (Az év végi értekezlet jegyzőkönyvéhez csatolva.) 

Rengeteg betervezett és megvalósult programunk mellett fontos volt a közösségépítést is 
kiemelten kezelni és nem csak az új kollégák miatt. Ennek keretében a Nőnap alkalmából közösen 
mentünk el vacsorázni, beszélgetni. Az év végén pedig az alkalmazotti közösség közös sütögetésen 
vett részt az óvoda udvarában.  

A kollegák a továbbképzések után mindig beszámoltak a többieknek azokról az 
újdonságokról, tapasztalatokról, amelyeket a képzések és a találkozások során szereztek. A 
távollévő kollegának helyettesítése minden esetben gond nélkül megtörtént.  

 

Gyermekek: 

 

Óvodánkban 104 kisgyermek kezdte a tanévet. A Szivárvány csoportban 25+1 kiscsoportos, 
a Napocska csoportban 23 kis-középső csoportos, a Holdacska csoportban 27 középső-

nagycsoportos és a Csillag csoportban 28 nagycsoportos gyermek volt. A tanév közben a Csillag 
csoportból 1 kislány költözés miatt távozott óvodánkból. 1-1 kisfiút pedig felvettünk a Napocska és 
a Szivárvány csoportokba.  

3 fő hátrányos helyzetű, 5 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, a cigánygyermekek 
száma a négy csoportban: 12 fő. SNI- s gyermekek száma: 3 fő, BTMN-es gyermekek száma 17 fő. 
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Ezeknek a gyermekeknek a fejlesztését fejlesztőpedagógus, illetve logopédus segítségével oldottuk 
meg.  

Lehetőségük volt a nagycsoportosoknak tornafoglalkozáson részt venni, heti 
rendszerességgel az iskola tornatermében, ahol egy tanítónő foglakozott velük. Ezen kívül három 
héten át az uszodában úszásoktatáson vettek részt nagycsoportosaink. Az idén az EFOP-3.9.2-16-

2017-00004 Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban projekt keretén belül a gyerekek 
uszodába való utaztatása megoldódott, így szülői segítséget nem kellett igénybe vennünk.  

A magas létszámok ellenére igyekeztünk biztosítani az egyéni bánásmódot, a családias, 
egymásra figyelő, szeretet teljes légkört a mindennapok során. Sok óvodai és óvodán kívüli 
programmal igyekeztünk a gyermekek ismereteit, tapasztalatait bővíteni, gazdagítani.  

 

2.3 Hitélet 
Ebben a tanévben az új óvodapedagógus hitéletbeli munkájának megsegítése volt az 

elsőrendű feladatunk, amiben mentora volt nagy segítéségére.  

 A vezetői látogatás tapasztalata már azt mutatta, hogy sikerült elsajátítania azokat a 
módszereket, amelyeket az óvoda leginkább preferál a hit átadásának tekintetében.  

Megvalósult az előző évben ötletként felmerült hitéleti munkaközösség. Első sorban az volt 
a feladata, hogy az új kollégák (óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens, óvodatitkár) hit elméleti 
tudását segítse, a régi kollégákét felelevenítse, rendezze. Ebben nagy segítségünkre volt Csorba 
Dávid káplán atya, aki a plébánia közösségi házában előadásokat tartott az előre megtervezett 
témákban. A munkaközösség gyakorlati részében a tagintézmény vezető a drámapedagógia 
módszerével ismertette meg kollégáit és arra adott szakmai útmutatást, hogy hogyan lehet ezt a 
személyiségfejlesztő módszert a hitre nevelés szolgálatába állítani. Sajnos a rendkívüli helyzet miatt 
a gyakorlati részek megvalósítása nem történt meg. A nevelőtestület év végi értekezletén 
egyhangúan elhatározta, hogy a következő tanévben a munkacsoport folytatja az ebben a tanévben 
megkezdett feladatait.  

Ezen kívül Csorba Dávid káplán atya heti rendszerességgel tartott a gyermekeknek lelki 

beszélgetést. Az alkalmak jól bevált módon, csoportonként külön-külön történtek, így mindenki a 
saját életkori sajátosságaihoz mérten részesült a hitéleti nevelésben.  

A kiscsoportosaink megtanulták az étkezés előtti, utáni asztali áldást, napközbeni imát, a 
pihenés előtti imádságot; és a katolikus köszönést. 

Havi rendszerességgel volt Óvodás Szentmise, amelyekre a szülők, nagyszülők hozták el a 
gyermekeket a Katolikus Közösségi Házba. Ezek az alkalmak egyre népszerűbbek, egyre több 
család vesz részt. Nagy öröm, hogy kollégáim, az óvodapedagógusok csak úgy, mint a dajkák 
ezeken az alkalmakon teljes létszámban vettek részt. A személyes példaadást ebben az esetben is 
rendkívül fontosnak tartom. 

Ebben a tanévben 12 gyermek keresztelésére került sor az óvodás szentmise alkalmával. 
Nagyon szép, megható alkalom volt, ahol a keresztelkedőket társaik köszöntötték kis műsorral. 
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Többször sétáltunk el közösen a templomba, tudatosítva, mélyítve a viselkedési szabályokat. 
Amíg a rendkívüli helyzet tartott, heti rendszerességgel gitáros, énekes, imádságos alkalmakat 
közvetítettek az atyák (Hozdik Zsolt plébános és Csorba Dávid káplán atya). Ez a lehetőség nagyon 
népszerű volt, a családok örömmel fogadták. 

 

2.4 Tárgyi feltételrendszer 

A 20/2012 EMMI rendeletben előírt kötelező óvodai felszerelés teljes egészében 
rendelkezésünkre állt ebben a tanévben is. 

Belső felszereltség 

A nevelési, oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 EMMI rendelet XVII. 
fejezetében megfogalmazott kötelező (minimális) eszköz-és felszerelésjegyzék alapján, az 
intézmény rendelkezik a szükséges eszközökkel, melyeket az elhasználódásnak megfelelően, 
ütemezetten pótolunk. 
 

2.5 Pénzügyi feltételek 

Intézményünk a 2019/2020 tanévben: 
 Egyrészt a 2019. évre jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodtunk, másrészt a 

2020. év elején a Fenntartó által meghatározott költségvetés szerint gazdálkodhatunk 
tovább. 

 A 2019. évre jóváhagyott költségvetés betartását meg tudtuk valósítani. 
Feladatunknak tartjuk: 

 a 2019. évi költségvetési kereteken belüli hatékony gazdálkodást, 
 a 2020. évre vonatkozóan olyan költségvetési koncepció készítését, mely a 

lehetőségekhez képest a legtöbb intézményi cél megvalósítását elősegíti. 
 

2.6 Pályázatok 

A tanévben során ismét fontos feladat volt a másodszorra elnyert Zöld óvoda pályázattal 
kapcsolatos tevékenységek mélyítése, kiterjesztése. Igyekeztünk egyre több területen megélni a 
környezet tudatos magatartást, ezzel példát adva óvodásainknak csakúgy, mint családjaiknak. 
Komposztálót vásároltunk, így a lebomló hulladék tárolására mód nyílt, illetve óvodakerti 
munkacsoportot hoztunk létre, amely koordinálta a környezettudatos nevelés elősegítésére végzett 
feladatainkat.  

EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban 

címmel nyert óvodánk 4 évre különböző közösségi tevékenységekre támogatást. (gyermeknap, kerti 

parti, vidéki kirándulások). A pályázat különös tekintettek van a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek hátrány-kompenzációjára, ezért bevonjuk őket minden tevékenységbe, 
programba, hogy ezzel is csökkentsük az ingerszegény környezetből érkezők hátrányát. Sikernek 
könyvelhetjük el, hogy Szegedre el tudtuk vinni a középső és nagycsoportos korú gyermekeket, ami 
nem valósulhatott volna meg e projekt anyagi támogatása nélkül; sajnos a rendkívüli helyzetre való 
tekintettel a gyermeknap és a kerti parti a projekt által támogatott formában nem valósulhatott meg. 
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Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 
támogatása című projekt a második évébe lépett. A két támogató szakértő (Gönczöl Beáta, Tallér 
Erzsébet) feladata az volt, hogy a megvalósítandó tevékenységeket év elején az óvoda 
Munkatervébe rögzítsék. Az ott lefektetett feladatok maximálisan megvalósultak. A nevelőtestületi 
műhely, a tervezett továbbképzések,(Szeged, Szentes, Tiszaföldvár) a hálózati műhely, a rendszeres 
mikrocsoport megbeszélések, portfóliók összeállítása, az intézményfejlesztési koncepció 
kidolgozása, valamint a Pedagógiai Program felülvizsgálata, átírása megtörtént. Kibővítésre került 
partnerlistánk és két együttműködési megállapodás született a Mezőőri és Tanyagondnoki 
Szolgálattal, mindez természetesen a hátránycsökkentő tevékenységünk tudatosabbá tételéért. 

 

2.7 Pedagógiai feladatok 

Az idei tanévben is kiemelt nevelési feladatunk a hitéleti nevelés, érzelmi nevelés. 
 Tudatos, tevékeny szeretet átadása 

 Egymás (családtagok, idősek) megbecsülésére nevelés 

 Krisztus- és a hit befogadására való nyitottá válás 

 Imádságok (étkezés előtt – után, napközben, pihenés előtt-után) tanulása 

 Dalok, bibliai történetek megismerése 

 Napi áhítatok, beszélgetések 

 Egyházi év jeles napjainak, ünnepeinek megismerése 

 Lelkigyakorlatokon való részvétel. 
 Az új kollégák hitéleti nevelésének módszertani segítése 

A fentiekben már ezeknek a feladatoknak a megvalósításáról beszámoltam, de természetesen 
a kiemelt nevelési- pedagógiai feladatunk ezeknek a további mélyítése. 
 

2.8 Ellenőrzési terv 

Az ellenőrzés-értéklés az Óvodai Nevelési Programunk és a Munkaterv alapján történik. Az 

óvodavezetői látogatásokon kívül Jeges Hajnalkának és Cseresnyés Anettnek történt meg az 
önértékelése, amit az intézmény felületére fel is töltöttünk, az elkészült önfejlesztési tervekkel 
együtt.  

Hónap Név 
 2020. január 22, január 23. Farkas Krisztina, Jeges Hajnalka 

 2020. február 17, február 24. Cseresnyés Anett, Sáli Leventéné 

 

Az ellenőrző látogatások megtörténtek, amelyeket mindig a kolléga önértékelése, majd a 
látott foglalkozások megbeszélése követett. Ennek alapján megállapításra kerültek az 
óvodapedagógusok erősségei, és a fejleszthető területek. 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a tervezett 2020. márciusi látogatás Gönczöl Beáta 
óvodapedagógusnál nem valósult meg. A következő tanévben, ősszel kerül pótlásra. 
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2.9 Gyermek és ifjúságvédelmi beszámoló 

Az idei évben a gyermek és ifjúság védelmi feladatokat ismét Cseresnyés Anett kolléganő 
látta el. A Munkatervben kitűzésre került feladatok megvalósultak. Szociális segítő Venczel 
Vanessza kapcsolódott a gyermekvédelmi felelős munkájához. Megismerkedett a gyermekekkel, 
elbeszélgetett az óvodapedagógusokkal, szükség szerint felvette jelzéseink alapján azon gyermekek 
adatait, akikre külön figyelmet kellett fordítani. 

Az alábbiakban a gyermek és ifjúság védelmi felelős beszámolóját találjuk. 

Gyermekvédelmi beszámoló a 2019-2020-es évről 
 

Ebben a tanévben többször előkerült a gyermekvédelem fontossága, mint azt az előző évek 
mutatták.  

Összesítő statisztika óvodai szinten 

Csoport 

megnevezése 

 

Csoport 

létszám 

Gyermek-

védelmi 
kedvezmény 

Hátrányos 

helyzetű 

HH 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

HHH 

Nagy-

családos 

Egyik 

sem 

Szivárvány csoport 27  1 0 0 3   

Napocska csoport 24  5 2 1 9  

Holdacska csoport 27  1  1 6  

Csillag csoport 27 3 1 3 5  

Összesen: 105 10 3 5 23 61 

 

2019 decemberében jelzéssel éltek a Csillag és Holdacska csoportos kollégák. A Kolompár 
testvérpár elhanyagolását és veszélyeztetését jelezték a Gyermekjóléti Szolgálat felé. A család 
figyelembe került. A kollégáim több alkalommal próbáltak a családnak segíteni, tanácsot adni, de 
nem voltak együttműködők a szülők. Így a jelzést megtették, hogy a gyermekek védelme 
meglegyen. 

Nagy öröm volt számunkra, hogy karácsony előtt a város a mi Óvodánkra is gondolt. Nyolc 

rászoruló kisgyermeknek tudtunk karácsonyi ajándék dobozt adni. A családok örömmel fogadták a 
meglepetést, aminek a tartalma, a gyermekek neme és életkora szerint volt elosztva.   

Egy alkalommal készítettünk pedagógiai jellemzést Bodor Noémiről a Gyermekjóléti 
Szolgálat kérésére. Mivel a kislány a nagymama gyámsága alatt áll, édesanyja újbóli várandóssága 
miatt vizsgálták anya helyzetét, magatartását. A kislány családi helyzete stabilabb, biztonságosabb. 
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A gyermek tartja a kapcsolatot édesanyjával és az édesapjával is. Szívesen tölt időt a mamájával és 
a szüleivel is, örömmel várja a kistestvért. 

2020.február 26-án tartották a városi éves tanácskozást, ahol mi is képviseltük Óvodánkat. 
Előtte elkészítettük a beszámolónkat az intézményünk tavalyi helyzetéről. A tanácskozáson 
elhangzottak alapján megállapítható, hogy a gyermekvédelmi problémák minden intézményt 
érintenek, bennünket is. Pl.: infokommunikációs eszközök szabad és helytelen használata, 
magatartás problémák, családok szétszakadása, nevelési problémák. 

A Korona-vírus miatt bekövetkezett karantén ideje alatt, talán még nehezebb dolgunk volt a 
gyermekvédelem terén. Mivel a családok életébe nem láttunk be minden nap, így nagyon nehéz volt 
kiszűrni azokat a családokat, akik segítségre szorulnak vagy komolyabb probléma merült fel náluk.  

 

Kiskunhalas, 2020.június 12. 

 

                                                                                                                     Cseresnyés Anett 

 

 

2.10 Sajátos nevelési igényű tanulók (SNI, BTMN) beszámoló 

 

A 2019/2020-es nevelési év fejlesztő és gyógypedagógiai tevékenységének összegzése 

KÉSZÍTETTE: Petrás Dóra (gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógusa) 

 

A 2019/2020-as tanévben, teljes munkaidőben gyógypedagógusként kezdtem el 
tevékenykedni a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda alkalmazásában. Feladatom lett 
a sajátos nevelési igényű, és a beilleszkedési és/vagy tanulási magatartási zavarral küzdő óvodás és 
általános iskoláskorú gyermekek/tanulók gyógy- és fejlesztőpedagógiai ellátása. 

Az elmúlt 10 évben a gyógypedagógiai tevékenységet óvodában, értelmi fogyatékosokat 
integráló csoportban és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások tervezésével végeztem. A tavalyi évben 
az iskola 1-2. osztályában kezdtem újra meg az iskolás korosztály fejlesztését részmunkaidőben.  

Jelentkeztem 2019 tavaszán pedagógus minősítő vizsgára, mely a munkaköröm változásával 
módosult. A minősítő vizsga módosítása kihívás volt a számomra, mert a korosztályi jellemzők, a 
követelmények, és az elvárások az iskolában jelentősen eltérnek az óvodai gyógypedagógiai 
munkától. Az elmúlt években a korai fejlesztésre épülő terápiás tevékenységek már megszokottak 
voltak a számomra, a változással a fejlesztések következő lépéseit is ki kellett dolgoznom. 
Munkámat igyekeztem felelősségteljesen végezni, és amennyire lehet körültekintően is.  
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A feladataim a Lomb utcai Tagintézményben megmaradtak, ez nagy öröm a számomra. 
Pedagógusként jó érzés egy kisgyermeket a fejlesztő/gyógypedagógiai tevékenységgel segíteni és 
kíséri is tovább az ő útján. Ez a feladat megtisztelő, sok lehetőséget ad arra, hogy emberi és szakmai 
tapasztalatokat gyűjthessek, folyamatosan megfigyeléseket végezzek a tanulási nehézség 
kialakulásáról, és az egyénhez igazodó fejlesztési lehetőségek kombinációiról.  

Az óvodai fejlesztő tevékenység adatai: 

A fejlesztésre szánt időkeret: heti 6 óra 

A gyermekek száma az első félévben: 17 fő gyermek. 

A gyermekek száma a második félév kezdetén (január hónapban) módosult 19 főre. 

A fejlesztő tevékenységet 3-ill. 4 csoportban végeztem. 

1. csoport 6fő 1 fő SNI + 5 fő BTMN 

2. csoport 5fő 5 fő BTMN 

3. csoport 5fő 1 fő SNI + 4 fő BTMN 

4. csoport 3fő 1 fő SNI + 2 fő BTMN 

 

A 4. csoport alacsonyabb létszámú, ebben a csoportban a beszédindítás, és a nyelvi 
nehézségek hangsúlyosak, ezért alakítottam így. A 4. csoportban a cselekedtetések időtartama is 
rövidebb. A 19 gyermek közül 16-an heti 2, 2-en heti 1, és 1 gyermek heti 3 foglalkozáson vett részt. 

A következő nevelési évben az óvodában történő fejlesztő tevékenységben részesülő 
gyermekek száma - a ballagó nagycsoportosok és az új vizsgálati kérelmek számának figyelembe 
vételével várhatóan - 18 fő lesz.  

Az óvodapedagógusokkal történő kommunikáció folyamatosan történt, a gyermekek 
fejlődését, teljesítményét befolyásoló tényezőkről értekeztünk. A felmerülő kéréseknek, a 
gyermekekre irányuló megfigyeléseknek a kivitelezésében jó együttműködés valósult meg. A 
szülőkkel történő kommunikációra jutott kevesebb idő. Lehetőség szerint jó lenne erre a fogadóóra. 
A gyermekek nehézségei, szórtan valamennyi képességterületen megmutatkoztak. A 
leghangsúlyosabb a gondolkodás és a beszéd, a megértés, az érzékelés és az észlelés, a szerialitás, - 
és néhány esetben a beszéd és a mozgás területi voltak érintettek. A gyermekek a foglalkozásokon 
rendszeresen megjelentek (két esetben időszakosan kevesebbet jártak óvodába, de ez a probléma 
megoldódott), a hiányzások a betegség miatt történetek. A csoportok összeállítását hiányzás esetén 
rugalmasan kezeltem, így a gyermek a fejlesztést igénybe vehette a hét más napján is.  

Az óvodai fejlesztő tevékenységet eredményesnek érzem, de a munkám az esetek 
többségben csak hosszabb idő után, a folyamatos építkezéssel válik érzékelhetővé- az óvodai 
foglalkozások kiegészítése mellett. A naplókat, a gyermekről történő feljegyzéseket, a fejlesztési 
terveket, kontrollvizsgálati kérelmek bejegyzéseit az aktualitásnak, és a fél - és év végi 
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követelményekhez igazodva elkészítettem. Véleményeimet a nevelőkkel egyeztettem. A digitális 
oktatás ideje alatt az óvodai fejlesztés szünetelt, a foglalkozásokat az óvodai élet engedélyezésével 
egy időben újra megkezdtem. 

Kiskunhalas, 2020.06.15. 

 

 Petrás Dóra  
 gyógypedagógus 

 

 

 

 

 

2.11 Tehetséggondozási beszámolók 

 

Beszámoló - Óvodai ének tehetséggondozás 

2019-2020. tanév 

 

Mottó:„Mint élő kövek épüljetek lelki házzá” 

          (1 Pt 2,5) 
Ideje: csütörtök 3. óra 10-10³°-ig 

 

Névsor: 
1. Barák János 

2. Deli Zoé (Januárban elköltöztek) 
3. Egyed-Izsák Nóra 

4. Faddi Olga 

5. Galgóczi Hanna 

6. Halmágyi Lehel 
7. Nádasdi Kamilla  
8. Rácz Rokolya Kamilla 

9. Torma Levente 

10. Vásárhelyi Ádám 

11. Vidner Flóra 

 

 

Feladatok, célkitűzések: 
 

 Zöld óvoda lévén természethez, állatokhoz kapcsolódó énekek tanulása 

  Óvodai, iskolai és városi rendezvényeken való részvétel 
 Az óvodás szentmiséken egyházi dalok éneklése gitár és hegedű kísérettel 
 A kezdő hang átvétele a=szó a hegedű segítségével 
 Az egyenletes lüktetés és a dalok ritmusának megkülönböztetése 

A karantén miatt március 16-tól a foglalkozások elmaradtak 
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I. Zenei hallás fejlesztése: 

 

A közös éneklés, dalos játékok során fejlődött zenei hallásuk, melyet elősegített a hegedű 
kísérete. 

Három kislánynak kiemelkedően szép hangja volt, akik szólót is énekeltek. ( Deli Zoé, 
Nádasdi Kamilla, Vidner Flóra) a kisfiúk közül Vásárhelyi Ádám.   

A hegedű kezdőhangját többnyire át tudták venni a=szó, hiszen a dalok többsége erről a 
hangról indult. 

A ballagáson már kíséret nélkül a capellában énekeltek. Törekedtünk a helyes artikulációra, 
a szöveg helyes kiejtésére. 

A gyerekek játékidőben is szívesen, örömmel énekeltek. Nagyon szerették Gryllus Vilmos 
állatokról, évszakokról szóló dalait. 
 

II. Ritmusérzék: 

A mondókáknál meg tudták különböztetni az egyenletes lüktetést a ritmustól. A dalos játékok 
elősegítették a ritmusérzékük fejlődését. Változatos térformát ki tudtak alakítani. Kedvelték a dobot, 
a cintányért, a triangulumot és a ritmusbotot. 

Sokat ismételtünk, gyakoroltunk. A csoportból egy kislány két éve jár (Egyed Izsák Nóra) 

 

Szerepléseink:  Szeptember: Városi szüreti műsor, óvodai szüreti műsor 
November : Szent Erzsébet ünnepe 

   December: Adventi városi fellépés   
            Szent Miklós 

            Óvodai Betlehemes szereplés 

   Február: Óvodai farsang 

   Március 16-tól sajnos a vírus miatt elmaradtak a foglalkozások  
   Június: Ballagás 

   Két Óvodás Szentmisén, Keresztelésen énekeltünk 

 

Kiskunhalas, 2020. június 12. 

 

 

         Kókai Ágnes 

        Óvodapedagógus, énektanár 
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Beszámoló – Vizuális tehetséggondozás (2019-2020.) 

 

A 2019/2020-as tanévben 11 fővel kezdtem meg a vizuális tehetséggondozást. Nemüket 
tekintve: 4 lány, 7 fiú. Nagycsoportos óvodások. 

 

A gyerekek névsora: 

1. Barák János 

2. Boldog Bence 

3. Bajusz Barna 

4. Bajusz Elizabet 

5. Egyed-Izsák Nóra 

6. Patai Máté 

7. Rácz-Rokolya Kiara 

8. Szemesi Levente 

9. Torma Levente 

10. Vidner Flóra 

11. Vásárhelyi Ádám 

A feladatok, célkitűzések ebben a tanévben a koronavírus járvány miatt sajnos csak 
részben tudtak megvalósulni. 

Ami maradéktalanul megvalósult:  

● vizuális kultúrájuk gazdagodott 
● a gyermekekben rejlő lehetőségek tovább erősödtek 

● fejlődött a gyermekek élmény és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése, a 
kreativitásuk, érzelmi intelligenciájuk 

● motiváltabb lett az alkotókedvük 

● gazdagodott bennük a megismerés öröme   
● erősödtek a közösségi élményeik 

● mélyültek ismereteik 

● a különböző kompetenciáik mozgósításra kerültek 

 megismerkedhettek érdekes technikákkal, eszközökkel és egyszerű, ízléses, igényes 
ötletekkel 

 

Az alkotások témái igazodtak a 2019-2020-as tanév munkatervében meghatározott 
programokhoz, eseményekhez, túlnyomó részt egyházi vonatkozásban. 

Szeptember: 
 

Téma: Szüreti vigalom, terményáldás, az ősz kincsei 
„Teremjetek jó gyümölcsöt…” Mt 12,33 
 

Technika: játék a pontokkal 
Eszközhasználat: buborékfólia, tűfilc, vastag filctoll 
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Október:  
 

Téma: Őszi időjárás 

„Egek, harmatozzatok onnan felülről” (Iz 45,8) 

 

Technika: festék csöpögtetése, fújása 

Eszközhasználat: ecset, szívószál 
 

 

November:  

Téma: Szent Márton 

Technika: nyomat 

Eszközhasználat: madártoll 
 

 

Téma: Szent Erzsébet rózsái 

Technika: nyomat 

Eszközhasználat: lufi 
 

December: 

Téma: Szent Miklós  

Technika: pödrés 

Eszközhasználat: papírcsíkok 

 

Téma: Karácsony 

Technika: játék a vonalakkal, csíkokkal és a pontokkal 
Eszközhasználat: papírcsíkok, papír körlapok 
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Téma: Jézus a jászolban 

Technika: játék a vonalakkal 
Eszközhasználat: filctoll 

 

Január: 

Téma: Vízkereszt ( A betlehemi csillag vezette a 

napkeleti bölcseket Jézushoz) 

Technika: játék a csíkokkal 
Eszközhasználat: papírcsíkok 

 

Február: 

Téma: Farsang 

„Vigadjatok az Úrban!” (32,11) 
 

Technika: festék csöpögtetése, fújása 

Eszközhasználat: ecset, szívószál 
 

 

 

Technika: játék a pontokkal 
Eszközhasználat: papír körlapok 

 

 

 

Téma: Hamvazószerda – Nagyböjt kezdete 

 

Technika: szórás 

Eszközhasználat: hamu 

 

 

 

Március: 
 

Téma: Március 15. Nemzeti ünnep 

           Ima a hazánkért 
 

Technika: pödrés 

Eszközhasználat: papírcsíkok 
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Lehetőségünk volt: 

 gyermekrajzpályázatokon való részvételre ( Szent József Kat. 
Ált. Iskola; Gólyafészkes Óvoda; Bogyó és Babóca) 

 online kiállítás megszervezése a gyermekek egyéni alkotásaiból 

 

A tárgyi feltételek adottak voltak, rendelkezésünkre álltak. 

Személyes tapasztalataim: 

Nagy örömömre a gyerekek mindig szívesen vettek részt az alkalmakon. A technikákat 
ügyesen alkalmazták, a derűs légkörben bátran alkottak. 

Idén a fiúk többségben voltak. Fontos megjegyeznem, hogy több gyermeket azért 
választottunk ki, mert nagy érdeklődést mutatnak a vizuális nevelés iránt, ugyanakkor a 
kézügyességük még fejlesztésre szorul. Fontosnak tartottuk, hogy ők is kapjanak esélyt, ha már 
annyira szeretik az e fajta tevékenységeket. 

Idén belátogatott hozzám Bálint Katalin gyakornokunk, aki megismerkedhetett a 
tevékenység felépítésével, hangulatával. Elmondása alapján a hospitálás alatt nagyon jól érezte 
magát közöttünk. 

Arra törekedtem, hogy mindig pozitív kicsengése legyen a találkozásainknak, vizuális 
játékainknak, igyekeztem sokat dicsérni és folyamatosan pozitív visszajelzéseket adni, különös 
tekintettel az önbizalom hiányos gyerekekre. 

Nagy sajnálatomra az új járvány miatt több betervezett lehetőség, program is kimaradt.  

Bízom benne, hogy az iskolában majd további érdekes ötletekkel, technikákkal ismerkednek 
meg, az eddig megtanultakat pedig bátran alkalmazzák, használják. 

Kiskunhalas, 2020.06.12. 

 

                                                                                                      Sáli Leventéné   
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2.12 Hitéleti, módszertani munkacsoport beszámolója 

Hitéleti, módszertani munkacsoport  
2019/20 tanév beszámolója 

 

A munkacsoport feladatai voltak: 

1. Hitünk (a római katolikus hit) alapjainak áttekintése 

2. Új kollégák elméleti, gyakorlati, módszertani megsegítése 

3. A drámapedagógiai, mint módszer bevezetése, kiterjesztése a hitéleti nevelésre 

4. Játékosság, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó hitre nevelés 

Résztvevők: 

- óvodapedagógusok, 
- pedagógiai asszisztens, 
- óvodatitkár,  
- dajkák (káplán atya előadásain) 

A tervezett módon megvalósultak a plébániára szervezett előadások, amelyeket Csorba 
Dávid káplán atya tartott. Fontos célja az elméleti, lelki épülésen túl azt volt ennek a szervezésnek, 
hogy a kollégák, (óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztens, óvodatitkár) ne csak az óvodába 
legyenek együtt, hanem más keretek között is. 

Októberben a szentháromságról, Szűzanyáról, a szentekről hallottunk előadást.  

Novemberben gyakorlatiasabb volt a téma: a szentmise részeiről, a kötött imákról beszélt az 
atya.  

A decemberre tervezett program átcsúszott januárra, ekkor a hit megvallásáról hallhattunk. 

Februárban én folytattam az előadás sorozatot elméleti felkészítéssel a drámapedagógia mint 
módszer témában, illetve, hogy hogyan lehetne ezt a személyiségfejlesztő technikát a hitéleti 
nevelés szolgálatába állítani. 

Sajnos a további tervezett előadások elmaradtak a vírus okozta speciális intézkedések miatt, 
javaslom a következő tanévben folytatni a megkezdett módszertani munkát. 

Kiskunhalas, 2020. 06. 11. 

Tallér Erzsébet 
munkacsoport vezető 
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2.13 Óvodakerti munkacsoport beszámolója 

Óvodakerti munkacsoport beszámoló 2019/20 tanév 

A 2019-20-as tanévben az óvoda udvarán lényegi változások nem történtek.  

A 2020. márciusában bekövetkezett változások, és a járványügyi helyzet miatt az udvar rendbetétele 
nagyrészt a dajka nénikre hárult az idén.  

Az óvoda által nyert pályázati forrás, amelyből a kapu, az előkertek, valamint az udvari 
játékok rendezése történt volna a tanévben, államilag átcsoportosításra került, így várhatóan a 
következő tanévben érkezik meg az óvoda számlájára, így a kivitelezés is akkor valósulhat meg. 

Az alábbi munkákat végezték el az udvaron: 

- szétszedték és újrarendezték a sziklakertet, kitakarították a kistavat, amibe ezután 6 aranyhal 
lett telepítve, 

- rendbe tették a gyógynövényes kertet, 
- többször felgereblyézték az udvart, 
- lenyírták a füvet, 
- összedarabolták és eltakarították a hátsó kapu felől összegyűlt zöld hulladékot, 
- kipakolták és újrarendezték a kerti tárolót,  
- kiválogatták a selejtet,  
- a tároló mögötti részre bepakolták a gumikat, betondarabokat, 
- az iskolai karbantartó lecsiszolta a mérleghintákat, és a kaput, a dajka nénik pedig lefestették, 
- az előkerteket kitakarították, a hulladékot összegyűjtötték,  
- az óvoda virágoskertjeit gondozták, gazolták, locsolták,  
- a halasi Gazdakör által telepített konyhakertek gondozását, locsolását is elvégezték.  

 

A további feladatok között szerepel: 

- A nagycsoportos homokozó fa oldalának kicserélése, 
- a fa hajó és vonat lecsiszolása és újralakkozása, 
- a régi fa kisház rendbetétele, 
- a fészekhinta alatti gyökerek rendezése, marosi homok visszapótlása, 
- a mókuskerék játék nagyon elhasználódott, már a dob része is felújításra szorul. 
- Nagyon fontos feladat lenne, hogy a jövőben több energiát fordítsunk a gyerekek 

tartalmasabb játék élményének biztosítása érdekében a homokozók karbantartására, a 
homok átmozgatására, és fellocsolására.  
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A munkacsoport egyik tagja, Stefkóné Csóti Erzsébet távozik óvodánkból, ezért javaslatot 
tettünk arra, hogy a következő tanévtől Vágvölgyi- Farkas Krisztina vegye át a helyét a 
munkacsoportban. 

 

Kiskunhalas, 2020. június 10. 

Gönczöl Beáta és Stefkóné Csóti Erzsébet 

 

 

 

 

2.14 Nevelési év rendje 

 

 Nevelő testületi értekezlet  2019. augusztus 29. 

 Lelki napok    2019. augusztus 29, 2019. december 7. 

 Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 2020. június 12. 

 Nyári zárás:     2020. július 20. – július 31. 

Ebben a tanévben óvodánk teljes nyitvatartási időre 1 napra zárt be (2019.szeptember 13.), 

tekintettel a szülői igényekre, értekezleteinket délután tartottuk meg és ebéd után bocsátottuk haza 
a gyermekeket.  

2.15 Értekezletek ideje és témája 

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet: 

 Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda  2019. augusztus 28. 

o Általános tájékoztató a törvényi változásokról 
o Munka-és tűzvédelmi oktatás 

 

 Lomb utcai óvoda 2019. augusztus 29. 

o Pedagógiai feladatok 

o Szervezési feladatok 

Félévzáró nevelői értekezlet:  2020. január 24. 

o Első félév értékelése, feladatok a második félévre. 

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet:  2020. június 12. 

o Év értékelés, nyári élet, szabadságolások rendje 
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2.16 Egyházi, nemzeti és intézményi ünnepek 
 

Hónap Esemény Időpont Felelős 

Szeptember 

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 

pályázat mikrocsoport 
megbeszélés 1. 
 

Nevelőtestületi műhely 1. 
és mentorlátogatás 1. * 
 

Szüreti vigalom - 
terményáldás  

2019. szeptember 6. 

 

 

 

2019. szeptember 13.  

 

 

 

2019. szeptember 27. 

Gönczöl Beáta 
támogató szakértő 

 

 

Tallér Erzsébet 
támogató szakértő 

 

 

Csillag csoport 

óvónői 

Október 

Pedagógusmesterség terület 
műhely 1. (Szeged hálózati 
műhely) * 

 

Állatok Világnapja 
(Csetényi Park) 
 

Óvoda világa területi 
műhely 1. (Szeged hálózati 
műhely) * 

 

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 

pályázat mikrocsoport 
megbeszélés 2. 
 

Őszi Kirándulás (Szeged 
játszóház - 

mozgásfejlesztés) 

2019. október 7. 
 

 

 

2019. október 10. 
 

 

 

2019. október 14. 
 

 

 

2019. október 18. 
 

 

 

2019. október 25. 

Gönczöl Beáta 
támogató szakértő 

 

 

Holdacska csoport 

óvónői 
 

 

Tallér Erzsébet 
támogató szakértő 

 

 

Gönczöl Beáta 
támogató szakértő 

 

 

Tallér Erzsébet 
tagintézményvezető 

November 

Mentori látogatás 2. 
 

 

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 

pályázat mikrocsoport 
megbeszélés 3. 
 

Hálózati műhely megtartása 
* 
 

Szent Erzsébet ünnepe. 
Erzsébet kenyérsütés, 
szentelés az óvodában. 
 

 

 

2019. november 8. 

 

 

2019. november 11. 

 

 

 

2019. november 13. 

 

 

 

2019. november 19. 

 

 

 

Tallér Erzsébet 
támogató szakértő 

 

Gönczöl Beáta 
támogató szakértő 

 

 

Támogató 
szakértők 

 

 

minden csoport, 

dajkák, Csorba 
Dávid atya 
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Nyílt nap nagycsoportban 2019. november 3. 

hete 

Sáli Leventéné 
óvodapedagógus 

December 

 

Jótékonysági adventi vásár 
 

 

 

 

December 6. Szent Miklós 
ünnepe – az adakozás 
örömének felfedezése 

Óvónők bábjátéka 

 

Luca napi karácsonyi 
kézműves du. 
 

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 

pályázat mikrocsoport 
megbeszélés 4. 
 

Betlehemes játék 
gyerekeknek és szülőknek 

 

2019. december 2-13. 

 

 

 

 

2019. december 6. 

 

 

 

 

2019. december 13. 

 

 

 

2019. december 16. 

 

 

 

2019. december 18. 

Bálint Katalin, 
óvodapedagógus; 

Börcsökné Kovács 
Bernadett, 

ped.asszisztens  

 

Szivárvány csoport 
óvónői 

 

 

minden csoport, 

dajka nénik 

 

 

Gönczöl Beáta 
támogató szakértő 

 

 

 

Csillag csoport 

óvónői 
Január Vízkereszt-az óvoda 

helységeinek megszentelése 

 

 

 

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 

pályázat mikrocsoport 
megbeszélés 5. 
Intézményi innováció 
kidolgozása * 

2020 január. 7. 
 

 

 

 

2020. január 24. 
 

2020. január 31. 

Tallér Erzsébet 
tagintézmény 

vezető, Csorba 
Dávid atya 

 

Gönczöl Beáta 
támogató szakértő 

Támogató 
szakértők 

 

 

Február 

Gyertyaszentelő 
Boldogasszony,  

Szent Balázs ünnepe-

Balázsáldás 

 

Hálózati műhely látogatása 
(Családközpontú Kincses 
Kultúr Óvoda bemutatása, 
Szentes) * 

 

Mentori látogatás 3.  
 

 

Farsang 

 

 

 

2020. február 4. 
 

 

 

2020. február 12. 
 

 

 

 

 

2020. február 14. 
 

 

2020. február 21. 
 

minden csoport, 

Csorba Dávid atya 

 

 

 

Tallér Erzsébet 
támogató szakértő 

 

 

 

 

Tallér Erzsébet 
támogató szakértő 

 

Napocska csoport 

óvónői 
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EFOP-3.1.5-16-2016-00001 

pályázat mikrocsoport 
megbeszélés 6. 
 

Magyar Parasport Napja – 

„Lélekmozgató”  
 

 

Hamvazó szerda 

 

 

 

Hálózati műhely látogatása 
(„Segítsünk a 
gyermekeknek valóra 
váltani a lehetőségeiket” – 

az óvoda – iskola átmenet 
hídja a Homoki óvodában, 
Tisztaföldvár) 

 

2020. február 21. 
 

 

 

2020. február 21. 
 

 

 

2020. február 26.  
 

 

 

2020. február 26. 

 

Gönczöl Beáta 
támogató szakértő 

 

 

Tallér Erzsébet 
tagintézmény 

vezető 

 

Tallér Erzsébet 
tagintézmény 

vezető, Csorba 
Dávid atya 

 

Gönczöl Beáta 
támogató szakértő 

Március Pedagógusmesterség 
területi műhely 2. (Szegedi 
hálózati műhely) * 

 

Óvoda világa területi 
műhely 2. (Szegedi hálózati 
műhely) * 

Nemzeti ünnep 

 

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 

pályázat mikrocsoport 
megbeszélés 7. 
 

Szent József napja – Apák 
Napja 

 

„Happy-hét” projekt – Víz 
Világnapja  
 

 

Nyíltnap (középső csoport) 
 

 

 

Intézményfejlesztési 
koncepció leadása, 
Pedagógiai Program 
felülvizsgálata, Intézményi 
portfólió összeállítása * 

2020. március 2. 
 

 

 

 

2020. március 9. 
 

 

2020. március 13. 
 

2020. március 16. 
 

 

2020. március 19. 
 

 

2020. március 20. 
 

 

2020. március utolsó 
hete 

 

 

 

2020. március 30. 

Gönczöl Beáta 

támogató szakértő 

 

 

Tallér Erzsébet 
támogató szakértő  

 

 

minden csoport 

 

Gönczöl Beáta 
támogató szakértő 

 

minden csoport, 

Csorba Dávid atya 

 

Szivárvány csoport 
óvónői 

 

Holdacska csoport 

óvónői 
 

 

 

Támogató 
szakértők 
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Április Nagyböjti 
templomlátogatás, óvodás 
keresztút, és a 
néphagyományok ápolása 

 

 

 

Mese-versmondó délelőtt - 
Költészet napja 

 

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 

pályázat mikrocsoport 
megbeszélés 8. 
 

Folyamatértékelő kérdőív 
kitöltése * 

 

Nyíltnap a nagycsoportban 

 

 

Föld Világnapja 

 

 

Partnerlista, 

együttműködési 
megállapodások elkészítése  

 

2020. április 6. 
 

 

 

 

2020. április 10.  
 

 

2020. április 13. 
 

 

 

2020. április 15.  
 

 

2020. április utolsó 
hete 

 

 

 

2020. április 22. 
 

 

2020. április 30. 
 

Tallér Erzsébet 
tagintézmény 

vezető, Csorba 
Dávid atya 

 

Csillag és 
Holdacska csoport 

óvónői 
 

Gönczöl Beáta 
támogató szakértő 

 

 

Támogató 
szakértők  

 

Szigeti-Papné 
Dobó Mária 

óvodapedagógus  
 

minden csoport, 

dajka nénik 

 

Támogató 
szakértők 

Május Anyák napja 

 

 

Nevelőtestületi műhely 2. és 
Mentorlátogatás 4. * 

Madarak és fák napja 

 

 

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 

pályázat mikrocsoport 
megbeszélés 9. 
Jó gyakorlat átvétele, 
Pedagógiai Program 
módosítása, Összegző 
intézményfejlesztési 
beszámoló elkészítése * 

 

ÖKO NAP 

 

 

Tavaszi kirándulás (Bugaci 
terepfoglalkozás) 
 

2020. május 4. 
 

 

2020. május 8. 
 

 

2020. május 11.  
 

 

2020. május 11. 
 

 

 

2020. május 15. 
 

 

 

 

2020. május 22. 
 

 

2020. május utolsó 
hete      

 

Csillag csoport 

óvónői 
 

Támogató 
szakértők 

 

Holdacska csoport 

óvónői 
 

Gönczöl Beáta 
támogató szakértő 

 

Támogató 
szakértők 

 

 

 

 

minden csoport 

óvónői 
 

Csillag és 
Holdacska csoport, 

dajka nénik 
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Kihívás Napja 

 

 

 

Gyereknap 

 

 

2020.május 29. 
 

 

 

2020. május 29. 

 

Tallér Erzsébet 
tagintézmény 

vezető 

 

Napocska csoport 

óvónői 
Június Évzáró, ballagás 

 

 

Nevelőtestületi kirándulás  
 

Kerti parti 

 

2020. június első hete 

 

 

2020. június 5. 
 

2020. június 12. 

Csillag csoport 

óvónői 
 

minden dolgozó 

 

minden csoport, 

dajka nénik 

 

Reflexió az éves munkaterv célkitűzéseire:  

Programjaink a megszokott módon kerültek betervezésre. Tevékenységeink sorát az EFOP-

3.1.5-16-2016-00001 pályázat éves elemeivel kellett kiegészítenünk. Célkitűzésünk volt, hogy a 
gyermekek minél több tapasztalat szerző tevékenységben vegyenek részt és ennen a célkitűzésnek 

betervezett programok teljes mértékben megfeleltek. 

 Sajnálatos módon a Korona vírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet miatt 2020. 
március 16-tól 2020. május 4-ig tervezett programok nem valósulhattak meg, hiszen a gyermekek 
és az óvodapedagógusok sem voltak az intézményben. A fenti időszak alatt az óvodapedagógusok 
online küldték tematikus terv szerint a gyermekeknek a fejlesztő játékokat, feladatokat, amelyeket 
a szülők belátásuk, lehetőségeik szerint végezték el a gyermekekkel.  

2020 május 4. után az érvényes kormányrendeleteknek megfelelően fokozatosan tért vissza 
az élet az óvodába. Továbbra is korlátozva voltak a programok szervezésének lehetőségei. Így 
különleges módon került megrendezésre a gyermeknap, az óvodai ballagás és a több embert 
megmozgató kerti parti pedig sajnos nem került megrendezésre.  

Feladataink az elkövetkező évre: 

A nevelőtestület közös döntése alapján dráma-hitélet munkaközösség munkáját folytatjuk a 
következő tanévben. Ez a munkaközösség a hitéleti nevelés módszertani megújulását lesz hivatott 
átgondolni a drámapedagógia eszközeivel. 

Tehetséggondozás: terveink szerint a zenei, a vizuális tehetséggondozás folytatódik, és a 
nagycsoportban kéthetente a dráma tehetséggondozás is lesz. Törekszünk arra, hogy a 
tornatermünket továbbra is minél jobban kihasználjuk, ezért lehetőséget nyújtunk az eddigiekhez 
hasonlóan olyan mozgásfejlesztő tevékenység óvodába történő megvalósítására, amely a 
gyermekek testi fejlesztését segíti elő.  
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Miután ismét új kolléga csatlakozik a nevelőtestület tagjai sorába, ezért az ő közösségbe való 
beilleszkedésének segítése az alkalmazotti közösség minden tagjára feladatot ró.  

A pályázatok (Zöld óvoda, EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán kapacitások fejlesztése a 
kiskunhalasi járásban) folytatása kiemelt feladatunk a következő tanévben is. Az EFOP-3.1.5-16-

2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása pályázat lehet, 
hogy folytatódik 2020. szeptember és decembere között. Előzetes jelzések alapján előfordulhat, 

hogy intézményünket is a kiválasztottak között lesz. Ha ez megvalósul, akkor szeretnénk ugyan 
olyan magas szinten elvégezni ez irányú feladatainkat, ahogyan tettük ezt az elmúlt két tanévben.  

 

Feladataink az elkövetkező évre: 
A nevelőtestület közös döntése alapján dráma-hitélet munkaközösséget kívánunk létrehozni, 

amelynek minden óvodapedagógus tagja lesz. Ez a munkaközösség a hitéleti nevelés módszertani 
megújulását lesz hivatott átgondolni a drámapedagógia eszközeivel. 

A sok új kolléga lelki épülését segítené, ha az óvoda lelki vezetője vagy plébános úr havi 
rendszerességgel előadásokat tartana, amiben hitünk alapjaival ismertetné meg az újakat, a többi 
kollégának pedig ez lelki megsegítést nyújtana és módszertani ismereteit bővítené. 

Tehetséggondozás: terveink szerint a zenei, a vizuális tehetséggondozás folytatódik, és a 
nagycsoportban kéthetente a dráma tehetséggondozás is folytatódik. Törekszünk arra, hogy a 
tornatermünket továbbra is minél jobban kihasználjuk, ezért lehetőséget nyújtunk az eddigiekhez 

hasonlóan olyan mozgásfejlesztő tevékenység óvodába történő megvalósítására, amely a 
gyermekek testi fejlesztését segíti elő. 

Fejlesztő tevékenység: az SNI-s és a BTMN-s gyermekek fejlesztése óvodánkban a 
következő tanévben is megoldott, mivel rendelkezünk fejlesztő pedagógussal, aki a gyermekekkel 
napi kapcsolatban is áll. 
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2.17 Továbbképzések 

Az idei tanévben az alábbi táblázatban található továbbképzéseken vettünk részt. 
 

Oktatási intézmény/pedagógiai 
szakmai szolgáltató megnevezése 

Szak/szakirány Hallgató neve 

Diploma/Végzettség 
megszerzésének 

dátuma 

Támogatás 
mértéke 

Neteducatio Kft. 
Kézműves tevékenységek az 
óvodában 

Cseresnyés Anett 2019.09.24.  

Katolikus Pedagógiai Intézet Óvodavezetői munkacsoport 

(3/1. alkalom) 
Tallér Erzsébet 2019.11.05.  

Katolikus Pedagógiai Intézet Zenei nevelés az óvodában 
– Kodály útján 2019. Gönczöl Beáta 2019.12.04.  

Katalizátor Pedagógusképző 
Központ Bt. 

Játékra fel! A játék 
alkalmazása az oktatásban 
és nevelésben 

Jeges Hajnalka 2019.12.25.  

Raabe Klett Kft. 

Együttnevelés, 
fejlesztőpedagógia, 
családpedagógia 

Tallér Erzsébet 2020.01.27.  
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Raabe Klett Kft. 

Együttnevelés, 
fejlesztőpedagógia, 
családpedagógia 

Gönczöl Beáta 2020.01.27.  

Katolikus Pedagógiai Intézet 
Hulladékból hasznosat – 

játékok és használati 
tárgyak készítése 

Stefkóné Csóti 
Erzsébet 2020.02.12.  

Oktatási Hivatal 

A modern óvodai nevelés 
preventív szerepe a korai 
iskolaelhagyás 
megelőzésében – Óvoda 
világa/Pedagógusmesterség 

Tallér Erzsébet 2020.04.15.  

Oktatási Hivatal 

A modern óvodai nevelés 
preventív szerepe a korai 
iskolaelhagyás 
megelőzésében – Óvoda 
világa/Pedagógusmesterség 

Gönczöl Beáta 2020.04.15.  
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3 ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 

3.1 Helyzetelemzés 

 

1. Az intézmény személyi ügyeinek változásai:  
 

Az országos pedagógus hiány továbbra is gondot okoz személyi feltételrendszerünkben. 
Ezt új tanárok személyével, óraadókkal és saját kollégáink többletmunkára való felkérésével 
próbáljuk megoldani.  

Augusztusban vettük fel Vilmosné Lak Szilvia kémia –biológia szakos tanárnőt. 14 
órában vállalt végzettsége szerint részmunkát. Lelkiismeretes, teherbíró tanáregyéniséget 
ismerhettünk meg személyében. Februárban azonban kismama lett, így a következő tanévtől 
ismét új tanárt kell keresnünk kémia szakterületen. 

Petrás Dóra óvónő és gyógypedagógus év elején jött át az óvodai tagintézményünkből. 

Feladata a sajátos nevelési igényű, és a beilleszkedési és/vagy tanulási magatartási 
zavarral küzdő óvodás és általános iskolás korú gyermekek/tanulók gyógy- és 
fejlesztőpedagógiai ellátása. Nagy elégedettséggel vannak a szülők, gyerekek egyaránt. 
Empatikus, módszertanilag jó felkészült, együttműködő pedagógus. Idei tanévben sikeres 
Pedagógus II. fokozatú minősítési eljárásban vett részt.    

Sajnálatosan, továbbra is elég sok óraadót kell alkalmaznunk, ami a teljes állású 
kollégáink terheit növeli.  Az óraadó kollégákra kevésbé számíthatunk a programok 
szervezésében, lebonyolításában, versenyeztetésben - hiszen köti őket a főállású munkaidejük. 
Örülünk azonban, hogy minden tantárgyat szakos ellátottsággal tudunk megoldani. 

Informatika oktatásunkat ismét Krivosija Róbert- korábban már foglalkoztatott - 

pedagógus látta el, heti 8 órában. Jövőre továbbra is számíthatunk rá. 

Zadravecz Attilát a technika óraadó kollégát a 6-8. osztályosoknál foglalkoztattuk.  
Angol szakos teljes állású kollégát továbbra sem találtunk, így a meglévő tanáraink óráit 

csoportosítottuk át. Az angol tantárgy oktatásában Rácz-Fodorné Nagy Nikolettet –tavaly már 
nálunk tanító pedagógust alkalmaztuk, 1-2 osztályokban. Örömünkre Nagy Éva kolléganőnk 
tavasszal megszerezte a középfokú angol nyelvvizsgát, és sikeresen végzett a 2. évével, az angol 
tanítói szakon.  

Bertalan Gábor, már 2. éve óraadóként tanítja földrajz ismeretekre tanulóinkat.  
Továbbra is szívesen támaszkodunk nyugdíjas kollégáink elhivatottságára.  
Váradiné Grósz Éva 5 órában segítette kiemelkedő oktató –nevelő munkájával a 

negyedikes tanulóinkat, Kókai Ágnes pedig 2 órában folytatott ének-zene területen 

tehetségfejlesztést. 

A testnevelés tantárgynál 3 óraadó kollégát alkalmaztunk, a gyerekek és a szülők 
igényinek eleget téve. Juhász Ágnes társas táncoktató tanárt, 6. és 8. osztályban, valamint 
Simon Róbertet az 1. osztályosoknál, labda ügyességi foglalkozás és a 7.- és 8. osztályosoknál 
kézilabda oktatás szakterületén. Ezzel áthidaló megoldást találtunk a távol lévő kismamáink 
pótlására. 
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A tanév első félévével Garas Eliza magyar szakos tanárnőnk kismama lett, így a 
második félévben könyvtáros kolléganőnkkel Tarné Sári Máriával, a Bibó Gimnáziumból Péter 
Mariannal és Tyavoda Julianna kolléganőnkkel helyettesítettük óráit. 

Másik magyar szakos kollégánk Beier Ágnes is gyermekáldásban részesült, de mivel 
márciustól, home officeben dolgoztunk, így ő a második félévet még a vírus ellenére is tudta 
vállalni.Szeptembertől új magyar szakos kolléganőt veszünk fel. 
  

2. A pedagógiai munka értékelése: 
 

Az idei tanév során nyolc pedagógus esetében történt pedagógus önértékelés. Egy 

pedagógusnak - aki áprilisra volt ütemezve- az önértékelése elmaradt, a 3/2020 (III.14.) 

határozatban bevezetett a tantermen kívüli, digitális munkarend következtében. 

 Az önértékelési dokumentum elkészítése az intézmény vezetésére és az ellenőrző 
pedagógusokra nem kis terhet ró. Próbálunk minél több kollégát felkérni a dokumentációs 
feladatok elvégzésére, de sokszor szükségszerűen ugyanazok vannak felkérve az adatgyűjtésre.  

Minősítésre jelentkező kollégák önértékelése az intézményen belül a minősítés előtt 
megtörtént. Tapasztalatainkat összegeztük, gyengeségeiket felmérték, önfejlesztési feladatként 
megjelölték.  A sikeres portfóliójuk elkészítéséhez minden támogatást biztosítunk. 

A 2019-20-as tanévben 5 kollégának lezajlott a minősítése, ők pedagógus II. fokozatba 

kerültek. 2 pedagógusunknak a  látogatása törlésre került a koronavírus miatt. 

A 2020/21-es tanévre minősítési eljárásra 1 tanító kolléga jelentkezett,1 óvodai 
gyakornok pedig az őszi minősítésre került át a vírusidőszak korlátozásai miatt. 

Vezetői önfejlesztési tervemnek (2018 ősze) megfelelően, konfliktus kezelő 
továbbképzésen vettem részt 2020. februárjában. 

Intézményünk intézkedési tervében (2019. )megfogalmazottak szerint a következőket 
teljesítettük: 

- panaszkezelés szabályzatot dolgoztunk ki, melyet az érintettekkel megismertettünk, 
- az intézmény honlapja naprakész, 
- fejlesztő pedagógus munkakörünket sikeresen betöltöttük, 
 tanulói lemorzsolódás megelőzésére szakmai képzést akartunk igénybe venni, de a digitális 

munkarend nem tette lehetővé. 
 

A tanév során számos tanulmányi versenyen vettek részt a tanulóink, történelem, idegen 
nyelvek, testnevelés, magyar nyelvtan és matematika tantárgyakból. Tanáraink szakmai 
elkötelezettsége és lelkiismeretessége az idei tanévben is nagyban megmutatkozott. A szakmai 

munkaközösségek éves programjukban rögzítik azokat a versenyeket, amelyeken részt vesznek 
tanulóink. A szaktanárok minden esetben felmérik, melyik versenyek szolgálják legjobban 
tanulóink fejlődését. Emellett azt is mérlegelik, hány versenyen érdemes indítani a tanulókat, 
hogy ne terheljünk meg egyes tanulókat túlzott mértékben. 

 

Novemberben megkezdődött a 7-8. osztályosok pályaválasztási tanácsadása. Elhívtuk 
a középiskolák vezetőit, akik lehetőségeikről tájékoztatták diákjainkat.  
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Ebben a tanévben a tematikus hétnek a Pénz7-et választottuk. Ehhez külső segítséget 
kapunk Veres Emese, a Takarékbank képzési felelőse személyében. A pedagógus végzettségű 
szakember, a felső tagozatosainknak tartott előadást. A Humán kapacitások fejlesztése a 

kiskunhalasi járásban pályázati keretből, pedig Ocskó Gyöngyi II. Rákóczi Ferenc Katolikus 

Gimnázium és Szakgimnáziumban tanító, gazdasági agrármérnök tanárnő segítette tanulóinkat 
a témához kapcsolódó ismereteik bővülésében.  

Az alsó tagozatosok különböző tájékoztató füzeteket kaptak és bemutató kisfilmeket 
tekinthettek meg a kijelölt idősávokban. 

 

 2020. márciusától hazánkban is jelen lévő koronavírus következtében a Kormány, az 
emberi erőforrások miniszterének a 3/2020 (III.14.) határozatában a tantermen kívüli, digitális 
munkarend bevezetéséről döntött. 

 

A péntek esti bejelentés igen komoly feladatot rótt a vezetésre, amelynek következtében  
2020. március 16-tól, teljesen új oktatási rendszert kellett kidolgoznunk. A hétfői napot 
rendkívüli tantestületi értekezlettel kezdtük, majd a kollégák mikro csoportokba vonulva 
tanácskozhattak a megoldás lehetőségeiről. Eredményeképpen az osztályfőnökök feladata volt, 
minden tanulónkhoz/ családhoz elektronikus elérhetőség beszerzése. A pedagógusoktól heti 

rendszerességgel kértem a tananyag összeállítását. A szaktanárok anyagait az osztályfőnök 
eljutatta minden szerda délután a vezetőségnek és a tanulóinak. A kiküldött anyagok mentésre 
is kerültek. 

 

A tanulói produktumok pedig már a szaktanárokhoz érkeznek vissza ellenőrzésre-

értékelésre. Külön erre a munkarendre minden pedagógusnak kialakítottunk egy gmail-es e-

mail címet, kapcsolattartás céljából. 
 

Volt, aki a Classroom programon, Messengeren vagy e-mailen tartotta a kapcsolatot a 

tanulókkal. 
 

Voltak pedagógusok, akik bizonyos tanulócsoportjaiknál rendszeresen tartottak Zoom-

os órákat. Ők általában pozitívan számoltak be az online órákon tapasztaltakról. Főleg a 
bezártságot, közösség nélküliséget már nehezen tűrők körében volt nagyon kedvelt. 

Közkedveltté vált programok lettek: a Kahoot, a Learning Apps és a Redmenta is. 
 

A digitális munkarend ideje alatt a Kréta rendszerünkben adminisztrálunk, jegyekkel 
dokumentáltunk. 

 

Nehézséget jelentett a sűrűn megjelenő, újabb és újabb feladatokat megkívánó 
jogszabályi változások. Nagy segítségünkre volt Kissné Csatai Ágnes EKIF-es kolléganő, aki 
rendkívüli precizitással, napra kész információkkal látott el bennünket. Köszönjük a munkáját. 

 

Diákjainknak, akik elektronikusan nem voltak elérhetők (8 fő) heti 

rendszerességgel  kiküldtük a tananyagot levélben. Ezek kihordásában a Mezőőrség volt 
segítségünkre. 

 

Tanulói felügyeletre csak 2020.06.02-tól érkezett igény. Azokat a pedagógusokat 
kértem fel, akik a digitális munkarend idején kevésbé voltak leterhelve.(tanulószobás, napközis 
nevelők). Felzárkóztatást is végeztünk lemaradó tanulóinknak, ahogy ezt a rendelkezések 
engedték. 

Étkezést május végéig- kezdetben csak a HH HHH, később a szülő kérelmére, bármely 
tanulónk számára - az önkormányzat látta el, kiszállítással. Iskolánkba más településről bejáró 
és étkezést kérő tanulók esetében a lakhely szerinti helyi önkormányzat biztosította az étkezést 
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együttműködési megállapodások alapján. Június 2-ától, amikor már felügyeletet is 
biztosítottunk az iskolában, visszatértünk a Tiszti Klub étkeztetési szolgáltatásához. Mivel 
kevesen igényeltek étkezést, így a tanulók mentek el a szolgáltató étkezdéjébe. Étkezést június 
26-ig kell biztosítanunk, onnantól kezdve, az önkormányzat veszi át a szokásos nyári 
étkeztetést.  

 

A digitális oktatással kapcsolatban a tanév végén végeztünk egy felmérést kérdőív 
formájában. Ennek tanulságait tanév kezdéskor kielemezzük, és egy belső képzés alkalmával a 
legjobbnak tartott módszereket tudásmegosztással népszerűsítjük. Szeretném, ha a mindennapi 
oktatásukba, minél többen alkalmaznák.  

 

A korai iskolaelhagyás felmérése érdekében minden félévben eleget teszünk az 
adatszolgáltatási kötelezettségünknek. Eredményeinket elemezzük, és nagyobb odafigyeléssel 
fordulunk a veszélyeztetett tanulók felé. A 2018/2019-es tanév végén 21 fő, a 2019/2020-as 

tanév félévekor 18 fő, míg év végére 25 főre emelkedett a lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanulóink száma. A növekedés a digitális oktatás miatt is bekövetkezhetett. 

Nevelőtestületi dicséretben alsó tagozaton 23, felső tagozaton 13, összesen 36 fő 
részesült. Középiskolai visszajelzések alapján tanulóink megállják a helyüket, osztályzataink 
helyt állóak.   A digitális tanrendben azonban, a jegyek nem biztos, hogy mindig a realitást 
mutatták.  

Ebben a tanévben a tantermen kívüli, digitális munkarend miatt a kompetenciamérések, 
nyelvi mérések a 5./2020. III. 19. EMMI határozata alapján elmaradtak sajnálatunkra, mert 
elemzésüket jól, hasznosan tudjuk alkalmazni a nevelő –oktató munkánkba.  

Bukás miatt évismétlő tanulóink száma a felső tagozaton 5 fő. Az alsó tagozaton nincs 
bukás, az első évfolyamon 3 tanuló szülei kérték, hogy az elvégzett tanévet előkészítő 
jellegűnek minősítsük.  

Nyáron a kisebbségi önkormányzat 2 hét felzárkóztatást biztosít a cigány gyermek 
számára. Ez egy újabb lehetőség ezeknek a gyermekeknek. Az önkormányzattól kapott 
jelentkezési lapokat továbbítottuk az érintett tanulókhoz. 

A digitális munkarend miatt, több jelentős, hagyományosan megrendezésre kerülő 
közösségépítő programunk, iskolai rendezvényünk maradt el. Buckás keresztút, szülők-nevelők 
bálja, anyák napja, Olvasásmaraton, Egyházmegyei Színjátszó Találkozó, nyári táborok. 

A minőségi oktatás, érdekében szívesen fogadtam a nevelők továbbképzési igényeit, és 
vezetői szinten is megragadtam a lehetőségeket. Igyekeztem az egyéni ambíciókat, az 
intézmény érdekeivel összhangba tartani.  

 

Szalai Márta kolléganőnk sikeresen elvégezte a 2 éves képzés, első évét 
gyógytestnevelés szakirányú továbbképzésen. 

 

Ősszel „Egészségtudatosság a sport jegyében” belső képzést tartottunk a „Humán 
kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban” pályázat segítségével. 

 

Részt vettünk a: Katolikus Pedagógiai Intézet, a Koch Valéria Iskolaközpont Pedagógiai 
Intézet, a Magyar Diáksport Szövetség, az Oktatási Hivatal által tartott képzéseken. 
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3. Beiskolázás 

 

Iskolánk az idei tanévben is legfontosabb feladatai közé sorolta a sikeres beiskolázás 
megvalósítását. Ennek érdekében már az ősz folyamán rajzpályázatot hirdettünk a város és a 
környező település ovisainak. Bemutatkozó kiadványt készített a kommunikációs 
munkaközösség, melyet az őszi nyílt napunkon már a szülők kezébe tudtunk adni.  

 

Tagintézményünkkel igyekszünk a kapcsolatunkat továbbra is szorosan tartani. 
Ovisaink rendszeres vendégei voltak iskolánk különböző rendezvényeinek, illetve kollégáink is 
gyakran látogatták az óvodánkat. 

 

Ősszel –tavasszal nyílt napot tartottunk a szülőknek, melyek alkalmával betekintést 
nyerhettek az iskolában folyó munkáról. 

 

Januártól heti rendszerességgel tartottak a leendő elsős tanítók játékos foglalkozásokat 
a városból és a környező településekről érkező érdeklődő óvodásoknak. Ezt a 
foglalkozássorozatot városi szinten meghirdettük, plakátokat vittünk az óvodákba, könyvtárba, 
gyermekorvosi rendelőkbe. Foglalkozások alkalmával regisztráltuk a gyerekeket az 
adatvédelmi előírások betartásával. 

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel 

az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) 
határozata a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozást, rendkívüli módon 
szabályozta. A határozat célja, az volt, hogy a járványhelyzetben az általános iskolai 
beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósuljon meg. Emellett 
biztosítani kívánta a szülők szabad intézményválasztását is. Az Oktatási Hivatal 2020. március 
1-jéig értesítette a kötelező felvételt biztosító iskolák fenntartóit, és elérhetővé tette számukra 
a tankötelezettségüket 2020. szeptember 1-jével megkezdeni köteles gyermekek adatait. A 
kiskőrösi tankerület ezen adatokat intézményünknek is továbbította. 

A „Játszunk iskolásat” foglalkozásaink alkalmával regisztrált gyerekeknek, és az iskola 
környékén lakó tanköteles gyerekeknek, így levélben és e-mailen is ki tudtuk küldeni az iskola 
által összeállított szándéknyilatkozatot. A felvételihez szükséges adatokat tartalmazó 
szándéknyilatkozatunkhoz a szülők számos helyről hozzájuthattak: honlap, facebook, KRÉTA. 
A körzettel nem rendelkező általános iskolák, mint mi is, a hozzánk jelentkezők részére a 
beiratkozást 2020. április 6-április 24. között tarthattuk. Beiskolázásunk számát negatívan 
befolyásolta, hogy a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a tanköteles gyermekeket 
hivatalból felvette. Az a szülő, tehát, aki nem követte a beiratkozási új jogszabályokat, lemaradt 
a beiratkozásunkról. 

 

Úgy gondolom, hogy a tantestület minden tagja az eddigieknél is fontosabbnak érezte a 
sikeres beiskolázást. Minden kolléga meg is tett ennek érdekében mindent. 

 

Sajnos a gyermekek létszámának csökkenő tendenciája még mindig megfigyelhető, így 
városi szinten nagyon kiélezett verseny folyik a gyermekekért. 
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A beiskolázásunk eredményeképpen következő tanévben két 21 fős első osztályt tudunk 
indítani. Ez a létszám alacsonynak tűnhet, de nagyon fontos tudni, hogy városi szinten ez a 
második legjobb eredmény. 

 

Természetesen ez nem ad okot a megnyugvásra, továbbra is törekedni fogunk a tanulói 
létszám növelésére, és nem csak első évfolyamon. 

 

8 osztályos gimnáziumba három tanuló nyert felvételt, de 6 osztályos gimnáziumba 
senki nem jelentkezett át. Ez az alacsony elvándorlási szám az intézményünk iránt elkötelezett 
pedagógusainknak és az együttműködő, tudatos szülőknek köszönhető.  
 

4. Hitélet 
Az egész tanévet a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (2020.09.13-20) való 

készület hatotta át. A kongresszus nyitószentmiséjén lettek volna elsőáldozók, azok a tanulóink, 
akik erre már 2 éve készültek. A világméretű rendezvényen pedagógusaink és felső tagozatos 
tanulóink is részt vettek volna, de a koronavírus miatt, ezt a nemzetközi egyházi programot is 
törölte a püspöki kar. 

 

Az év elején meghirdetett iskolamiséket megtartottuk, a szentmisei szolgálatot a tanulók 
az előírt rend szerint elvégezték. Adventi készületünk és a betlehemi pásztorjátékunk igen 
színvonalas volt. 

 

A koronavírusos időszakban, a templom látogatást is megtiltó intézkedés, rossz hatással 
volt, az így is nehezen motiválható tanulóifjúságra. Az enyhítő intézkedések szokatlan maszk 
használatot írtak elő, de lehetőséget adtak arra, hogy a nyolcadikos diákjainktól mégis, Isten 
áldásával vehettünk búcsút.  Csorba Dávid iskolalelkész tartott nekik ballagási misét. 

 

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a Szent Péter és Pál Római Katolikus Főplébánia 
káplánját, iskolalelkészünket, Csorba Dávid atyát,2020.augusztus 1-től Bajára helyezték. 

 

Isten segítse ottani plébánosi munkáját. 
Dávid nagy segítségére volt a közösségünknek, alkalmazkodó, segítőkész mindig tettre 

kész személyiségével. 
 

5. Előírt intézményi kötelezettségek: 
 

A 2020. februárjában megtartott budapesti igazgatói értekezleten, Hajnal Gabriella 
miniszteri biztos tájékoztatója alapján a tantestületet tájékoztattam a 2020. szeptemberétől 
bevezetendő új NAT elvárásairól. Február közepétől folyamatosan jelentek meg az Oktatási 
Hivatal honlapján a megújult kerettantervek. A munkaközösségek feladata volt a 
tantárgyankénti kerettanterveken alapuló helyi tantervek megalkotása. Célunkat az országos 
elváráshoz igazítottuk, törekedtünk az oktatás komplexitásának kialakítására. Tantestületi 
szinten is, szélesebb intervallumba kezdtünk gondolkodni. 
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Sok problémát okozott a kerettantervekben fellelt tévedések. Orvoslásukra 
állásfoglalást kértünk Hajnal Gabriellától. (tanév heteinek száma) 

 

Az új elvárásokhoz a pedagógiai programunkat is át kellett dolgoznunk, a 
munkaközösség-vezetők, helyettesek közös munkájával. Az idő rövidsége azonban 
megfeszített munkatempót követelt tőlünk a dokumentumok létrehozása.  

 

 Főegyházmegye kérésére módosítottuk a Házi rendünkben a szülő által igazolható 
hiányzások számát. (3-ról 5 napra) 

 

Munkánkat tovább nehezítette, hogy a dokumentumokat már az új munkarendben kellett 
összeállítani. Kommunikációnkhoz a Zoom meeting programot használtuk. 

 

Ebben a tanévben is aktualizáltuk, felülvizsgáltuk az iskolai Adatvédelmi és 
Adatkezelési Szabályzatunkat (GDPR). A munkában az iskola vezetése mellett az adatvédelmi 
felelős és az iskolai rendszergazda is kivette részét. A jelenleg hatályos szabályzat megfelel 
azoknak a tartalmi és forma elvárásoknak, amelyet a jogszabályok e tekintetben nevesítenek. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat ősszel kihelyezett felülvizsgálatokat 

végzett iskolánkban. A tavaszi felülvizsgálat a vészhelyzet kihirdetése miatt most elmaradt.  
 

6. Intézményi közösségi élet –kapcsolatrendszerek 

 

Nagyon fontos dolognak tartjuk az intézményi kapcsolatrendszer megfelelő működését. 
Egész éves munkánk során ezt mindig szem előtt tartottuk, igyekeztünk olyan programokat 
szervezni, melyek közösségi életünk fejlődéséhez hozzájárulnak. 

A tantestületünk kiemelt programja a - minden évben más helyszínen megrendezésre 
kerülő - csapatépítés, az új tanévre való ráhangolódás, a tantestületi kirándulás. 

 

Az idei tanévben Észak-Magyarország és a Palócföld legnagyobb búcsújáróhelyét, 
Mátraverebélyt, valamint a környék egyházi, földrajzi és történelmi jelentőségű helyeinek 
megismerését tűztük ki célul. Az anyagi  megvalósítása a EGYH-KCP2019 pályázat által nyert 
700.000 Ft pénzből,a pedagógusok hozzájárulásából, és az egyházmegye támogatásával történt. 

A kirándulás rövid programterve: 
  

2019.09.13. Utazás a Salgótarjánra. Látogatás a salgótarjáni Bányamúzeumba. 
Ipolytarnócon az ősmaradványok megtekintése. Salgótarjánban éjszakázás.  

 

2019.09.14.  Mátraverebélyen a Szentkúti Nemzeti Kegyhely meglátogatása. 
Gyöngyösön a Szent Bertalan Katolikus Templomban a Kincstár megtekintése. 

Kirándulásunkat ismét nagyon eredményesnek mondhatjuk. 

 A szeptember végén egy szombat délelőttöt töltöttünk diákjainkkal és szüleikkel az 
ismét megrendezésre kerülő családi napunk alkalmával. Volt helytörténeti - és 
teremtéstörténeti előadás, játékos sport, s immár hagyományosnak mondható osztályszintű 
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főzés. Célunk a szülőkkel kötetlen beszélgetés kezdeményezése, közös programokon való 
részvétel, s bekapcsolásuk az iskolai életünkben.  

Az idei tanévben is szoros kapcsolatot ápoltunk a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat-tal, 

értekezleteiken részt vettünk, kéréseikkel, javaslataikkal együttműködtünk. Az idei évben 

iskolánkban is jelen volt egy szociális segítőjük, Venczel Vanessza, aki a gyermekek 

tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők elhárításában és 
veszélyeztetettségének megelőzésében nyújt segítséget. 

Negyedévente intézményünk is részt vesz a konferenciákon. A tanácskozásokon 
elhangzottakat az iskolai értekezleteken közvetítjük a nevelő testület tagjai felé, különös 
tekintettel a gyermekbántalmazás minden téren való elkerülése érdekében. 

Kapcsolatunkat a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával az idei tanévben 

is tovább erősítettük. Két évfolyamunk is (3.-5.) részt vett, a 2019 őszén (október 17-én) 
megrendezett Foglalkozások Hete elnevezésű pályaorientációs programsorozaton. Tanulóink a 
AM ASzK Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium + Renner Bt. 
JÁNOSHALMA és a Kocsis Pál Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium és 
Szakközépiskola + Attila Virágszalon KECSKEMÉT iskoláinak oktatásába kaptak betekintést. 
Iskolánkban ezen a napon pályaorientációs nap volt. 

November 13-án, pályaválasztási tájékoztatót tartottunk a 7. és 8. évfolyam tanulók és 
szüleik részére. Középiskolák vezetői szívesen vesznek részt ezeken a rendkívüli szülői 
értekezleteken és számunkra is hasznos az új lehetőségekről való tájékozódás. 

 

 2019. november 8-án a technikai személyzetünket vittük el közösségépítő kirándulásra, 

hiszen összetartó, egymást segítő munkájukra egész évben nagy szükségünk van. 
 Ozorán a Várkastélyt – Dégen Festetics Kastélyt tekintettük meg. Nagyon jól érezték 

magukat, a kirándulás erősítette a megbecsülési érzést a munkatársakban.  
 

Kiemelten kezeljük intézményünkben az egészséges életmódhoz köthető lehetőségeket, 
a különböző sportágak megszerettetését. A tantestület egészét megmozgató és egyben 
közösségformáló programként, a téli szünet előtt, bowling mérkőzést szerveztünk a helyi 
Bowling Centrumba. A EGYH-KCP2019 által nyert pályázati pénz ebben is segítségünkre volt. 
A sportolást összekötöttük a pedagógusok egymást megajándékozó karácsonyi vacsorával is. 

 

Az Alsóvárosi Diáktársaság, DÖK és Diákparlament közgyűlések az előírtaknak 
megfelelően lezajlottak. Fontos volt a tisztségviselők választása/megerősítése.  

 

A farsangi bálak a félév zárása után zajlottak le. Az osztályok szép produkciót állítottak 
össze, ami összekovácsoló erőként hatott a csoportokra. Az alsó tagozatosok (1-4 évfolyam) 
farsangi bálját most már második alkalommal közösen tartottuk. Nagyon megfelelőnek tartjuk 
így. A szülők támogatása ezen a rendezvényen különös összefogásról tanúskodott. Új ötletekkel 

segítették a bál lebonyolítását. Jövőre tervezzük az osztály produkciók lecsökkentését, mivel 
nagyon sok felkészülési időt vesz igénybe.  
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Május elején még a digitális munkarend keretein belül is megemlékeztek az osztályok 
az anyák napjáról. Sok ötlettel álltak elő a kollégák, hogy az édesanyák felbecsülhetetlen 
szerepét, megbecsülését ilyen formában is kifejezzék.  

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00004 „Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi 
járásban” megnevezésű projektet 3. évben tovább folytattuk, mely állandó kapcsolattartást 

igényel az önkormányzat munkatartásaival. A pályázat sok lehetőséget nyújt az intézménynek 
a kirándulások, előadások, élménydúsabb programok megszervezésére, segíti a szülőkkel való 
szorosabb kapcsolattartásban. Az idei tanévben a vírus miatt, azonban egy pár program 
(pénzügyi szakmai kirándulás, szakmák bemutatója, szakmai kiránduláskörnyezeti nevelés 
témában) elmaradt. Reméljük jövőre lesz alkalmunk ezeket pótolni. 

 A gyerekeknek nyári napközibe, ösztöndíj programban való részvételi lehetőséget 
biztosít. A pályázat különös tekintettel van a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek hátrány-kompenzációjára, ezért bevonjuk őket minden tevékenységbe, programba, 
hogy ezzel is csökkentsük az ingerszegény környezetből érkezők hátrányát. 

 

7. Beruházások felújítások 

 

Megvalósult infrastrukturális fejlesztéseink a 2019/20 tanévben:   

 Új épület külső szigetelése  
Munkakezdés időpontja: 2020. február 3. 
Munka befejezési határideje, szerződés szerint: 2020. május 31, de a kivitelező - a 

tavaszi esős időszakra miatt - kérvényezte a 2021.08.15.-re való módosítást. 
Jóváhagytuk. 

 

 Kerékpártároló nagyudvarra való áthelyezése 

 öntözőkút létesítése a Szabadkai utcai előkertben, 
 tornaterembe 4 db Split klíma beszerzése, 
 épület, kazán, kerítés, játszótér karbantartás. 

 

3.2 Személyi feltételrendszer 

3.2.1 Pedagógusok 

A 2019-es nyár folyamán is történtek személyi változások, 1 kolléga távozott az 
iskolából, 1 pedig nyugdíjba vonult. Emiatt meg kellett oldanunk egy kémia szakos tanár 
óráinak ellátását. Továbbra is hiány van angol szakos és informatika szakos pedagógusokból. 
A tanév során egy magyar szakos kolléga anyai örömök elé nézett, ezért az ő óráit részben 
átcsoportosítással, részben óraadó kolléga bevonásával oldottuk meg. 

Az egyre jobban jelentkező pedagógus hiány fokozottabb terheket jelent a vezetőség, és 
végső soron az egész tantestület számára. A szaktárgyak szaktanárral való ellátottságát nehezíti 
az egyszakosság, a kis óraszámú tárgyak esetében az óraadókkal történő egyeztetések, illetve 
az egyházi neveléshez való elhivatottság esetleges hiánya. Különleges ellátásra tiflopedagógust 
is keresnünk kellett. 
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Az új kollégákat meglévő szakmai tapasztalataik alapján, illetve ahol idő és lehetőség 
volt, bemutató tanítás után szerződtettük. Munkájukat a szakmai munkaközösség és az 
intézményvezetés segítette és ellenőrizte.  

Új kolléga:  

 

Név Ellátott feladat 

1 Vilmosné Lak Szilvia kémia óra 

 

Óraadók 

 

Ssz. Név Ellátott feladat Végzettségek 

Nevelés-

oktatással 
lekötött 

órák 
száma 

1. Ács Szilvia 
logopédiai 
foglalkozás 

főiskola, logopédus 4 

2. Bertalan Gábor földrajz óra 

egyetem, földrajz 
szakos középiskolai 
tanár 

5 

3. Juhász Ágnes táncoktatás egyetem, tánctanár 4 

4. 
Kókai Ágnes 

ének-zene 

tehetséggondozás 

főiskola, óvónő, 
ének-zene szakos 

általános iskolai 
tanár 

2 

5. Krivosija Róbert informatika óra 

főiskola, mérnök-

informatikus, 

gépészmérnök tanár 
8 

6. Mándity László Tibor táncoktatás főiskola, 
táncpedagógus 

5 

7. Opauszki Györgyné 
tiflopedagógiai 
foglalkozás 

főiskola, oligofrén-

pedagógiai-tiflo-

pedagógiai szakos 
gyógypedagógiai 
tanár 

1 

8. Péter Mariann irodalom óra 

egyetem, magyar 

nyelv és irodalom 
szakos tanár  

4 

9. 
Rácz-Fodorné Nagy 
Nikoletta 

angol óra 

főiskola, magyar 
nyelv és irodalom 
szakos tanár 

6 

10. Simon Róbert testnevelés óra 
egyetem, testnevelő-

egészségtan tanár  3 

11. Tarné Sári Mária magyar óra 
főiskola, magyar 
szakos tanár 5 
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Ssz. Név Ellátott feladat Végzettségek 

Nevelés-

oktatással 
lekötött 

órák 
száma 

12. Váradiné Grósz Éva 
matematika, életvitel 
gyakorlat óra 

főiskola, tanító, 
technika 

szakkollégium 

5 

13. Zadravecz Attila technika óra 
egyetem, okleveles 

technikatanár 8 

 

A vírushelyzetre tekintettel az alábbi óraadókat 2020.03.16-tól már nem foglalkoztattuk: 

  

Ssz. Név Ellátott feladat Végzettségek 

Nevelés-

oktatással 
lekötött 

órák 
száma 

1. Ács Szilvia 
logopédiai 
foglalkozás 

főiskola, logopédus 4 

2. Juhász Ágnes táncoktatás egyetem, tánctanár 4 

3. 
Kókai Ágnes 

ének-zene 

tehetséggondozás 

főiskola, óvónő, 
ének-zene szakos 

általános iskolai 
tanár 

2 

4. Mándity László Tibor táncoktatás főiskola, 
táncpedagógus 

5 

5. Opauszki Györgyné 
tiflopedagógiai 
foglalkozás 

főiskola, oligofrén-

pedagógiai-tiflo-

pedagógiai szakos 
gyógypedagógiai 
tanár 

1 

6. Simon Róbert testnevelés óra 
egyetem, testnevelő-

egészségtan tanár  3 

 

Az idei tanévben is törekedtünk a terhek egyenletes elosztására. A mindennapokban a 
helyettesítések megoldása nagy erőfeszítést igényelt. A helyettesítésekben sikerült egyensúlyt 
találni, köszönet a kollegáknak az egész éves többletmunkáikért! 

Gyermeknevelési szabadságon lévő kollegáink közül Nagy-Bíró Anita és Kissné Faragó 
Nóra, - második gyermeke érkezése miatt – van távol. Nagy Bíró Anita 2020. október 25-től 
szabadságát tölti. Vargáné Németh Lilla újra babát vár.  

A tanév végével egy nyugdíjas kollegát, mint helyettesítő pedagógust alkalmazunk 
tovább. 

A testület tagjai a felekezetüknek megfelelő misékre, istentiszteletekre járnak. 
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A katolikus szellemiség jelenlétét pozitívan élik meg a kollégák, nevelési-oktatási 
elveikben, mindennapjaikban meghatározóan jelen van. 

 

3.2.2 Egyéb alkalmazásban állók 

3.2.2.1 Atyák, egyházi alkalmazottak 

Iskolánk az idei tanévben is szoros együttműködésben dolgozott a hitéleti nevelés 
megvalósítása terén. Ennek keretében Hozdik Zsolt plébános atya irányításával a plébánia 
papjai és hittanárai is részt vettek ebben a munkában. Az iskolalelkészi feladatokat Csorba 
Dávid atya látta el, támogatására mindig számíthattunk. Iskolánkban tanított ezen felül hittant 
az érsekség alkalmazásában Bokor Margit valamint Kuris László.  

A református hitoktatást Hunyadiné Székely Márta látta el. 

 

3.2.2.2 Pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak 

 

Az iskolatitkári feladatokat Kovács Mercédesz kolleganő látta el. Az óvodánk esetében 
2019. szeptember 1-jétől lehetőségünk van óvodatitkárt alkalmazni, mert a létszámuk túlhaladta 
a száz főt. Munkájára nagy szükség van. 

Az iskolában pedagógiai asszisztensként Jordán Renátát foglalkoztatjuk. 

Rendszergazdai teendőket teljes állásban Kovács Dániel látja el, aki lelkiismeretes és az 
informatikai feladatok mellett segítséget nyújt a pedagógiai asszisztensi feladatokban is. 

Tarné Sári Mária 2018. szeptembertől könyvtáros státuszban látta el a könyvtárosi 
teendőket.  

Ssz. Név Beosztás 
Legmagasabb iskolai 

végzettség 

1.  Jordán Renáta pedagógiai asszisztens szakközépiskola 

2.  Kovács Mercédesz iskolatitkár szakközépiskola 

3.  Kovács Dániel rendszergazda szakközépiskola 

4.  Tarné Sári Mária könyvtáros főiskola, tanár 
 

 

3.2.2.3 Gazdasági technikai apparátus 

 

A gazdasági apparátusunk összetétele alig változott. Vezetésüket Bálint Sándorné 
gazdaságvezető látja el nagy tapasztalattal és szorgalommal. Hozzáértése és lelkiismeretessége 
kiváló megerősítője az összeszokott csapat munkájának. 

Továbbra is nagy körültekintést és megoldandó feladatot jelent a rehabilitációs 
munkában alkalmazhatóak kiválasztása és alkalmazása. 

Az élelmezési ügyi feladatok ellátását Oláh Renáta végzi, az étkeztetési feladatokat 
pedig Virágné Nyerges Erika. A két kolleganő segítségével oldjuk meg a diákok tízóraiztatását 
és uzsonnáztatását is. 
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A tanév során 1 konyhai kisegítőnk balesetet szenvedett, munkakörét gyorsan sikerült 
megfelelő személlyel betölteni, bár a vírushelyzet miatt tőle is meg kellett válnunk. 
Nyugdíjaskorú, részmunkaidős portásunk is a vírushelyzetre tekintettel távozott 
intézményünkből. 

Tompáról és Kisszállásról 41 diákunk jár be naponta busszal, ezért részmunkaidőben 
egy gyermekfelügyelőt foglalkoztatunk Farkasné Micai Katalin személyében, aki reggel 
bekíséri, és délután pedig hazakíséri tanulóinkat. 

 

Ssz. Név Beosztás 
Legmagasabb iskolai 

végzettség 

1.  Bálint Sándorné gazdaságvezető főiskola  
2.  Becze Imre karbantartó szakmunkásképző 

3.  Dóczi Antalné intézménytakarító 8 általános 
4.  Farkasné Micai Katalin gyermekfelügyelő 8 általános, dajka 

5.  Geszler Tibor karbantartó szakközépiskola 

6.  Kovács-Sötétné Tóth Éva pénzügyi adminisztrátor szakközépiskola 

7.  Kozma Viktor Istvánné hivatalsegéd szakközépiskola 

8.  Kőrösi Klára Terézia konyhai kisegítő 8 általános 
9.  Süveges Józsefné intézménytakarító 8 általános 
10.  Szigetvári Istvánné portás szakiskola 

11.  Oláh Renáta élelmezési ügyintéző szakközépiskola 

12.  Timár Nikolett számviteli ügyintéző szakközépiskola 

13.  
Vargáné Vadkerti-Tóth 
Terézia 

gazdasági ügyintéző főiskola 

14.  Vida Ferencné hivatalsegéd szakmunkásképző 

15.  Virágné Nyerges Erika konyhai kisegítő szakmunkásképző 

 

 

3.2.2.4 Tűz - és munkavédelmi megbízott 
Oláh János továbbra is vállalkozási szerződéssel látja el nálunk ezt a feladatot. Az 

intézményegységekben idén is végrehajtott tűzriadó gyakorlásánál is tevékenyen segítette 
munkánkat. 

3.2.2.5 Iskola egészségügy 

Az Iskola-egészségügyi Szolgálat részéről a 2019/20. tanévben az iskolában a 
jogszabályban előírt feladatokat, vizsgálatokat  elvégeztük. 

Orvosi, védőnői szűrővizsgálaton részt vett tanulók száma: 291 fő. 

Egy osztályt, a 3.b. osztályt nem vizsgáltuk, valamint a hiányzókat, a COVID 19 
járványhelyzet miatt. 

Az iskola, vizesblokkok ellenőrzése megtörtént, tisztasága közegészségügyileg 
megfelelő. 

Büfé az iskolában nem üzemel. 
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3.3 Tanulók 

Intézményünk 8 évfolyamos általános iskolájában, alsó és felső tagozaton összesen 18 
osztály van. Az idei tanévet 340 diák kezdte meg, ez a létszám a tanév végére 342 főre 
emelkedett. 6 diák távozott a tanév során, ebből 3 fő a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Bácskai Szakértői Bizottsági Tagintézménye által kiállított szakértői 
véleményben foglaltaknak megfelelően a Kiskunhalasi Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskolában folytatja tanulmányait, 3 fő pedig egyéb 
családi okokra hivatkozott, költözött.  Más intézményből 8 gyermek iratkozott iskolánkba.  

8- osztályos gimnáziumba a következő tanévtől három tanuló nyert felvételt, a 6-

osztályos gimnáziumba pedig senki nem jelentkezett át. Ez az alacsony elvándorlási szám az 
intézményünk iránt elkötelezett pedagógusainknak és az együttműködő, tudatos szülőknek 
köszönhető.  

Tanórai és tanórán kívüli munkánkhoz rendelkezésre álltak a megfelelő személyi 
feltételek, melyet óraadók meghívásával tudtunk biztosítani. Csoportlétszámainkkal csak a 
számított létszámok esetében léptük túl a megengedett kereteket. Ezek működtetésére a 
fenntartó jóváhagyását kértük a törvényi előírásoknak megfelelően. 

Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy az első osztályba iratkozó gyermekek száma 
stagnál, vagy pedig csökken. Így számoltunk azzal, hogy a versenyhelyzet az iskolák között 
még kiélezettebbé válik városunkban. Ennek tudatában terveztük meg pedagógiai munkánkat, 
kiemelten figyeltünk a gyermekekkel való törődésre, az intézmény népszerűsítésére, a hatékony 
kommunikációra.  

Továbbra is felvállaltuk a sajátos nevelési igényű diákok ellátását, az igényeiknek 
megfelelő irányú szakembereket kerestünk.  A folyamatos szurdopedagógiai ellátású tanulónk 
a nyolcadik osztályt végezte és elballagott, a negyedikes látássérült kisfiú tiflopedagógiai 
fejlesztését még folytatnunk kell a következő években is. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 
Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó 
Tagintézményével továbbra is folyamatos a kapcsolat, szakmai segítségnyújtás ehhez. A 
logopédiai ellátás zavartalan volt, a résztvevő gyerekek száma közel duplájára emelkedett. A 
félévi tanulói eredmények elemzése után szakértői vélemény iránti kérelmeket indítottunk. A 
kontrollos tanulók felülvizsgálata 1 kivétellel teljes számban megvalósult (1 tanuló vizsgálata 
a nyári szünetre tolódott).   

Iskolánkban a hátrányos helyzetű gyermekek száma eléri a 9 %-ot, a halmozottan 

hátrányos gyerekek száma az 5 %-ot. A tavalyi tanévhez képest ez az arány mindkét esetben 
minimálisan emelkedett. Ezek a számok egyenes arányban vannak a települési, országos 
adatokkal, az emberek életszínvonalának változásaival.  

A hátrányos helyzetű tanulók számának aránya komoly odafigyelést igényelt a 
gyermek- és ifjúságvédelmi munka megszervezésénél, végrehajtásánál. Ez pozitív irányban is 
érvényes volt, a roma kisebbségi tanulók tanulmányi ösztöndíjpályázatra történő jelentkezését 
folyamatosan segítettük.  
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Az alábbi táblázatok iskolánk diákjainak összetételét mutatják.  
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1.a 19  19  1 1 2 2 

1.b 20  21      

2.a 17  20  2 2 4 4 

2.b 19  19  2 2 2 2 

3.a 22  20  4 2  1 

3.b 23  22  3 2 1 1 

4.a 22  22  4 4   

4.b 17  17  3 3 1 1 

5.a 23  22  5 4 3 3 

5.b 22  21  1 1 1 1 

6.a 14  15  2 2 2 3 

6.b 18  21    2 4 

6.c 18  18  2 2 1 1 

7.a 22  23  3 3 2 3 

7.b 16  13    1 1 

7.c 24  25  4 4 2 2 

8.a 10  10  5 5 1 1 

8.b 14  14  2 2   

Összesen 340 0 342 0 42 39 25 30 
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3.3.1 Gyermekvédelmi beszámoló  

Törvényi háttere az iskolai gyermekvédelmi munkánknak: 

 1997. XXXI. Tv. Gyermekvédelmi törvény 

 A 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 

 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 A 2002. évi IX. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény módosításáról 

 A szociális- és gyermekvédelmi törvény 2011. júliusi módosítása 

 A családok támogatásáról szóló 1998.évi LXXXIV törvény 

Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem feladata kiépíteni egy figyelő szolgálatot minden 
érdekelttel szoros kapcsolatot fenntartva, melyben kiemelt szerepe van az osztályfőnököknek.  

Kapcsolatot építettünk ki és tartunk fenn a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálattal 
és minden olyan szervezettel, amely részt vesz a gyermek-és ifjúságvédelemmel összefüggő 
feladatok megoldásában: 

 Nevelési Tanácsadó  

 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család - 

Gyermekjóléti Központ és Szolgálat  

 Gyámhatóság 

 Rendőrség 

 Polgármesteri Hivatal 

 Gyermekorvosok, védőnők 

 A gyermekvédelemben, illetve a családvédelemben résztvevő társadalmi szervezetek, 
egyházak, alapítványok 

 Tudás és Remény Alapítvány 

 Rotary Klub 

 Parázs Pasztorális Központ 

Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a gyermek fejlődését 
veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése. 

Iskolánk alapvető feladatai a gyermek-és ifjúságvédelem területén: 

 felismerni, feltárni a tanulók problémáit, 

 megkeresni a problémák okait, 

 segítségnyújtás a problémák megoldásához,  

 családlátogatás, 
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 jelezni a felmerülő problémákat a gyermekjóléti szolgálat szakemberei felé, 
amennyiben az iskolai keretek között az már nem orvosolható. 

A gyermekvédelemben különleges figyelemmel kísérjük: 

 a hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat, 

 a veszélyeztetett gyermekeket, 

 a tartósan beteg gyermekeket, 

 a tanulási és magatartási zavarokkal küzdő gyermekeket, 

 a fogyatékos gyermekeket. 

Minden tanév kezdetén az új osztályfőnökök: első és ötödik évfolyamon minden 

tanulónkhoz elmentek családlátogatásra. A látogatásokat igyekeztünk szeptember végére, 
október elejére befejezni. Ezek a látogatások nyújtottak kellő segítséget a prevenciós feladatok 
megvalósításában. Ebből az információs halmazból tudtuk gyermekeinket felmérni és probléma 
esetén megoldásokat keresni. Természetesen évenként, illetve szükség esetén a 
családlátogatásokat megismételjük.  

A szülők között van alacsony jövedelmű, munkanélküli. Sajnos előfordul alacsony 

szociokulturális körülményeket biztosító család is. Fontos gyermekvédelmi feladat a szülőket 
tájékoztatni az őket megillető juttatásokról, szükség esetén segíteni, hogy ezt megkapja a 
család. Figyelünk arra, hogy az esetleges pályázatokon részt vehessenek hátrányos tanulóink. 

Iskolánkban ebben a tanévben 342 tanuló járt, ebből HHH-s tanuló 17, a HH-s tanuló 
32. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül tanulóink közül 62 fő. 

Az SNI-s tanulók száma 39 fő. Nevelésükhöz, oktatásukhoz megfelelő szakember 
biztosított. 

Tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeink esetén segítséget kértünk a nevelési 
tanácsadótól, illetve a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 
vizsgálatát kezdeményeztük.  

Intézményünkben kevés a magát kisebbséghez tartozónak valló gyermek szülője.   

Az iskolai gyermekvédelem fontos feladata az egészségnevelés, és ennek keretében a 
kábítószer-ellenes program, városunkban működik a Kábítószer Ellenes Fórum, melyben 

iskolánk is képviselteti magát. Családi nap programunk keretén belül mi is szerveztünk 
egészségnevelési órát.  

Folyamatos és jó a kapcsolatunk Tamási Rita védőnővel. Tanulóink rendszeresen járnak 
a szűrővizsgálatokra. Szükség esetén szakorvosi rendelésre továbbküldték a kiszűrt tanulókat. 
Rendszeresen tartott az osztályokban tisztasági vizsgálatokat. Egészségnevelési előadást is 
tartott a védőnő.  

Fontosnak tartjuk a preventív gyermekvédelmet: megerősíteni a jó családi értékeket, 
ezeket megjeleníteni. Intézményünk gyermekvédelmi tevékenységében részt vesz Vencel 

Vanessza, a Család és Gyermekjóléti Központ által foglalkoztatott szociális segítő, aki a 
gyermekek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők elhárításában és 
veszélyeztetettségének megelőzésében nyújt segítséget heti két alkalommal 1-1 órában. 
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Negyedévente iskolánk is részt vesz a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat által szervezett 

konferenciákon. A tanácskozásokon elhangzottakat az iskolai értekezleteken közvetítjük a 
nevelő testület tagjai felé, különös tekintettel a gyermekbántalmazás minden téren való 
elkerülése érdekében. 

2020. március 16-tól iskolánk is áttért a tantermen kívüli digitális oktatásra, amelybe 
hátrányos helyzetű tanulóink kezdetben megfelelő eszköz hiányában nehezen tudtak 
bekapcsolódni. Iskolánk a Mezőőrség segítségét kérte, akik nyomtatott formában eljuttatták a 
gyerekekhez a feladataikat. Ezzel és pedagógusaink lelkiismeretes munkájával (felzárkóztató 
foglalkozások megtartása) el tudtuk érni, hogy minden végzős tanulónk sikeresen befejezte 
általános iskolát, és az általa választott középiskolában tudja folytatni tanulmányait.   

Nyáron a COVID-19 járvány miatt iskolai táboraink elmaradnak, de hátrányos helyzetű 
gyermekeink és tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink a város által szervezett napközis 
táborokban vehetnek részt. 
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Az alábbi táblázat iskolánk tanulóira vonatkozó adatok, a 2020. június 15-ei állapot 
szerint.  

 

Osztálylétszám Hátrányos helyzetű 

Halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

        SNI 

1. a 19 1 - 1 

1. b 21             2 1 - 

2. a 20 2 - 2 

2. b 19 2 1 2 

3. a 20 4 1 2 

3. b 22 1 - 2 

4. a 22 5 1 4 

4. b 17 - 4 3 

5. a 22 2 2 4 

5. b 21 2 - 1 

6. a 15 3 2 2 

6. b 21 1 1 - 

6. c 18 5 - 2 

7. a 23 1 - 3 

7. b 13 - - - 

7. c 25 1 1 4 

8. a 10 - 2 5 

8. b 14 - 1 2 

Összesen:           342 32 17 39 

 

Intézményünkben szakképzett gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus segíti rászoruló 
tanulóinkat. 

Sajnálatunkra több tanulónk szülei választják a külföldi boldogulást, így iskolánkban a 
tanulói jogviszonyt szüneteltetőknek a száma 6 tanuló.  
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3.4 Tárgyi és pénzügyi feltételek 

A 2019/2020 tanévben az alábbi összegű (Ft/fő) normatív hozzájárulásból gazdálkodtunk:  

Egyházi támogatások: 

Jogcím 2019.1-8.hó 2020.1-8.hó 

Egyházi jogi személy működési tám. Ft/fő/év: 200.000,- 200.000,- 

Intézményfinanszírozásra kapott normatív állami hozzájárulások: 

Jogcím 2019.09-12.hó 2020.1-8.hó 

Átlagbér támogatás óvoda Ft/fő/év: 4.371.500,- 4.371.500,- 

Átlagbér támogatás ált.iskola Ft/fő/év: 4.455.000,- 4.455.000,- 

Kiegészítő tám. 30% nemzetiségi pótlékhoz 563.000,-  

Kiegészítő tám 25% nemzetiségi pótlékhoz  622.000,- 

Kiegészítő tám 40% nemzetiségi pótlékhoz  811.600,- 

Óvodai nem ped.végz. ped.munkát segítők bértám. Ft/fő/év:  2.205.000,- 2.400.000,- 

Iskolai nem ped.végz. ped.munkát segítők bértám. Ft/fő/év: 2.800.000,- 3.000.000,- 

Intézményi étkezt. tám. (Ft/finansz.dolgozó ltsz./év): 1.900.000,- 2.200.000,- 

Óvodai ingyenes étkezt. tám. (Ft/fő/év) 28.400,- 28.400,- 

Minősített pedagógusok átlagbértám.: 

Alapfokú végz. óvodaped. ped.II-be sorolva 396.700,- 396.700,- 

Alapfokú végz. óvodaped. Mesterped. kat-ba sorolva 1.447.300,- 1.447.300,- 

Alapfokú végz. iskolai ped. Ped.II. kat-ba sorolva 392.000,- 392.000,- 

Mesterfokú végz. iskolai ped. Ped.II. kat-ba sorolva 430.000,- 430.000,- 

Alapfokú végz. iskolai ped. Mesterped. kat-ba sorolva 1.432.000,- 1.432.000,- 

Mesterfokú végz. iskolai ped. Mesterped. kat-ba sorolva 1.576.000,- 1.576.000,- 
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Minden tanulónk térítésmentesen kapta a tankönyveket, a tankönyvtámogatás mértéke 

változatlan 2019/2020 tanévben: 

1-4. évfolyam: 9.000,- Ft/fő 

7. évfolyam: 15.000,- Ft/fő 

5-6, és 8. évfolyam: 12.000,- Ft/fő 

 

2020. évben a pedagógusok átlagbér-támogatása, valamint minősített pedagógusok 

kiegészítő támogatása óvodában és iskolában is 2019.évhez képest változatlan. 

Az intézményi étkezetés támogatása szintén átlagbér finanszírozású, mértéke előző 

évhez képest közel 16%-ot növekedett.  

Az étkeztetésre kapott támogatás finanszírozási képessége: 

Megnevezés 2019.évben 2020.évben 

Minimálbér 149.000 161.000 

Garantált bér 195.000 210.600 

Minimálbér éves összege 1.788.000 1.932.000 

Gar.bér éves összege 2.340.000 2.527.200 

1 dolgozóra kapott támogatás 1.900.000 2.200.000 

  

A számokból megállapítható, hogy a támogatás egyik évben sem fedezi 1 fő szakképzett 

konyhai dolgozó bérét sem, a közterhét pedig végképp nem. 
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Az étkeztetés vesztesége évről évre óriási összegű. Ennek több oka van. 

A 2020. évi költségvetésünkben az alábbi tételekből tevődik ki az étkeztetés vesztesége: 

Megnevezés Iskola Óvoda Intézmény  

Veszteség 50-100% árkedvezmény miatt 5.720  3.211 8.931 

Veszteség rezsiköltségek összege miatt 11.338  2.665 14.003 

(gyermekre nem hárítható át) 

Veszteség ingyenes étkezők miatti ÁFA köt-ből 1.001 867 1.868 

Intézményi étkezt.tám. (veszt.csökkentő tétel) -  8.360 -  2.398 -  10.758 

Óvodai ingyenes étkezt.tám. (veszt.csökkentő tétel) 0 -  1.267 -  1.267 

Étkeztetés vesztesége 9.699  3.078 12.777 

Az étkeztetés támogatása fedezi az árkedvezményből és az ingyenes étkeztetés utáni áfa 

fizetési kötelezettségből származó ráfordításokat, ezen felül már csak kis mértékben, 1.226 eFt-

tal járul hozzá a rezsiköltségekhez. A kimutatott 12.777 eFt veszteséget saját forrásból kell 

fedeznünk, mely az egyéb fejlesztési, vagy intézmény fenntartási lehetőségeinket csökkenti. 

 

2019. naptári évben elszámolt támogatások bemutatása: 

Költségvetési átlagbéralapú és kötött elszámolású támogatások 251 049 eFt 

Előző évi költségvetési támogatás elsz. különbözet -   589 eFt 

Egyházi működési támogatás (költségvetésből) 89.000 eFt 

Költségvetési támogatás bérkompenzációra 135 eFt 

Költségvetési szervtől költségek ellentét-re kapott támogatás 3.145 eFt 

Támogatások költségvetésből összesen: 342.740 eFt 

Egyházi szervtől (Fenntartó, KaPI) kapott költségek ellentét.tám. 26.807 eFt 

Költségek ellentét-re kapott támogatás non-profit szervezettől 185 eFt 

Egyéb támogatások összesen: 185 eFt 
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Támogatások összesen: 369.732 eFt 

 

A tanév eleji finanszírozott gyermek és tanuló létszámok alakulása: 

Megnevezés 2018.10.01-én 2019.10.01-én 

Tanulók 352 fő 342 fő 

Óvodások 93 fő 103 fő 

Az idei beiratkozási adatok alapján a 2020/2021-es tanévben ismét 2 elsős osztály 

kezdheti majd meg a tanulást intézményünkben. 

Az 1 tanulóra jutó állami hozzájárulások és egyházi működési támogatás együttes összege: 

 2018. évben 2019. évben 

1fő óvodás gyermekre Ft/fő 756.779,- 752.715,- 

1fő ált. iskolai tanulóra Ft/fő 782.488,- 761.931,- 

2019. évben az összes költségvetési támogatás a teljes költségvetés 87 %-át fedezte. 

2019. évben kiadásaink az alábbi tételeket foglalták magukban: 

- személyi jellegű ráfordítások 308.704 eFt 

- anyagjellegű ráfordítások 63.874 eFt 

- értékcsökkenési leírás 12.881 eFt 

- egyéb ráfordítások 4.164 eFt 

- pénzügyi ráfordítások 0 eFt 

 

A 2019. évi tényleges személyi jellegű kifizetésekből a bérköltségünk 258.920 eFt-ot, a 

bérjellegű egyéb kiadások 7.375 eFt-ot, a járulékok 42.409 eFt-ot tettek ki. 

A munkavállalók 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 71,1 fő. Ebből a 

pedagógusok létszáma 44,1 fő, oktatási tevékenységet segítők létszáma 9,3 fő, a technikai 

dolgozók átlagos létszáma 17,7 fő. 
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Intézményi szinten az 1 főre jutó bruttó jövedelem alakulása eFt-ban: 

Megnevezés 2018. 2019. 

Éves átlagbér 3.424 3.642 

Éves átlagjövedelem 3.579 3.705 

 

A számok alapján látható, hogy az előző évihez képest az 1 főre jutó átlagbér 6%-kal, 

az átlagjövedelem 3,5 %-kal emelkedett. Mindez azt mutatja, hogy a szerződés szerinti 

munkabéren kívül egyéb bérjellegű juttatást kisebb mértékben tudtunk adni munkavállalóink 

részére, mint az előző évben. 

Fizetőképességünk a tanév során jó volt, az állami adóhatósággal szemben havonta 

rendezendő kötelezettségeink pénzügyi teljesítése határidőre megtörtént. A szállítókkal 

szembeni tartozások kiegyenlítése folyamatosan, a határidők betartásával valósult meg. 

Az intézmény vagyonát képező befektetett eszközök 2019. 12.31-i  záró adatai ezer forintban: 

Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó 

Szellemi termékek  1.085  1.085 0 

Vagyoni értékű jogok  11.171  11.171 0 

Immateriális javak összesen 12.256  12.256 0 

 

Telkek 13.190  0 13.190 

Épületek 332.533  34.260 298.273 

Építmények 8.929  3.755 5.174 

Gépek, berendezések  71.474  40.280 31.194 

Befejezetlen beruházások 88.582 0 88.582 

Tárgyi eszközök összesen: 514.708  78.295 436.413 

    

Befektetett eszközök összesen: 526.964  90.551 436.413 
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Az intézményben a lezárt 2019. gazdasági évben a befektetett eszközök változása: 

Immmateriális javak bruttó é.változása:  + 142 eFt 

Növekedések: 

Szellemi termékek beszerzése: + 82 eFt 

(www.sztjozsef-kkhalas.hu honlap készítés) 

Vagyoni értékű jogok beszerzése: + 60 eFt 

(Lafisoft konyhai tápanyagkalkulációs program felhaszn. joga) 

 

Épületek bruttó é.változása:  - 195 eFt 

Csökkenések: 

Iskola új épületéből sötétsugárzó selejtezése - 195 eFt 

 

Építmények bruttó é.változása:  + 829 eFt 

Növekedések: 

Láncos lengőhinta iskolai alsós játszótéren + 829 eFt 

 

Gépek, berendezések bruttó é. változása: + 810 eFt 

Növekedések: 

 Split klímaberendezés óvodai tornaszobába + 282 eFt 

 Kerámia-acél oldalszárnyas falitábla + 158 eFt 

 Kombinált mellizom erősítő + 328 eFt 

 ACER Aspire laptop + 152 eFt 

 Dell Vostro 3580 Notebook + 184 eFt 

Nagyértékű eszközök beszerzése: + 1.104 eFt 

Vagyonkezelésre átvett kisértékű eszk.visszapótlása + 133 eFt 

Növekedések összesen: + 1.237 eFt 

 

http://www.sztjozsef-kkhalas.hu/
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Csökkenések: 

Nagyértékű gépek, berendezések selejtezése - 370 eFt 

Vagyonkezelésre átvett berendezések selejtezése - 57 eFt 

Csökkenések összesen: - 427 eFt 

 

Beruházások értékének változása: + 78.018 eFt 

 

Növekedések: 

 

Iskola új épületén tető lebontása, lapostető kialakítása, 

csapadék-, és hőszigetelés; függönyfal csere + 77.811 eFt 

Öntözőkút létesítés + 207 eFt 

A fentieken túl 2019.évben kisértékű tárgyi eszköz beruházások az alábbiak szerint 
valósultak meg: 

 

Óvodába kisértékű eszközök beszerzése 36 eFt 

Általános iskolába kisértékű eszközök beszerzése 892 eFt 

Összesen: 928 eFt 

 

A beszerzések során többek között az alábbi kisértékű eszközöket tudtuk beszerezni: 

Iskolában: Bútorok, konyhai eszközök, számítástechnikai és irodai eszközök 

(szünetmentes tápegység, monitor, billentyűzet, egér, külső winchester, pendrive) mennyezeti 

és fali tartókonzolok, hordozható irodai telefon, fúrógép és egyéb szerszámok, kápolnába 

kegytárgyak. 

Óvodában: törölközők, konyhai eszközök, külső winchester, és lábtörlő. 
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2020. évre tervezett fenntartási és beruházási munkák: 

 

Iskolában: 

o Iskolaépület homlokzatszigetelését és kerékpártároló áthelyezését valósítjuk meg a 

fenntartói közreműködésével, 

o öntözőkút létesítése a Szabadkai utcai előkertben, 

o tornaterembe 4 db Split klíma beszerzése, 

o épület, kazán, kerítés, játszótér karbantartás. 

 

Óvodában: 

o kézmosóhoz mosdókagyló és csaptelep cseréje, 

o játszótéri eszközök javítása. 

 

2020. évben tovább szeretnénk korszerűsíteni kisértékű tárgyi eszköz állományunkat.  

Iskolában: Kerámia-acél falitábla, tanulói padok, székek, tanári székek, irodai 

forgószékek, porszívó, nagy lábtörlő, hulladéktároló edények vásárlását terveztük. 

Étkeztetéshez konyhai eszközök beszerzését irányoztuk elő. A diákoknak számítástechnikai 

eszközöket, munkavégzéshez irodai eszközöket (számítógép, laptop, monitor, fényképezőgép, 

nyomtató, billentyűzet, egér, pendrive, tűzőgép, lyukasztó), karbantartáshoz és takarításhoz 

szerszámokat, közösségi helyiségbe evőeszközöket kívánunk beszerezni. 

Óvodában: székek, szőnyegek, párnák, porszívó, pendrive, fényképezőgép, magnó és 

konyhai eszközök beszerzését szeretnénk megvalósítani idén. 

 

2019/2020. tanévben az alábbi pályázati forrásokat szereztük meg: 
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2019. évben nyert pályázati támogatások 

 

sor-

szám 
pályázati program támogató támogatás összege 

1. 

Közös hitünk, nyelvünk és 
történelmünk összetartó 
ereje 

Határtalanul! program 

Kirándulás 
hetedikeseknek 

HAT-19-01-0111 

Miniszterelnökség 4.410 eFt 

2. 

Nyelvi készségek 
fejlesztése 
Obervellachban 

NEMZ-TAB-20-0223 

Miniszterelnökség 

megbízásából Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. 

2.000 eFt 

3. 

Nemzetiségi értékek 
megőrzése és 
továbbörökítése 

NEMZ-KUL-20-0977 

Miniszterelnökség 

megbízásából Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. 

400 eFt 

4. 

NEK-tek! Veletek!  

Közösségépítés  

az 52. Eukarisztikus 

Kongresszus jegyében 

EGYH-KCP-20-0692 

Miniszterelnökség  488 eFt 

5. 

Napra-forgó okos ház 

A matematikai, 

természettudományos és 
digitális kompetenciák 
erősítését szolgáló hazai 
programok támogatása 

NTP-MTTD-19-0047 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

1.100 eFt 
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Sajnos a koronavírus járványra tekintettel az 1. pont szerinti Határtalanul program 
megvalósításáról lemondtunk, illetve a 2-3-4. pont szerinti támogatást a 173/2020. (IV.30.) 
Korm. rendelet 3.§ (2) pontja alapján visszavonták. 

 

2020. évben benyújtott pályázati támogatások 

 

sor-

szám 
pályázati program támogató Pályázott támogatás összege 

1. 

Határtalanul! program 

Kirándulás 
hetedikeseknek 

HAT-20-01-0281 

Miniszterelnökség 5.953 eFt 

 

A benyújtott pályázattal kapcsolatban döntés még nem született. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a költségvetésből kapott támogatásokkal 

valamint fenntartónk anyagi segítségével és pályázati forrásokból a 2019/2020 tanévben tovább 

gyarapodott az intézmény eszközállománya, mely hozzájárult az oktatás-nevelés színvonalának 

emelkedéséhez és a dolgozók munkakörülményeinek javításához. 

 

3.5 Pályázatok 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából meghirdetett NTP-MTTD-19 „A 

matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és 
határon túli tehetségsegítő programok támogatása” pályázaton 1,1 millió forintos 
támogatásban részesült. Az iskola ezzel a tehetséggondozó pályázattal is támogatni kívánja a 
falai között megvalósuló tanórán kívüli fejlesztést. Három éve kezdődött szakköri keretben a 
robotika megismertetése gyerekekkel.  

A foglalkozásokon az informatika, fizika, technika és matematikai alapismeretekre van 
szükség az eredményes projektek megszületéséhez. A projektben sok értékes eszköz beszerzése 
mellett (LEGO, Arduino, tablet, laptop) lehetőséget biztosítunk az érintett tanulóknak a Szegedi 
Tudományegyetem Informatikai Tanszékének valamint a Szent-Györgyi Albert Agóra 
meglátogatására is. 
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3.5.1 Iskolai dokumentumok 

A tanév során egyes dokumentumaink módosításra, aktualizálásra kerültek. 
 

Házirend: 

 Bevezető  
 Általános tudnivalók 5. oldal 

 2. A tanulók, szülők kötelességei és jogai 
 A tanulók jogai 8. oldal 
 A szülő kötelességei 9. oldal 
 A szülő jogai 10. oldal 

 3. Elvárt viselkedési szabályok és előírások 

 A tanuló megjelenése 11. oldal 
 Felelősök 12-13. oldal 

 10.Az elektronikus naplóhoz való hozzáférés módja 20. oldal 
 13. Fegyelmező intézkedések 23. oldal 
 14. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására 

vonatkozó előírások 24. oldal 
 

3.5.2 Önértékelés, tanfelügyelet és minősítés 

Az intézményi munkatervben meghatározottak szerint arányos időelosztással folytak  a 

pedagógus önértékelések. 2015 óta előírás szerint végeztük, 3 éves körforgással. 2017-óta 5 
éves ellenőrzéssel. Az idei tanév során nyolc pedagógus esetében történt meg a teljes folyamat. 
Egy pedagógusnak - aki áprilisra volt ütemezve- az önértékelése elmaradt, a koronavírus 
időszakára bevezetett digitális munkarend miatt. 

A pedagógusok önértékelése nem kis terhet rótt az intézmény vezetésére és az ellenőrző 
pedagógusokra. Próbálunk minél több kollégát felkérni a dokumentációs feladatok elvégzésére, 
de sokszor vannak ugyanazok felkérve az adatgyűjtésre. Az önértékelési dokumentum 
elkészítése, a napi feladatok  mellett egyre nagyobb terhet jelent. 

A korábbi évek során megtörtént önértékelések biztosítják iskolánk részére, hogy a 
rendelkezésünkre álló időben eleget tudunk tenni ez irányú kötelezettségeinknek és a 
nevelőtestület minden tagjánál megtörténik az önértékelés. 

 

Sor-

szám 
Név 

Munkakör, 
beosztás 

Látogatás 
tervezett 

időpontja 

Látogatás 
időpontja 

1. 
Bánoczki Margit 

Hajnalka 
tanító 2019. október 2019. okt. 16.  

2. Gyepes Beáta tanító 2019. november 2019. nov. 13. 

3. Kiss Péter tanár 2019. december 2019. dec. 02. 

5. Jeges Hajnalka óvodapedagógus 2020. január 2020. jan. 23. 

6. Petrás Dóra gyógypedagógus 2020. január 2020. jan. 27. 
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Sor-

szám 
Név 

Munkakör, 
beosztás 

Látogatás 
tervezett 

időpontja 

Látogatás 
időpontja 

7. 
Tormáné Török Szilvia 

Erzsébet tanító 2020. február 2020. jan. 28. 

8. Cseresnyés Anett óvodapedagógus 2020. február 2020. febr. 17. 

9. Tyavoda Julianna tanár 2020. április elmaradt 

 

Pedagógus minősítés 

A pedagógus életpálya következő eleme a minősítés. Az idei tanévben 5 intézményi 
dolgozónknak sikerült a pedagógusminősítési eljárása, valamennyien a Pedagógus II. fokozat 
megszerzését célozták meg. 

 

Sorszám Név Fokozat Időpont 
1. Vida Jácint Ferenc Pedagógus II. 2019.10.08 

2. Taskovicsné Reisz Mariann Pedagógus II. 2019.11.21 

3. Tormáné Török Szilvia Pedagógus II. 2020.02.18. 

4. Petrás Dóra Pedagógus II. 2020.02.27. 

5. Tóth Katalin Pedagógus II. 2020.03.05. 

 

A veszélyhelyzetet elrendelésével egyidejűleg a tervezett pedagógus-minősítések 
törlésre kerültek. Ez a rendelkezés iskolánkat is érintette Kiss Péternek (2020.03.06.) és Kis-

Baranyi Erikának (2020.04.17.) volt tervezett időpontja az említett időszakban. Esetükben az 
OH által kijelölt új időpontban kerül sor majd az eljárásra. A következő minősítési ciklusra egy 
pedagógus jelezte szándékát a Pedagógus II. fokozat megszerzésére. 

A beszámoló időszakban iskolánkban pedagógusi tanfelügyelet nem történt. A korábban 
megtartott intézményi tanfelügyeleti látogatásban megfogalmazott fejlesztési program 
megvalósítása időarányosan történik. 

 

3.5.3 Tehetség gondozás 

Iskolánkban a tehetséges tanulók azonosítására nagy figyelmet fordítanak tanítóink és 
szaktanáraink. Munkájukat az osztályfőnökök is segítették, s rendszeresen kértük az 
intézményünk alkalmazásában álló, fejlesztő foglalkozásokat tartó pedagógusok véleményét, 
segítségét is. Az alsó tagozaton differenciált feladatvégzéssel és versenyekre való felkészítéssel 
folyik a felismert tehetségek gondozása, fejlesztése.  

Vannak azonosított alsó tagozatos tehetséges tanulóink, akik városi egyesületekben, 

csoportokban fejlődnek tovább. Az iskolai tehetséggondozást támogatta a Nemzeti Tehetség 
Program pályázata is „A matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák 
erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása” címmel. 
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A felső tagozaton három színtere van a tehetséggondozásnak: 

1. Tanítási órákon 

Szaktanáraink a tehetségesként azonosított tanulókat igyekeznek fokozatosan, de 
folyamatosan ellátni olyan feladatokkal, amelyek megfelelnek az aktuális tudásszintjüknek, 
illetve képességeiket fejlesztik, tudásukat mélyítik, segítik a tantárgyhoz kapcsolódó 
szakirodalomban való tájékozódás képességét. A tanítási órák mellett differenciált házi 
feladatokat kapnak. 

2. Szakkörökön, sportköri foglalkozásokon 

Különböző jellegű szakköreink foglalkozásai kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
személyre szabott fejlesztést kapjanak tanulóink. Ezek az alkalmak az önálló tájékozódásra, 
kutatómunkára, egyéni konzultációra is lehetőséget adnak. 

A 2019-2020-as tanévben az alábbi szakköröket biztosítottuk tanulóinknak: 

Tantárgyi: matematika, történelem. 

Művészeti tematikájú szakköreink: énekkar, gitár és színjátsztszó 

Sport terén pedig az asztalitenisz, labdarúgás, kosárlabda, röplabda és városunkban 
egyedülállóan az ugráló kötélben kínáltunk lehetőséget az érdeklődő tanulóknak ez irányú 
tehetségük kibontakoztatásában. 

Speciális tematikájú szakkörünk: robotika. E szakkör foglalkozásai ötvözik az 
informatika, a fizika és a technika tantárgy tudáselemeit. A szakköri eszköz mennyiségében 

jelentős gyarapodás történt pályázati támogatásból.  

Iskolánk felsős tagozatos tanulói is részt vesznek a városban működő 
sportegyesületekben, művészeti csoportok munkájában. Többen atletizálnak a Kiskunhalasi 
Atlétikai Klub színeiben, s szerepelnek a két néptánc csoportban. is  Emellett a Kiskunhalasi 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény több tanszakán tanulnak alsó és felső tagozatosaink, 
akik közül sokan az iskola falai között vehetnek részt óráikon, hiszen egyes tanszakok tanárai 
itt tartják óráikat. 

3. Versenyeken 

A szakmai munkaközösségek éves programjukban rögzítik azokat a versenyeket, 
amelyeken részt vesznek tanulóink. A szaktanárok minden esetben felmérik, melyik versenyek 
szolgálják legjobban tanulóink fejlődését. Emellett azt is mérlegelik, hány versenyen érdemes 
indítani a tanulókat, hogy ne terheljünk meg egyes tanulókat túlzott mértékben. 

A vers és prózamondó, mesemondó, idegen nyelvi versenyeken induló tanulóink 
felkészítése, tudásuk, képességeik támogatása, segítése is folyamatos volt a tanév során. Több 
olyan versenyen vettek részt tanulóink ahol az ismeretanyag nem kapcsolódott egy-egy 

tantárgyhoz sem ill. egyszerre több tantárgyat ölelt fel.  
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Ebben a tanévben saját szervezésű, de nem iskolai hatókörű versenyünk az ifj. Várhegyi 
József asztalitenisz emlékverseny volt, amelyet kibővítettünk, s családi párosok versenyét is 
hirdettünk.  

A fentiekben vázolt, átgondolt, folyamatos munkánknak köszönhetően tehetséges 
tanulóink ebben a tanévben is szép sikereket értek el országos, területi, megyei és városi 
szervezésű versenyeken.  

A veszélyhelyzet kihirdetésével a tavaszi időszakra meghirdetett versenyek 
megrendezését törölték. Így elmaradtak többek között a matematika versenyek is és a LEGO 
robotolimpia is. 

 

3.5.4 Felzárkóztatás, DIFER mérés 

Eltérő ütemű fejlődések 

A 2019/2020. tanév rendjének megfelelően a tanulók eltérő ütemű fejlődéséből, 
fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése érdekében 2019. október 25-

ig felmértük azon első évfolyamos tanulóink körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév 
kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek hangsúlyosabb fejlesztése 
szükségesnek tűnt. Az első osztályos diákok megismerése, megfigyelése után jelzést tettek az 

osztálytanítók az intézmény gyógypedagógusa felé, akinek az óvodai fejlesztésben való 
részvétele által már több kisgyermekről voltak előzetes ismeretei. 

Gyógypedagógusunk a DIFER mérést 15 elsős kisdiákkal végezte el. A vizsgálatok a 
megadott, 2019.11.29-i határidőre elkészültek, a dokumentáció irattárunkban megtalálható.  

 

DIFER mérések száma:  
A mérés jól prognosztizálta több tanulónál is a várható tanulási nehézséget. E miatt év 

közben tanulási képesség vizsgálatát is kellett kérnünk szakértői bizottságtól (1 fő), több 
gyermek logopédiai fejlesztésre szorult.  Végül a fejlesztések ellenére 3 elsős gyermek nem 
tudta megfelelő szinten teljesíteni az első évfolyam követelményét, tanulmányuk előkészítő 
jellegű lett. Egyiküknél a szakértői vizsgálatot is indokoltnak láttuk.   

 

A képességvizsgáló eljárást lefolytatta: Petrás Dóra gyógypedagógus 

 

Az első évfolyamon indított két első osztályból összesen 15 tanuló vizsgálata történt meg 
október és november hónapban. 

Előzmények: 

1.a osztály: a gyermekek közül 3 tanulót már előzetesen vizsgált a Nevelési Tanácsadó ill. 
Szakértői Bizottság. 

Két gyermeknek BTMN, 1 tanulónak SNI státusza van. 

1.b osztály: a tanulók között nincs megállapított tanulási zavarról státusz, diagnózis. 
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A gyerekek mérése a fejlesztő szobában, az írásmozgás-koordináció megfigyelése két 

csoportban, -két tanuló esetében- pedig későbbi időpontban történt.  

A méréseket szeptember hónap utolsó napjaiban kezdtem el, (írásmozgás-koordináció) és 
október, november hónapokban folytattam. A vizsgáló eljárást közben akadályozó tényezőt 
nem tapasztaltam. A gyermekeket próbáltam a délelőtti - reggeli időszakban cselekedtetni. 
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A képességterületek százalékos mutatóval: 

Jelölések a táblázatban: előkészítő, kezdő, haladó, befejező, és optimum, szint. 

Írásmozgás- 

koordináció 

Beszéd-

hanghallás 
Relációszókincs 

Elemi 

számolás 
Következtetés Összefüggés 

megértés 
Szocialitás DIFFER 

INDEX 

1.a osztály 

1.  68 % 92 % 79 % 52 % 88 % 88 % 85 % Befejező   81 % 

2.  83 % 97 % 86 % 74 % 59 % 88 % 83 % Befejező  81 % 

3.  54 % 70 % 54 % 77 % 31 % 56 % 85 % Kezdő   61 % 

4.  56 % 70 % 54 % 57 % 50 % 63 % 85 % Kezdő   62 % 

5.  71 % 97 % 83 % 88 % 50 % 65 % 69 % Befejező   75 % 

6.  75 % 97 % 92 % 83 % 79 % 94 % 77 % Befejező   77 % 

7.  63 % 75 % 75 % 40 % 69 % 63 % 68 % Haladó     68 % 

8.  96 % 83 % 86 % 81 % 91 % 88 % 95 % Optimum  87 % 

1.b osztály 

9.  75 % 97 % 79 % 73 % 50 % 69 % 70 % Haladó     73 %    

10.  71 % 95 % 79 % 71 % 50 % 50 % 60 % Haladó     68 % 

11.  92 % 78 % 75 % 78 % 69 % 63 % 59 % Haladó      73 

%   

12.  75 % 90 % 79 % 52 % 79 % 69 % 72 % Haladó     74 % 

13.  75 % 97 % 83 % 93 % 79 % 81 % 90 % Optimum  85 % 
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14.  92 % 90 % 79 % 57 % 69 % 75 % 82 % Befejező  78 %  

15.  86 % 85 % 67 % 71 % 41 % 50 % 74 % Haladó    68 % 

ÖSSZEGZÉS: 
75 % 

87 % 76 % 67 % 63 % 71 % 76 % Haladó    73 % 
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Fejlődési mutatók a vizsgált gyermekcsoportban képességterületek szerint: 

A területek optimális és befejező szintű használata lenne a legjobb az iskolai tanulás 
megkezdéséhez.  

 

Írásmozgás-koordináció: 

A gyermekek írásmozgás koordinációjának összesített eredménye: 75 %- ami a befejező 
szintnek felel meg. 

Ez az eredmény egy iskolába lépő kisgyermek esetében megfelelő. A tanulók 
eredményeit megfigyelve 3-4 esetben lehet látni alacsonyabb értékeket ( 54, 56, 63, 68 -%). A 

kéz ujjainak ügyesítése ajánlott nem csak a négy kisgyermeknél, játékosan minden tanulónál. 

 

Beszédhanghallás: 

Nagyon fontos, hogy az iskolába lépő kisgyermek képes, alkalmas legyen a 
beszédhangokat megfelelően észlelni, és meg is különböztetni őket egymástól. Az 
óvodapedagógus sokat tehet ezen terület fejlesztéséért, - tudatos nevelőmunkával. A haladó 
szint elérése feltétele az olvasás tanulás sikerességének. A megelőzés, szűrés, logopédiai terápia 
a gondos nevelőmunka, és iskola-előkészítés sokat segíthet a gyermekeknek.  A mérés 
összesített eredménye: 87 %- befejező szint lett. Ez az eredmény megnyugtató, a mérés közben 
lényeges megfigyelés, hogy szinte minden gyermekkel végig kellett az eljárás ezen részét 
hallgattatni. A beszédhang – hallás mérése vett a legtöbb időt igénybe mindenkinél. 

 

Relációszókincs: 

Haladó szinten van az összesített eredmény, ami 76 % lett. A gyerekek az első 
kérdéseket nehezen értették meg. Az irányok bizonytalansága megfigyelhető volt három 
esetben ( 54-67%) , és a számos-számtalan fogalmak nehezen elképzelhetőek a számukra, nem 

értették a kifejezéseket. 

 

Elemi számolás:  

Ez a terület összesítetten a leggyengébb eredményt hozta: kezdő szint, 67 %-os mutató. 
A gyerekek egyéni eredményeit megfigyelve látható, hogy négy esetben kezdő és egy esetben 
előkészítő szinten van az adott időpontban a tanuló. Az előkészítő szinten álló gyermek tanulási 
zavarral küzd, mely a számolási, megszámlálási készsége fejlődésének nehézségeiben is 
megmutatkozik.  A tíz megszámlálása mindenkinek sikerült, az összevonások számkártyákkal 
már több tanulónak csak alapos magyarázat, rávezetés után volt érthető. A 20- több felé bontása 
a pálcákkal egy esetben sikerült, - hosszú gondolkodás után.  
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Következtetés: 

Összesítetten: haladó szint, mely év elején 63 %.  Két gyermek eredménye nagyon 
nehezen alakult ki, ( 31- 41 %), de a haladó szinten 50 %-ot teljesítő gyerekeknek is többször, 
lassan meg kellett fogalmazni a kérdéseket, hogy tudjanak rá választ adni. Egy tanuló érte el az 
optimum szintet, ő gyorsan adta a válaszokat, és az összefüggés-megértés területén is jól 
teljesített. Ez már az idegrendszere érettségének a jele. 

 

Összefüggés-megértés: 

Az összefüggések meglátása, értése: a befejező szint határát érte el (71%), megerősödött 
haladó szintnek nevezhető inkább. A következtetés és az összefüggés megértés szoros 
kapcsolatban áll, az összesített mutató 8 %-os eltérést állapított meg, az adott időszakban a két 
képességterület között. Arra enged következtetni, hogy a gyermekek gondolkodásának 
fejlődése többnyire egy érési szakasz végén, elején található. Fejlesztést igényel mindenkinél, 
a meséktől kissé a realitás felé terelve őket. 5 gyermek érte el a 15 vizsgált tanulóból év elején 
az optimum szintet. 

 

Szocialitás: 

Nagyon lényeges feltétele az iskolai életnek, de a gyermek praktikus ismereteit nem 
méri, arra csak következtettem a beszélgetéseink közben. Két gyermek esetében mértem 
alacsony szintet, őket az életkoruktól kb. 1-1,5- évvel fiatalabbnak, éretlenebbnek érzékeltem. 
Folyamatos fejlesztést igényel a terület, mely az iskolai élettel, a közös nevelőmunkával 
párhuzamosan lépésről - lépésre alakul. 

 

Összegzés: 

A DIFER INDEX (ÖSSZESÍTETT) A TANÉV KEZDETÉN: haladó szintet mutat 
73%-os értékkel. 

 

KÖVETKEZTETÉS:  

- a tanulók nagyon különböző fejlettségi szinteken állnak az iskolai életük 
megkezdésekor, melyet az 1,-1,5 éves életkori eltérések nem biztos, hogy 

befolyásolnak,   

- az összes képességterület fejlesztése ajánlott, játékosan, a szülők bevonására is 
számítva, - főleg a praktikus ismeretek, a következtetés, az összefüggés megértés, a kéz 
ügyesítése területén, 

- az iskolaérettség megállapításának körültekintőnek kell lennie, segítséget kell kérni, ha 

a szülő és a nevelők ezt érzik, (akár megkésett iskolakezdés, Nevelési Tanácsadó 
vizsgálata,)   

- az elemi számolás területénél voltak kiugróan alacsony mérési eredmények, - ez jelezte 

a két esetben a tanulási nehézség kialakulására való veszélyeztetettséget, 
- a beszédhanghallás nem mutatott kifejezetten olvasási nehézségre utaló jelet, egy 

esetben kérték a segítségem- az összeolvasás nehézségét kellett megfigyelnem, 
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feltérképezni egy gyermeknél (Meixner- szókártyákkal, jó eredményt mutatott, de 
bizonytalanságot), 

- a tanév kezdetén megfigyelt szociális éretlenség gyermekeknél végig jellemző volt, 
tanulásukban ez nagyon erősen nem mutatkozott meg, 

 

A mérés jól prognosztizálta több tanulónál is a várható tanulási nehézséget. E miatt év 
közben tanulási képesség vizsgálatát is kellett kérnünk szakértői bizottságtól (1 fő), több 
gyermek logopédiai fejlesztésre szorult.  Végül a fejlesztések ellenére 3 elsős gyermek nem 
tudta megfelelő szinten teljesíteni az első évfolyam követelményét, tanulmányuk előkészítő 
jellegű lett. Egyiküknél a szakértői vizsgálatot is indokoltnak láttuk.   

 

Különleges nevelési igényű tanulók (SNI, BTMN, Tehetséges) beszámolója 

SNI: A tanév során 43 SNI tanuló ellátása zajlott, 2 tanuló az év során más iskolába távozott. 

1 fő tiflopedagógiai, 16 fő pedig logopédiai ellátásban részesült. 

Az idei tanévben felülvizsgálata 25 gyereknek volt.  

BTMN: A 30 tanulóból 28 fejlesztése iskolai keretek között történt, 2 tanuló fejlesztését a 
Nevelési Tanácsadó végezte. A tanévben 9 gyermeknek volt felülvizsgálata.  

A tanév során a kontrollvizsgálatokat a bajai szakértői bizottság csak az első félévben 
tudta az intézményen belül lefolytatni, a tavaszi időszakot felülírta a pandémia. A tanulók új 
szakvéleményét a pedagógiai jellemzések, dokumentum elemzés alapján készítik el a 
bizottságok a tanítási év végéig.   

Májusban megkezdtük a következő tanévre eső felülvizsgálati kérelmek előkészítését, 
melyeket 2020. június 30-ig továbbítanunk kell a szakértői bizottságokhoz (19 tanuló 
felülvizsgálatát indítványozzuk, 1 tanulónál módosítást - logopédia törlését-, és 2 esetben első 
vizsgálatot.)  

Az SNI és BTMN gyerekek ellátását egyaránt a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú 
habilitációs, rehabilitációs órakeret terhére szerveztük meg, 1-6 fős csoportokban.  A fejlesztő 
csoportokat a gyógypedagógus a szakértői vélemények figyelembe vételével, szakmai 
szempontok és a tanulók elfoglaltsága alapján alakította ki. A fejlesztő foglalkozások 
megtartása kötött órarend alapján történt, a gyerekek szakköri elfoglaltságai ehhez igazodtak. 

 

Tantárgyi mentességek: 

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 
32/2012. (X.8.) EMMI rendelet szerinti méltányossági elveket határozat meghozatalával is 
biztosítottuk tanulóink számára: tantárgy, valamint tantárgyrész értékelése-, minősítése alóli 
mentesség, hosszabb felkészülési idő, segédeszköz alkalmazásának biztosítása, szóbeli 
számonkérés előnybe részesítése 16 tanuló esetében (3 fővel emelkedett). 5 tanuló (majd 

áthelyezések miatt már csak 2 tanuló) a tanulásban akadályozottak eltérő tanterve szerint haladt, 
ami plusz feladatot, felkészülést jelentett az őket tanító pedagógusoknak. Ezen tanulók külön 
fejlesztő foglalkozását is biztosítottuk.  
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A fejlesztés személyi feltételei:  

A korábbi 6, főleg óraadó gyógypedagógus helyett két főállású gyógypedagógusunk, 

Kothenczné Fődi Anita és Petrás Dóra végezte a sajátos nevelési igényű tanulók 
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátását, és a beilleszkedési-, 
tanulási- vagy magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztését is. Ez jelentősen 
megkönnyítette mind a tanulók, mind a pedagógusok kapcsolattartását, együttműködését, 
szakértelmük pedig magas színvonalú. A szakértői javaslatokon előírt logopédiai fejlesztéseket, 
valamint az első osztályokban beszédhibával induló gyermekek fejlesztését Ács Szilvia 
logopédus vállalta el. A tanév elején szűréseket végzett az igényekre, illetve szakvéleményével 
kezdeményezte azon sajátos nevelési igényű tanulók logopédiai terápiájának megszűntetését, 
és szakvéleményének módosítását, akiknél erre már nincs szükség. Továbbra is számíthattunk 
Opauszki Györgyné tiflopedagógus munkájára, ami rendkívül fontos az 5. évfolyamos, 
látásgyenge tanulónk terápiájában. 

A személyi feltételek Petrás Dóra, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 
gyógypedagógus teljes alkalmazásával javulhattak. Korábban az óvodai tagintézményünkben 
látott el óvodapedagógusi és fejlesztői feladatokat. Ebben a tanévben már elsősorban az iskola 
feladatait látta el, és 6 órában dolgozott át az óvodai fejlesztésbe. Számunkra ennek nagy 
hozadéka, hogy jól ismeri az óvodánkból érkező gyermekeket, tovább tudja folytatni velük a 
megkezdett fejlesztést, terápiát.  Nagy segítségére van a pedagógusoknak a tanulási, 
magatartási, beilleszkedési nehézségek feltárásában, így a gyermekek, tanulók szükség esetén 
időben felterjesztésre kerülnek a szakértői vizsgálatra. A 2020-as évre pedagógus minősítésre 
jelentkezett, melyet végül gyógypedagógiai területen végzett el.  Az intézménybe látogató 
mesterpedagógus szakértők elégedettek voltak munkájával, és a feladatellátás helyi 
gyakorlatával. 

A gyermekek eredményes fejlesztése érdekében a fejlesztést végző gyógypedagógusok 

rendszeresen egyeztettek az osztályfőnökkel, szaktanárokkal, esetmegbeszéléseket tartottak. A 
tanév közben kontrollra behívott tanulók pedagógiai jellemzését, illetve az év végi 
kontrollkérőket közösen készítették el. Néhány BTMN tanuló fejlesztését a nevelési tanácsadó 
vállalta, mellyel az a tapasztalatunk, hogy a tanulók megjelenése ezen bizonytalan, és nehezen 

ellenőrizhető.  
A gyógytestneveléshez szükséges szakembert a szakszolgálat évek óta nem tudja 

számunkra biztosítani, így a 2019/2020-as tanévben is ellátatlanul maradtunk. Az iskolai 

védőnő minden májusban elkészíti a következő tanéven gyógytestnevelésre javasolt tanulók 
listáját, a létszám évente 45-50 fő. A helyzet megoldásával önerőből is próbálkozunk, Szalai 

Márta testnevelés képesítésű tanítónk megkezdte gyógytestnevelői tanulmányait.   
 

Foglalkozunk a tehetségek gondozásával is. Ilyen irányú szakértői véleménnyel nem 
rendelkeznek tanulóink, a tehetségazonosítás a szaktanárok megfigyelésén, jelzésén alapul. A 
tehetséggondozás órai differenciálással, de leginkább szakköri keretben, egyéni felkészítéssel 
valósul meg. A felkészítések eredményesek voltak, több sikeres fellépés volt, és megyei-, 

országos versenyeredmény született a tanévben. Kiemelkedő e területen a robotika, a 
matematika szakkör munkája, az ének tehetséggondozó foglalkozás, a történelem szakkör 
munkája, műsorok, vers- és mesemodó versenyek felkészítése., nemzetiségi tanulóink mindezt 
német nyelven tették meg. A tehetséggondozás, versenyzés – ahol mód volt rá – az online térben 
is folytatódott a veszélyhelyzet idején.   
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A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal foglalkozó pedagógusok a 2019/2020-as 

tanévben: 
 

 

Ezen felül évek óta szoros kapcsolatunk van a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti 
Iskolával, melynek keretében a zenei tehetséggondozás, hangszertanulás nagyon népszerű 
tanulóink körében. A hangszeren játszó tanulók szereplési lehetőségeket kaptak iskolai 

rendezvényeinken, felkészülésüket idősávval és gyakorlóhely biztosításával is támogattuk.  

 

Ellátás tárgyi feltételei: 

Az egyéni fejlesztésekhez két fejlesztőszoba állt rendelkezésre. Jelentős 
eszközbeszerzés a tanévben nem volt, a meglévő eszközök elegendőnek bizonyultak a 
feladatellátáshoz, minőségük megfelelő. Idén az iskolai könyvtár jelentősen bővült 
fejlesztéshez használható könyvekkel, munkafüzetekkel. 

A tehetséggondozás feltételei a robotika területén fejlődtek a leglátványosabban. A 
szakköri csoport további LEGO-robot készlettel gyarapodott pályázati forrásból.  

  

pedagógus képesítés 
tanulók 
száma 

óra/
hét érintett területek évfolyamok 

Kothenczné 
Fődi Anita 

tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakos 

gyógypedagógia tanár, 
tanító 

27 fő 11 SNI, BTMN fejlesztés,  3.,6.,7.,8. 

évfolyam 

Petrás Dóra 

tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakos 

gyógypedagógia tanár, 
óvodapedagógus, tanító 

45 fő,  20 

  

BTMN, SNI fejlesztés, 

DIFER mérés (1.o.) 
1.,2.,3., 

4.,5.,7.,évf.,  

Ács Szilvia 

logopédus 

16 fő 4 

BTMN, SNI logopédiai 
fejlesztése,  

1. osztály logopédia 

1.,2.,3.,4.,6. 

évfolyam, 

Opauszki 

Györgyné 

oligofrénpedagógia-

tiflopedagógia szakos 
gyógypedagógiai tanár 

1 fő 1 
SNI – tiflopedagógiai 
fejlesztés 

5. évfolyam 

Kókai Ágnes  tanár (ének-zene) 10 fő 2 
tehetséggondozás ének-

zene területen  
1-2 

évfolyam,  

Kovácsné Szűcs 
Zsuzsa  

tanító 

20 fő 2 

matematika 

tehetséggondozás, 
versenyfelkészítés 

3-4-5. 

évfolyam 

Tyavoda 

Julianna  

tanár (történelem) 
15 fő 1 

történelem 
tehetséggondozás, 
versenyfelkészítés 

5-8.osztály 

Kucsó István 
tanár (informatika, fizika, 
technika) 

15 fő 1 
tehetségfejlesztés 
robotika, programozás 

5-8.osztály 
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Az SNI és BTMN fejlesztések tapasztalatai: 

-  Legfőbb fejlesztendő területnek bizonyul a figyelem, a koncentráció, a motivációs 
képesség, feladatértés-feladattartás. 
-  Felsőbb évfolyamokon az idei tanévben 3 tanulónál volt igazolatlan hiányzás. A diákok 
többsége megérezte a fejlesztőfoglalkozások segítő, támogató szerepét, szívesen vettek részt 
rajta.  

-  A szülők egy részével eredményes volt a kapcsolattartás, konzultáció, de még mindig 
kevesen élnek a lehetőségekkel. 

- A tanulók tantárgyi megsegítése eredményeket mutat, a tanulószobai szokásrendszer és 
szaktanári segítség, az osztályfőnökök szoros figyelme és a fejlesztések együttesen 
hatásosak voltak több tanulónál.  

- A fejlesztőn használatos füzettel egyre több tanuló rendelkezik, az osztályfőnökök 
segítsége továbbra is fontos ebben, és az órarendek egyeztetésében, követésében.  

 

Fontosabb események: 
 A tanév elején az első osztályokban tanító kollégákkal egyeztetve logopédiai szűrést és 

DIFER felmérést végeztünk. Az eredmények értékelése alapján megtörtént a 
kapcsolatfelvétel a szülőkkel, és elindultak a fejlesztések, vizsgálati kérelmek. 

 A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat ősszel kihelyezett felülvizsgálatokat 
végzett iskolánkban. A tavaszi felülvizsgálat a vészhelyzet kihirdetése miatt most 
elmaradt.  

 A fejlesztés feltételeit, dokumentumait a Fenntartó megbízott könyvvizsgálója is 
ellenőrizte, és rendben találta. Tanulság viszont, hogy a hiányzások pontos 
adminisztrációja nehezen követhető a jelenlegi rendszerben.  

 A tanév utolsó hónapjaiban megjelent az enyhén értelmi fogyatékos tanulók oktatásához 
szükséges kerettanterv A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésének-

oktatásának irányelveit is figyelembe véve elkészítettük ezen tanulócsoport helyi 
tantervét is. A pedagógiai program vonatkozó részeit felülvizsgáltuk.  
 

Feladatok a tanévben: 

A foglalkozások megszervezése mellett a gyógypedagógusok feladata volt a tanév során: 

- a tanulók megfigyelése után egyéni fejlesztési tervek készítése, azok felülbírálása, ha 
szükséges, 

-  az 1. osztályos tanulók között a DIFER- képességmérés elvégzése indokolt esetben.    
A mérés eredményeiről a tanítók tájékoztatása. Jelentési kötelezettség az OH felé, 
iktatás.  

- Az esetleg tanulási zavarra utaló jelek véleményezése azon tanulóknál, akiknél a 
tanítója ezt indokoltnak gondolta. A tanulók megfigyelése, cselekedtetése minden 
esetben a szülő előzetes tájékoztatásával történt, a fejlesztő szobában, és a gyermek 
más természetes iskolai közegében. A megfigyelések legtöbbször az olvasás, a 
figyelem, az orientációs és a matematikai képességek zavaraira irányultak. Ideges 
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tünetek is előfordultak, melynek okait a szülővel, a kollégával együtt próbáltuk 
feltárni. 

- A tanulók folyamatos figyelése, az osztályfőnökök, tanítók tájékoztatása a gyermekek 
aktivitásáról, cselekedtetéséről. Próbáltunk egymással sok alkalmat megtalálva 
beszélgetni a gyermekekről, de az időkorlát is érezhető. 

- A naplók vezetése, a tanulók haladásának fél évi és év végi szöveges értékelése. 
- Az aktuális kontrollvizsgálati kérelmek bejegyzéseinek elkészítése.  
- Tájékoztatás a kollégák és a szülő részére a tanulókról.  
 

Tapasztalatok a tanévben:  
A tapasztalatok szerint a szülők a fogadóóra lehetőségét, az egyéni időpont kérésével 

vették inkább igénybe. A szülők kérdései a tanulók haladására, egyéni fejlesztési tervére, és a 
segítségadás lehetőségeire irányultak. A szülővel történő konzultációról minden esetben az 

osztályfőnök is jelzést kapott. 

Március hónapban a veszélyhelyzet kihirdetésével fejlesztőinknek is át kellett térniük a 
digitális munkarendre. A logopédiai és a tiflopedagógiai fejlesztések kivételével ez sikeresen 
meg is valósult. A gyógypedagógusok az osztályfőnökök által is használt csatornákon keresztül 
juttatták el a feladatokat a tanulókhoz, és törekedtek a szoros kapcsolattartásra, gyors 
visszajelzésre. Néhány esetben csak a szülővel felvett kapcsolatig sikerült eljutni, de a tanulóval 
a júniusban megnyílt iskolai ügyelet időszakában sikerült a személyes kapcsolatfelvétel és a 
pótlás.  A digitális oktatásban a tanulók aktivitása, és a feladatvégzések minősége változó volt, 
a hanyagabbtól az azonnal reagáló, nagyon teljesíteni akaró teljesítmények mind megjelentek. 
Összegezve a digitális tanrendet: a személyes jelenlétet a képi megjelenítés, a hanghatások, 
vizuális feladatok nehezen pótolják, de a szükség ebben az esetben felülírta ezt. A pozitív 
tapasztalat: több tanulónál (5 gyermek) a tőle megszokottnál már felelősségteljesebb 
megnyilvánulásokat lehetett tapasztalni a tanuláshoz való viszony terén. A kollégákkal a 
kapcsolatot digitálisan is jól lehetett tartani, a tanulók tevékenységéről gyorsan lehetett 

információt cserélni.  

 

Feladatok, javaslatok a következő tanévre vonatkozóan: 

- A tanulók felkészítése, gyakorlás egy esetleges újabb digitális oktatásra (online felületek, 
programok, űrlapok használata). 
- Az új tantervvel és tankönyvekkel induló osztályok megfigyelése, segítése. Konzultációk. 

- Továbbra is igény lenne iskolapszichológus alkalmazására.  
- A kis fejlesztőszoba csak logopédiai foglalkozásra alkalmas, fejlesztéshez nagyobb 
teremre lenne szükség.  
- Esedékes lesz a fejlesztőeszközök felülvizsgálata, cseréje, bővítése.  
- A papíralapú hiányzás-vezetést szeretnénk elhagyni, és a teljes dokumentációt a 
KRÉTA elektronikus naplóval, illetve a belíveket elektronikusan rögzíteni. Csak a 
kötelezően alkalmazandó külív íródna kézzel. Leadáskor a belívek nyomtathatók.  
- A BTMN fejlesztésbe a szaktanárokat nagyobb mértékben kellene bevonni. Így erősebb 
tantárgyi megsegítést kapna a tanuló, a gyógypedagógusok pedig kisebb létszámú 
csoportokat tudnának kialakítani. Tisztában vagyunk vele, hogy ennek kialakítása a felső 
tagozatos tantárgyfelosztásban nehezebb. 
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3.6 Országos mérés-értékelés  

3.6.1 Kompetencia mérés 

Az idei tanévben a hatodik és nyolcadik évfolyamon tanuló diákok anyanyelvi és 
matematikai alapkészségeit vizsgáló kompetenciamérésnek az időpontja 2020. május 27-e lett 

volna.  

Azonban a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendeletet figyelembe véve az 
emberi erőforrások minisztere a 2019/2020. tanév egyes feladatainak változásával kapcsolatban 

a következő határozatot hozta: Az országos mérések – értékelések a 2019/2020. tanévben 
elmaradnak (5./2020. III. 19. EMMI határozata). 

Az előző, azaz a 2018-19-es tanév kompetencia mérésének eredményei 2020. február végén 
váltak elérhetővé a KIR-ben. 

Tavaly a hatodik évfolyamon 63, nyolcadik évfolyamon 50 diákunk írta meg a 
felmérést, közülük 53, illetve 42 fő eredményét tartalmazza a jelentés. A következő 
átlageredmények születtek az adott évfolyamokon a viszonyítási csoportok 
figyelembevételével: 

 

 

 

A táblázatból jól kitűnik, hogy a mind a hatodik, mind a nyolcadik évfolyamon a 
telephely eredménye szövegértésből és matematikából is szignifikánsan nem különbözik az 
adott viszonyítási csoportokhoz képest. A nyolcadikos matematikától eltekintve minimálisan 

jobbak az eredmények, mint a többi viszonyítási csoportban.  
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Az alapszintet el nem érő tanulók aránya:  

 

Mind hatodik, mind nyolcadik évfolyamon, matematikából és szövegértésből egyaránt 
az alapszint alatt teljesítő tanulóink számának aránya hol minimálisan, hol jelentősen kisebb, 
mint az országos átlag (illetve a megfelelő képzési típus/településtípus átlaga).  

A tanulók eredményei korábbi – hatodik osztályban elért - eredményeikhez viszonyítva:  

 

 

Az eredmények szignifikánsan nem különböznek az országos regresszió alapján várt 
értéktől.  

A hatodikosoknak még nincsenek előzetes eredményeik, de a nyolcadikosok a várható 
értékekhez képest a két évvel korábbi eredményeikhez hasonlóan teljesítettek. 

 

A nyolcadikosok fejlődése – a nyolcadikban elért eredményeik a hatodikban elértekhez 
viszonyítva:  
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Matematika: a telephely tanulóinak fejlődése intenzívebb az országos fejlődéshez képest.  

 

Szövegértés: a telephely tanulóinak fejlődése hasonló az országos fejlődéshez.  
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3.6.2 Idegennyelvi mérés 

A 2019/2020. tanévi idegen nyelvi mérés elmaradt az emberi erőforrások minisztere 
5/2020. (III. 19. ) EMMI határozata alapján. 

3.6.3 Netfit mérés 

A testnevelési munkaközösség beszámolójában részletesen megtalálható. 
3.6.4 Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók (az Nkt. 4. § 37. pontja értelmében – az a 

tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy 
a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű csökkenést mutat) számát a 
tanév során mindkét alkalommal felmértük és az informatikai rendszerben biztosított felületen 
a szükséges adatszolgáltatásnak eleget tettünk. Az érintettek számát a mellékelt táblázat 
mutatja.  

Az előző és a jelen 
tanév összehasonlítása 

5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

2018-

19. 

tanév 

2019-

20. 

tanév 

2018-

19. 

tanév 

2019-

20. 

tanév 

2018-

19. 

tanév 

2019-

20. 

tanév 

2018-

19. 

tanév 

2019-

20. 

tanév 

Lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanuló 

6 1 5 11 7 7 3 6 

eb
bő

l 

átlag<3 6 1 5 11 7 7 3 6 

Magatartás rossz 1 - - - 3 - 1 3 

Szorgalom 

hanyag 
5 1 3 6 6 5 3 6 

Egy v. több 
tantárgy elégtelen 

2 1 4 2 5 2 - - 

 

A 2019-20. tanévben az iskolai lemorzsolódásban érintett tanulók száma 25, (13%). 

A március 16-ától bevezetett digitális tanrendben a lemorzsolódással érintett tanulóink 
jelentős része papír alapú tanagyag közlésben részesült, az infokommunikációs eszközök 
használata az esetükben nem volt biztosított. A tananyagrészek számonkérésénél nem volt 
lehetőség a javításra. Az utolsó hetekben biztosított felzárkóztatási lehetőséggel sem éltek, így 
a tanulmányi eredmények romlása következett be. Az előző évekkel összehasonlítva a 
tantárgyak követelményeit nem teljesítők száma viszont jelentős mértékben csökkent.  

A tanév második felére volt tervezve és a pedagógiai szolgáltatóval is egyeztetve egy 
belső képzés a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának mérséklése érdekében, de 
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az ismert helyzet miatt erre az előadásra nem kerülhetett sor. A program fontossága miatt ezt a 
következő tanévben kell megszervezni. 

 

3.7 Tanulmányi és egyéb versenyek 

Versenyző neve Verseny neve Térség Eredmény 
Felkészítő 
tanár neve 

Révész Péter 
Megyei 

Matematikaverseny 
Kecskemét 

Megyei 1. (meghívás 
a Nemzetközi 

Magyar 

Matematikaversenyre 

Szlovákiába, a 
verseny a 

vírushelyzet miatt 
elmaradt) 

Kovácsné 
Szűcs Zsuzsa 

Halász Abigél Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny 

Bács-Kiskun 

megye 

Megyei 1.helyezés, 
országos döntőbe 

jutott. A döntő ideje 
2020.június 11. 

Kovácsné 
Szűcs Zsuzsa 

Fülöp 
Menyhért, 

Révész Péter, 
Halász Abigél, 

Kothencz Luca, 

Sipos Maja, 

Sümegi Bence 

Kalmár László 
Matematikaverseny 

megyei 

A vírushelyzet miatt 
szeptemberre 

halasztva 

Kovácsné 
Szűcs Zsuzsa 

Révész Péter 
Bátaszéki 

Matematikaverseny 
országos 

Országos 18. 
helyezés 

Kovácsné 
Szűcs Zsuzsa 

Horváth Emese, 
Turcsány 

Milán, Tóth 
Boglárka, 

Gombos Dorka 

Mozaik 

Tanulmányi 
Verseny 

országos Országos 1. helyezés 
Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Solti Tünde, 
Kincses Noel, 

Fenekes Lajos, 

Sütöri Barbara, 
Király Olivér, 
Borbély Bejke, 

Ábrahám 
Korina, Tímár 
Roland, Simon-

Jójárt Jázmin 

Mozaik 

Tanulmányi 
Verseny 

országos 
Országos 12. 

helyezés 

Kovácsné 
Szűcs Zsuzsa 

Fülöp Menyhért Orchidea Pangea 

Matematikaverseny 
országos 

Országos 32. 
helyezés 

Kovácsné 
Szűcs Zsuzsa 

Kothencz Luca, 

Gillich Borbála, 
Fülöp 

Menyhért, 
Révész Péter, 

Mategye Internetes 

Matematikaverseny 
országos 

Kothencz Luca 

országos 16., 
Vásárhelyi Virág 

országos 17., 
Gillich Borbála 

Kovácsné 
Szűcs Zsuzsa 
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Kádár Zsóka 
Lili 

országos 18., 
Fülöp Menyhért 

országos 46., 
Révész Péter 
országos 22.  

Évfolyamonként 
kijelölt tanulók 

Kenguru 

Matematikaverseny 
országos 

A vírushelyzet miatt 
szeptemberre 

halasztva 

Birkás Éva, 
Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa, 
Fekete-Nagy 

Ágnes 

Kothencz Luca 

Logirintus online 

verseny karantén 
idején 

országos gyémánt fokozat Kovácsné 
Szűcs Zsuzsa 

Sümegi Bence 

Zrínyi Ilona 
Matematika 

Verseny 

megyei 12. hely Birkás Éva 

Bakó Bálint, 
Lukács Máté, 

Madaras Ádám, 
Sümegi Bence 

Bolyai Matematika 

Csapatverseny 
megyei 8. hely Birkás Éva 

Szemerédi 
Szandra, Vér 

Adél, Madaras 
Ádám 

Európai mobilitási 
hét – 

Környezetvédelmi 
vetélkedő 

városi 
(Kiskunhalas) 

1. helyezés 
Vilmosné Lak 

Szilvia 

Németh-Buhin 

Beatrix 

"Szép magyar 
beszéd" 

szépkiejtési 
verseny 

városi 1. helyezés Garas Eliza 

Bakó Bálint Arany János 
anyanyelvi verseny 

országos 6. helyezés 
Tyavoda 

Julianna 

Madaras Ádám 

7-8. évfolyamos 
tanulók XXVII. 

országos történelmi 
tanulmányi 
versenye 

megyei 8. helyezés 
Tyavoda 

Julianna 

Németh Nóra 
Angol prezentációs 

verseny 
városi 3. helyezés 

Fekete-Nagy 

Ágnes 

Németh-Buhin 

Beatrix 

Angol prezentációs 
verseny 

városi 3.helyezés 
Jeszenszky 

Zoltán 
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3.8 Elismerések, kitüntetések a tanévben: 

Kitüntetett: Díj elnevezése: Díjat 
adományozó: 

Átadás 
alkalma: 

Vargáné 
Vadkerti-Tóth 
Terézia 

iskolai dolgozó Szent József Díj az intézmény 
Ballagási 
ünnepség 

Németh-Buhin 

Beatrix 
tanuló, 8.b Szent József Díj az intézmény 

Ballagási 
ünnepség 

Csorba Dávid  iskola lelkész Az év pedagógusa 

kiskunhalasi 

Róm. Katolikus 
Főplébánia 

Tanévzáró 
értekezlet 

 

3.9 Tanév helyi rendje 

Éves munkatervünket a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet figyelembe vételével állítottuk össze, valamint a pénzügyminiszternek a 2019. évi 

munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 6/2018. (VIII. 23.) rendelete alapján, mely 

rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben 

foglalkoztatottakra. 

3.9.1 Tanítási év 

A tanév szorgalmi időszaka: 
 Első tanítási nap:   2019. szeptember 2. (hétfő) 

 Utolsó nap:   2020. június 15. (hétfő) 

 A tanítási napok száma  180 nap.  

 A szorgalmi időszak első féléve 2020. január 24-ig tartott. Az első féléves tanulmányi 

előrehaladásról a tanulókat, illetve gondviselőjüket 2020. január 31-ig tájékoztattuk a 

félévi értesítő által.  

3.9.2 A tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 

A tanítási évben a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai 

céljaira az általános iskolában 6 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhatott fel, 

amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének 

kikérésével – az iskolai diákönkormányzat döntött, egy tanítás nélküli munkanapot kizárólag 

pályaorientációs célra használhattunk fel. 
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sz. esemény / téma felelős időpont résztvevők, feladatok 

1. 

Nevelőtestületi tréning. 
Tudásmegosztás: 

Magyarország értékei, 
Ipolytarnóc 

Kis-Baranyi 

Erika  
2019.09.13. 

minden pedagógus, 
tudásbővítés, 

közösségformálás 

2. Pályaorientációs nap Kucsó István 2019.10.17. 

minden diák és pedagógus, 
szakmatanulás, 

munkáltatók a városban 

3. 

nevelőtestület adventi 
lelki töltekezése 

(egyházmegyei szintű) 
Csorba Dávid 2019.12.07. 

pedagógusok,  
szentmise, előadás  

4. 
projektnap külső 

helyszínekkel osztályfőnökök 2020.05.29. 

Sóstó, a járványügyi 
helyzet miatt csak a 

pedagógusok találkozhattak 

5. 
DÖK nap 

Suli-buli 

Boldogné Jenei 
Andrea 

2020.06.12. 
a járványügyi helyzet miatt 

elmaradt 

6. Osztályozó értekezlet Kucsó István 2020.06.15. 

pedagógusok,  
A tanulók értékelésének 

lezárása 

 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső 

időszakában: 

Ünnep miatti munkaszüneti napok: 

2019. október 23. szerda – Nemzeti ünnep 

2020. május 1. péntek – Munka ünnepe  

2020. június 1. hétfő - Pünkösdhétfő 

 

Ledolgozott munkanapok a szorgalmi időszakban:  

 2019. december 7., szombat munkanap lett volna (6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet, 

pihenőnapja 2019. december 24., kedd) 

Nálunk: Tanítás nélküli munkanap volt: Egyházmegyei lelki nap pedagógusoknak  

 2019. december 14., szombat munkanap lett volna (6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet) 

Nálunk: pihenőnap visszaadása történt a 2019. november 16., szombati  nyílt nap 

helyett. 
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Az intézmény programjának megvalósításához igazított munkanapok és pihenőnapjuk:  

- 2019. november 16. szombat – Nyílt nap leendő elsősöknek és szüleiknek  

(A pihenőnap visszaadása 2019. december 14-én, a szombati munkanapon történt) 

- 2020. február 22. szombat – Nyílt nap leendő elsősöknek és szüleiknek  

(A pihenőnap visszaadása 2020. február 29., pénteken történt) 

3.9.3 A szünetek időtartama 

Összefüggő tanítási szünetek: 

 Őszi szünet:  2019. október 28. (hétfő) – 2019. november 2. (péntek) 
A szünet előtti utolsó, egyben tanítás nélküli munkanap 

(pályaorientáció): 2019. október 25. (péntek) 

  A szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő) 

 Téli szünet:  2019. december 23. (hétfő) – 2020. január 3. (péntek) 
  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20.(péntek) 

  A szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6. (hétfő) 

 Tavaszi szünet:  2020. április 9. (csütörtök) – 2020. április 14. (kedd) 
 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. április 8. (szerda) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 15. (szerda) 

 A digitális tanrendben is tartottuk. 

 

A szünetek ideje alatt nem volt igény tanulói felügyelet biztosítására, különösen a 

tavaszi szünetben, mely egybe esett a veszélyhelyzeti intézkedésekkel. A Magyarország 

Kormánya által megjelölt, június 2-től június 26-ig tartó időszakban viszont folyamatos volt az 

igény 12-15 tanuló részéről az egész napos tanulói felügyeletre, és még többen igényelték a 

kiscsoportos konzultációt a szaktanároktól.  
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3.9.4 Kötelező értekezletek ideje, témája 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2019.08.28. 

Tanévnyitó értekezlet/ Tantárgyfelosztás és 
elfogadása, jogszabályi változások, 

balesetvédelem 

Dózsáné Mohos 
Mónika 

A működés 
feltételei adottak 

2019.10.22. 
Belső képzés: Egészségmegőrzés, 

mentálhigiéné 

Garas Eliza, 

Szűcsné Nagy A 

Testben és lélekben 
egészséges 
tantestület  

2019.10.25. 
Belső képzés: „Egészségtudatosság a sport 

jegyében” 
Simon Róbert 

Testben és lélekben 
egészséges 
tantestület 

2020.01.28. 
Osztályozó értekezlet / A tanulók 

előrehaladásának értékelése 
Kucsó István 

Pedagógiai 
célkitűzések, 
dokumentáció 

2020.02.12. 

Félévi értekezlet / Első félév értékelése, 
további feladatok, intézményi önértékelési 

csoport munkája 

Dózsáné Mohos 
Mónika  

Tarné Sári Mária 

A II. félév 
feladatainak 

pontosítása 

2020.06.15. 
Osztályozó értekezlet / A tanulók 

előrehaladásának értékelése  Kucsó István  Értékelések zárása, 
dokumentáció 

2020.06.26. 
Évzáró értekezlet / Éves munka értékelése, 

beszámoló elfogadása 

Dózsáné Mohos 
Mónika 

Éves beszámoló, 
mely alapja a 

következő tanév 
feladattervezésének 

 

3.9.5 Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok  

 

időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató 

2019.09.28. 

szombat 

Családi nap 

 Ismerkedés, közösségépítés, 
pozitív élmények,  

Boldogné Jenei 
Andrea,  

Tyavoda Julianna 

Érdeklődés és kötődés az 
intézmény iránt, erős 

közösség,  

2019.11.16. 

szombat 

Nyílt nap óvodásoknak és 
szüleiknek  

Az intézmény és a leendő 
elsős nevelők bemutatása  

Kovácsné Híz 
Magdolna, 

Dózsáné Mohos 
Mónika 

Jelentkezések az 
iskolanyitogató 
foglalkozásokra, 
kapcsolatfelvétel 

2020.02.22. 

szombat 

Nyílt nap óvodásoknak és 
szüleiknek, Parasport nap 

Tanítók és szaktanárok 
bemutatkozása 

Kovácsné Híz 
Magdolna, 

Szűcsné Nagy 

Andrea 

Beiratkozáskor 
intézményünk, programok 

bemutatása, tájékoztatás.  

2020.03.11. 

szerda 

Nyílt nap tanítványaink 
szüleiknek,  

osztályfőnökök, 
szaktanárok 

Pozitív kép az 
intézményben folyó nevelő-

oktató munkáról,  
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3.9.6 Tantermen kívüli, digitális munkarend 

 

2020. márciusától hazánkban is jelen lévő koronavírus következtében a Kormány, az 
emberi erőforrások miniszterének a 3/2020 (III.14.) határozatában a tantermen kívüli, digitális 
munkarend bevezetéséről döntött. 

2020. március 16-tól, teljesen új oktatási rendszert kellett kidolgoznunk.  
 

A digitális oktatásra való átállás hetében az a döntés született, hogy nem jelöltünk ki 
egyetlen programot, hanem mindenki a saját igényéhez igazítva választ olyan felületet, amelyen 
keresztül kapcsolatot tart a tanulókkal. 

Egységesítettük azonban, hogy heti rendszerességgel kell a szaktanároknak küldeni a 
tananyagot az osztályfőnöknek is, aki azt a tanulók felé és a vezetőség felé is továbbítja, 
ellenőrzés, dokumentálás céljából. 

Erre az időszakra minden nevelőnek és pedagógiai munkát segítőnek külön e-mail címet 
hoztunk létre. Volt, aki e-mailen, volt aki Messengeren, vagy a Classroom rendszerén tartotta 
a kapcsolatot a tanulókkal. A Classroom rendszerét sok pedagógus választotta, pedig ez 
korábban teljesen ismeretlen volt számunkra. A gyerekek többségét viszont elég könnyen be 
lehetett vonni, s 1-2 hét átmenet után jól kezelték ők is a programot. Nagy előny volt, hogy 
három hónapra visszamenőleg is jól követhető, dokumentálható a tanulók munkája. Hátránya 
viszont, hogy gyerekek között voltak olyanok, akiknek nem állt rendelkezésre megfelelő 
informatikai eszköz, időhöz kötötte őket. 

Az idő előrehaladtával az e-mailen beérkező visszaküldött munkák viszont olyan 

mennyiségűek lettek, hogy nehezen követhetővé váltak. 

Voltak pedagógusok, akik bizonyos tanulócsoportjaiknál rendszeresen tartottak Zoom-

os órákat. Ők általában pozitívan számoltak be az online órákon tapasztaltakról. Főleg a 
bezártságot, közösség nélküliséget már nehezen tűrők körében volt ez a forma nagyon kedvelt.  

Közkedveltté vált programok lettek: a Kahoot, a Learning Apps, a Redmenta, stb. 

 

Pedagógusaink hihetetlen szorgalommal és lelkesedéssel kezdtek bele az új képességek, 
megoldások megismerésébe, melyet a szülőkkel és diákokkal közösen tettek. A folyamatos, 

kölcsönös visszajelzés felbecsülhetetlen értéknek számított. Együttműködés, igények-

terhelhetőség megismerése, egyensúly megtalálása, és a motiváció fenntartása voltak a túlélés 
kulcsszavai. 

A túlterhelést, a sok képernyő előtti kötelező feladatot, számonkérést, az eltérő 
platformokat, a feszültséget, a bezártságot és a sok változást egyre nehezebben viselték a 
gyerekek és a szülők egyaránt. Nem kis gondot jelentett a többgyermekes családokban a közös 
tanulás/tanítás, a nem megfelelő számú digitális eszköz rendelkezésre állása, az otthonról 
dolgozó szülő és mindezek összeegyeztetése a napi teendőkkel. 

Nehézséget jelentett a sűrűn megjelenő, újabb és újabb feladatokat megkívánó 
jogszabályi változások. Nagy segítségünkre volt Kissné Csatai Ágnes EKIF-es kolléganő, aki 

rendkívüli precizitással, napra kész információkkal látott el bennünket. 
 

Az Oktatási Hivatal ezen időszakában - minket érintő – törvénymódosításai, rendeletei 
a következőek:  
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 Az emberi erőforrások minisztere 2/2020. (III. 13.) EMMI határozata a köznevelési intézmények 
belföldi tanulmányi kirándulásainak felfüggesztéséről (.pdf formátumban letölthető) 

 Az emberi erőforrások minisztere 3/2020. (III. 14.) EMMI határozata tantermen kívüli, digitális 
munkarend bevezetéséről a köznevelési intézményekben (.pdf formátumban letölthető) 

 Az emberi erőforrások minisztere 5/2020. (III. 19.) EMMI határozata a 2019/2020. tanév egyes 

feladatainak változásáról (.pdf formátumban letölthető) 

 Az emberi erőforrások minisztere 6/2020. (III. 21.) EMMI határozata a nemzetközi mobilitási 
és együttműködési programok végrehajtásával kapcsolatos átmeneti intézkedésekről (.pdf 

formátumban letölthető) 

 Az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata a 2020/2021. nevelési, 
illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásnál (.pdf formátumban 
letölthető) 

 Az emberi erőforrások minisztere 8/2020. (IV./02.) EMMI határozata az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel érintett pedagógusminősítési és tanfelügyeleti 
eljárásokról (.pdf formátumban letölthető) 

 A veszélyhelyzet során az egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az országos 
pedagógiai-szakmai ellenőrzésekről szóló 222/2020. (V. 22.) Korm. rendelet (.pdf 

formátumban letölthető) 

 Az emberi erőforrások minisztere 10/2020. (V. 29.) EMMI határozata a 2020/2021. tanévre 
történő középfokú iskolai beiratkozásról (.pdf formátumban letölthető) 

 Az emberi erőforrások minisztere 11/2020. (VI.04.) EMMI határozata a tanulók értékeléséről a 
második évfolyam végén (.pdf formátumban letölthető) 

 

 

A helyettes – kollégákkal heti rendszerességgel tartottunk megbeszélést,értekezést. A 
pedagógusoknak erről e-mailen kaptak tájékoztatást, illetve a következőkről: 

  új jogszabályváltozások,  

 elvégzett munka tapasztalatai 

 teendők,  

 az esetlegesen felmerült problémák. 

Ezen időszakban a Kréta rendszerünkben folyamatosan adminisztráltunk, jegyekkel 

dokumentáltunk. 
 

Diákjainknak, akik elektronikusan nem voltak elérhetők (8 fő) heti 

rendszerességgel kiküldjük a tananyagot levélben. Ezek kihordásában a Mezőőrség volt 
segítségünkre. 

Tanulói felügyeletre csak 2020.06.02-tól érkezett igény. Felzárkóztatást is végeztünk 
lemaradó tanulóinknak ettől a dátumtól. 

Étkezést május végéig- kezdetben csak a HH HHH, később a szülő kérelmére, bármely 

tanulónk számára - az önkormányzat látta el, kiszállítással. Június 2-ától, amikor már 
felügyeletet is biztosítottunk az iskolában, visszatértünk a Tiszti Klub étkeztetési 
szolgáltatásához. Mivel kevesen igényeltek étkezést, így a tanulók mentek el a szolgáltató 
étkezdéjébe. Étkezést június 26-ig kell biztosítanunk, onnantól kezdve, az önkormányzat veszi 
át a szokásos nyári étkeztetést. 
 

Tanulóink egy szűkebb rétegét is megkérdeztük kérdőíves formában. Ennek egy pár 
érdekesebb válaszát mellékelem a beszámolóban.  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/20200314120423315.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/20200314135227370.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/20200319103913077.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/20200321080659596.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/20200321080659596.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/7_2020_EMMI_hatarozat.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/7_2020_EMMI_hatarozat.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/8_2020_IV_02_EMMI_hatarozat.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pedminosites/2020/222_2020_Korm_rendelet.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pedminosites/2020/222_2020_Korm_rendelet.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/10_2020_EMMI_hatarozat.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/11_2020_EMMI_hatarozat_a_tanulok_ertekeleserol_a_masodik_evfolyam_vegen.pdf
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Szöveges kérdésekre adott egy pár kiemelt válasz: 

 

Röviden válaszolj, hogy mi volt az elmúlt időszakban, ami tetszett neked! 

Az, hogy én osztottam be a saját időmet. 
A zoom használata.  
Hogy nem minden nap kaptunk új anyagokat. 
Nem zavarták az órát a nem odaillő megjegyzések. Saját ütememben tudtam haladni. 
Mi volt az, ami nem tetszett ebben az oktatási formában? 

Az, hogy matematikát eddig is alig értettem most még inkább nem értem 

Nem volt személyes kontakt, a tanári magyarázat hiánya. 
Mi hiányzott legjobban a hagyományos iskolához képest? 

A többiekkel való beszélgetés szünetekben. 
Hogy elmagyarázzak a tananyagot így most online nehezebb volt megértenem 

Barátaim! 
Osztálytársaim, iskolai programok.  
A szakkörök, amikre jártam 

A pedagógusokkal való személyes beszélgetés. 
Mit szeretnél, ha ebből az oktatási formából megtartanánk szeptembertől is. 
Semmit. 

Redmenta  

A zoom használatát.  
Online dolgozatok.  

Ha beteg vagyok ugyan így kapok anyagot 
Hasznos lenne, ha nem kellene az óra anyagát leírni (biológia, földrajz, kémia), hanem 
megkapnánk e-mail-ben, így tudnánk a magyarázatokra figyelni. 
Mivel lehetett volna élvezetesebbé, könnyebbé tenni a tanulást számodra?  
Több online órára lett volna szükség. 
 

A digitális távoktatáshoz kapcsolódó tanulói tevékenységgel kapcsolatban vegyesek a 
tapasztalataink. 

A tanulók nagyobb része igyekezett megfelelni ebben az új rendszerben is. 
Folyamatosan haladtak a kiküldött anyagokkal, küldték határidőre a feladatokat. Kellemes 
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meglepetés volt azon tanulók munkája, akik a szokásos tanítási órákon kevésbé aktívak, s most 
mégis maximálisan igyekeztek teljesíteni. Voltak olyan tanulók is, akiknek nagyon gyengék a 
képességeik, de most a szülők maximálisan ott voltak a háttérben a gyerekek mellett, segítették, 
támogatták őket. Néha talán túlzottan is láttuk, hogy a gyerekek munkáiban a szülők is 
hangsúlyosan részt vettek; de egyelőre ezt ebben a helyzetben csak elfogadni tudtuk.  

Az online teszt formájában megírt dolgozatot mindenki megírta, de valószínű nem 
teljesen önállóan. A gyakorló feladatok és a tanulók képességei alapján túlságosan jó 
eredmények születtek. 

Szintén pozitív tapasztalat, amikor egy-egy anyagrészt saját maguk dolgoztak fel pl. ppt 
formájában, s nagyon igényes munkákat küldtek be.  

Viszont megtapasztaltuk a negatívumokat is, melyekből nyilván majd érdemes lesz 
következtetéseket levonni. 

Szinte minden teljesen újdonság volt: sok időt vett el a technikai gondok átlépése főleg 
kezdetben.  Nehéz volt átállni az írásban jóval kevesebb anyagmennyiségre, ennek a helyes 
arányát csoportonként kellett kitalálni (több-kevesebb sikerrel).  

A magukra maradt, önálló szövegfeldolgozásra képtelen gyerekek alig küldtek 
használható munkákat vissza. Ők igénylik a személyes jelenlétet, magyarázatot, bíztatást – 

egyedül nem képesek új ismeretanyag feldolgozására.  
Voltak tanulók, akik kihasználva osztálytársaikat, csak a megoldásokat ész nélkül 

lemásolva akarták a feladatokat teljesíteni. Dolgozatoknál, önálló személyre szabott 
feladatoknál ez kiderült. Nem volt bennük a szellemi munka iránti igény. 

Visszajelzésekből kiindulva az is kiderült, hogy többen a kiküldött utasításokat, 
vázlatokat, videókat nem olvasták el, nem másolták le, nem nézték meg. A linkekre nem 
kattintottak, pedig azok a megértést segítették volna. Sok gyerek csak a feladat megoldására, 
visszaküldésére összpontosított, ez pedig nem a tananyag megtanulását segítette.  

Gondot okozott, hogy a feladatokat nehéz volt javítani. Nemcsak a használt felületek 
miatt, hanem azért is, mert rossz minőségű fényképeken kaptuk meg a beküldött munkákat. Így 
a javítás nagyon időigényes és nehéz volt. Sajnálattal vettük, hogy a gyerek sokszor az üzenetek 
ellenére sem javították ki a leadott feladatokat, így a típushibákat újra elkövették. 

Ebben a három hónapban hiányozott a személyes kontaktus, a tanulók fejlődésének 
követése, és az oktató –nevelő munkánk együttese. 

A digitális oktatással kapcsolatban a tanév végén a pedagógusokkal is végeztünk egy 
kérdőív felmérést. Ennek rövid kiértékelése a tanévzáró értekezleten megtörtént. 
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Néhány értékelt válaszát mellékelem:  
 

 

 
 

 
1. válasz: Tanárok által használható eszközök rendelkezésre állása 

2. válasz: Tanárok által használható eszközök minősége 

3. válasz: Tanárok által használható otthoni internet-hozzáférés lehetősége 

4. válasz: Tanárok által használható oktatásszervezési, tanóramenedzsment lehetőségek 

5. válasz: Diákok által használható eszközök rendelkezésre állása 
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1. válasz: Diákok által használható otthoni internet-hozzáférés lehetősége 

2. válasz: Megfelelő karbantartási (rendszergazdai) szolgáltatás az iskola részéről 
3. válasz: A szülők támogató hozzáállása a digitális oktatással kapcsolatban 

4. válasz: A tanulók digitális kompetenciái 
5. válasz: Pedagógusok nyitottsága a digitális oktatással kapcsolatban 
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Tanulságait tanév kezdéskor tovább elemezzük, és egy belső képzés alkalmával a 
legjobbnak tartott módszereket tudásmegosztással népszerűsítjük. Szeretnénk, ha a mindennapi 

oktatásunkba, minél többen alkalmaznák.  
 

Digitális munkarend szakaszai:  

1. Előkészítés: 

1.1 Informatikai eszközök felmérése, eszközök biztosítása: 

 pedagógusok 

 tanulók 

1.2 Online platform választása, felületek kialakítása, belépési kódok egyeztetése: 

 KRÉTA 

 Google Tanterem 

 Zoom … 

2. Kapcsolattartás: 
 

2.1.A diákokkal 

2.1.1 A feladatok átadásának eszközei: 

 KRÉTA 

 Google Tanterem 

 e-mail 

 Zoom… 
 

2.1.2. Online kapcsolattartási lehetőség, a tanulás segítésére: 

 Skype 

 Zoom 

 Viber 

 Messenger 

  

2.2.Szülőkkel 

2.2.1. A szükséges információk, tapasztalatok, kérések megosztása 

 KRÉTA 

 korábban kialakított osztály csoportok 

 e-mail 

 szükség esetén telefonon 
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2.3 Munkaközösségek tagjai egymás között 

 e-mail 

 telefon 

 Zoom 

 Messenger 

  

2.4 Az iskolavezetés a munkaközösségekkel 

 Zoom 

 e-mail 

 telefon 

 

  

3.  Módszerek: 

 A tananyag küldése, átadása 

 A tananyag meghatározása a taneszközök segítségével (tankönyv, 
munkafüzet stb.) 

 Instrukciók küldése a tananyag feldolgozásához 

 Bemutató ppt, vázlat küldése 

 Digitális tananyagok kijelölése, feldolgozása linkekkel, kérdésekkel 
 A tananyag feldolgozása a diákok által 
 A kiadott tananyagok értelmezése 

 Online / papír alapú feladatok megoldása 

 A feladatok visszaküldése online / papír alapú feladatokat fotózva 

 A tananyag számonkérése, ellenőrzés, értékelés 

 Írásos formában (kézzel írva lefotózva, legépelve, ppt készítése) 
 Online tesztek kitöltése 

 Szóbeli számonkérés: (Skype, Zoom, Messenger 

A módszerek választásánál és a feladatok kiosztásánál kiemelt szempontok: 

 

 egyéni bánásmód, differenciálás 

 digitális eszközellátottság 

 konzultáció, egyéni fejlesztés lehetősége 

 változatosság, motiváció, mértékletesség 

1. A pedagógus feladata: 

 Rendszeres kapcsolattartás a diákokkal 
 A tananyag és segédanyagok eljuttatása az osztályfőnökhöz, vezetőséghez, 

diákokhoz minimum heti egy alkalommal szerda délig  
 Feladatok kiosztása, ellenőrzése, javítása 

 Ellenőrző dolgozatok (tesztek) készítése, értékelése 

 Témazáró dolgozat készítése, értékelése 

 KRÉTA vezetése 

 SNI, BTM-N tanulók problémájának figyelembe vétele 
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2. Az ellenőrzés rendje: 

 A vezetői ellenőrzések 

 Az intézményben kialakított rendszer alkalmazása 

 KRÉTA dokumentáció ellenőrzése 

 A meghatározott feladat kiosztási időintervallum betartása 

 A szülőktől érkező visszajelzések kiértékelése 

 

Az összetartozás, az egymás segítésének követelménye eddig is magas szinten működött 
az iskolában. Azt gondolom, a digitális oktatásra történő átállás még inkább erősítette ezt. Az 
egymással való törődés belső igénye – legyen az kolléga, gyerek vagy szülő – tovább erősödött 
az akadályok közös leküzdésével. Mindenki érezhette és érzi, hogy nem hagyjuk magára, 
bármikor, bármiben számíthat a másikra. 
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3.9.7 Továbbképzések 

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a kollégák továbbképzésére. Fontos feladatnak tűztük ki a közösségépítést és a korszerű oktatási 
módszerek megismerését is. A kollégák a tanévben a következő képzéseken vettek részt: 
Oktatási intézmény/pedagógiai 

szakmai szolgáltató 
megnevezése 

Szak/szakirány vagy továbbképzés megnevezése Résztvevő pedagógus Megszerzés 
dátuma 

Támogatás 
mértéke 

ELMS Informatikai Zrt. 
Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi 
alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz 

Beier Ágnes Diána 2019.09.11. 
 

NMI Művelődési Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft. Színháziskola Beier Ágnes Diána 2019.12.10. 

 

ELMS Informatikai Zrt. 
Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi 
alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz 

Boldogné Jenei Andrea 2019.11.14. 
 

Koch Valéria Iskolaközpont 
Pedagógiai Intézet Vezetői tréning – nem csak vezetőknek Dózsáné Mohos Mónika 2020.02.21. 

 

Katolikus Pedagógiai Intézet Tanulási zavarok jeleinek korai felismerése, azonosítása, 
kezelése óvodában, iskolában 

Gyepes Beáta 2020.02.21. 
 

Magyar Diáksport Szövetség Sulifloorball – floorball az iskolában Kiss Péter 2020.02.15.  

Magyar Diáksport Szövetség Sulifloorball – floorball az iskolában Szalai Márta 2020.02.15.  

Gál Ferenc Főiskola 

A gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen 
pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési 
szak 

Szalai Márta 
2019.09.-

2022.06. 

 

Magyar Diáksport Szövetség Sulifloorball – floorball az iskolában Szűcsné Nagy Andrea 2020.02.15.  

Oktatási Hivatal Pedagógusok felkészítése a minősítésre 
Tormáné Török Szilvia 
Erzsébet 2019.08.29. 

 

Oktatási Hivatal Pedagógusok felkészítése a minősítésre Tóth Katalin 2019.08.29.  

Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége 

Konfliktuskezelés: áttekintés és esetmegbeszélés Tóth Katalin 2019.09.27. 
 

Katolikus Pedagógiai Intézet Általános iskolai történelemtanárok és latin örökségünket 
tanító tanárok szaktárgyi képzése 

Tyavoda Julianna 2019.11.14. 
 

Országgyűlés Hivatala A parlamentarizmus története és állampolgári ismeretek Tyavoda Julianna 2019.12.11.  

Magyar Diáksport Szövetség Sulifloorball – floorball az iskolában Varga István 2020.02.15.  
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3.9.8 Záradék 

Nevelőtestület elfogadó nyilatkozata 

3.9.9 Mellékletek 

 Megvalósult éves program 

 Munkaközösségi, gyermekvédelmi, AD, DSE beszámolója 

 Tanévvégi statisztika 





















Tanítási 
nap 

száma
A program megnevezése Felelősök Projekt

Témahét Tanügyigazgatási feladatok

1. csütörtök

2. péntek

3. szombat

4. vasárnap

5. hétfő

6. kedd

7. szerda

8. csütörtök

9. péntek

10. szombat
Munkanap 09.19., hétfő helyett- 6/2018. (VIII. 23.) 
PM rendelet

11. vasárnap  


12. hétfő

13. kedd

14. szerda

15. csütörtök Véglegesített tantárgyfelosztás megküldése a 
Fenntartónak. 

16. péntek

17. szombat

18. vasárnap

19. hétfő Pihenőnap - munkanapja 09.10. szombat, 6/2018. 
(VIII. 23.) PM rendelet

20. kedd Ünnepnap - Szent István 

21. szerda

 Nevelőtestületi tájékoztató 9.00
 Javítóvizsgás gyerekek jelentkezése, felkészítések, 
vizsgaidőpontok egyeztetése

Munkafelvétel. Munkaközösségi 
megbeszélések, éves terv kidolgozásának 
megkezdése, teremrendezések.

22. csütörtök

23. péntek

24. szombat

25. vasárnap

26. hétfő Javítóvizsgák 8.00 Kucsó I Orvosi alkalmassági vizsgálatok

27. kedd

Javítóvizsgák 8.00
Első évfolyamosok ismerkedési délelőttje. 
Iskolakezdő csomagok átadása (Polgármester)

Kucsó I
Kovácsné HM

Intézménybejárás jegyzőkönyve

28. szerda  Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet Dózsáné MM

29. csütörtök Egyházmegyei lelki nap, Kalocsa Dózsáné MM

30. péntek

Csoportindítási, létszám  túllépési 
engedélyek.Tanévnyitó értekezlet jegyzők., 
jelenléti ív-, órarendek megküldése a 
fenntartónak. 

Dátum, nap

AUGUSZTUS

kovacsmerci
Megvalósult éves program



Tanítási 
nap 

száma
A program megnevezése Felelősök Projekt

Témahét Tanügyigazgatási feladatok

1. vasárnap Tanévnyitó ünnepély 17.00  Tyavoda J

2. hétfő 1. Első tanítási nap. Veni Sancte  9.00 ó Csorba D

Nyilatkozatok  a tanulók 16 óráig tartó 
benntartózkodásáról. (ofők)
Étkezés egyeztetése, (Kovácsné HM, Oláh 
R)

3. kedd 2.
Szakköri jelentkezések egyeztetése 
(szakkörvezetők)

4. szerda 3.

Határozatok : tantárgyi mentességek 
(Kovácsné HM), 16 óráig tartó 
benntartózkodás felmentései (Kucsó I.)

5. csütörtök 4.

6. péntek 5. Városi szüreti futóverseny Szűcsné

7. szombat Városi szüreti felvonulás Kiss P

8. vasárnap Miseszolgálat: 8.a Kovács M

9. hétfő 6. DÖK választmányi ülés Boldogné JA Szakkörök indulása

10. kedd 7. ISZK 16.30, Tyavoda J.

11. szerda 8. Felsős  szülői értekezletek  16.30 osztályfőnök

12. csütörtök 9. Alsós szülői értekezletek 16.30 osztályfőnök

13. péntek I. Tanítás nélküli munkanap  Kis-Baranyi E
Nev.ért: Tudásmegosztás: Magyarország 
értékei, Ipolytarnóc

14. szombat

15. vasárnap Miseszolgálat: 8.b Taskovicsné, Bokor M

16. hétfő 10.

Úszás foglalkozások elindítása.
"Iskolás leszek" rajzpályázat meghirdetése 
óvodásoknak

Kovácsné - Kiss P,

Gyepes B

Éves munkaterv leadása az EKIF-hez, 
csatolva az intézménybejárás jegyzőkönyve. 
Logopédiai szűrés.

17. kedd 11. Tűzriadó próba Kucsó I

18. szerda 12.

19. csütörtök 13.

20. péntek 14.  

21. szombat

22. vasárnap Miseszolgálat: 7.a Tyavoda J, Csorba D

23. hétfő 15.

24. kedd 16.

25. szerda 17.

26. csütörtök 18.

27. péntek 19. Európai Diáksport Nap Testnevelés mk Sportnap
Tanmenetek leadása a  munkaközösség-
vezetőknek. Törzslapok leadása igh-hez.

28. szombat Családi nap Tyavoda J, Boldogné 
JA

29. vasárnap Miseszolgálat: 7.b Birkás É, Csorba D

Dátum, nap

SZEPTEMBER

 N
evelőtestületi 

tréning 



Tanítási 
nap 

száma
A program megnevezése Felelősök Projekt

Témahét Tanügyigazgatási feladatok

1. kedd 21.
Matiné koncert a zeneiskolában (énekkar)
Iskolaszék ülése

Zámbó Kné
Füzér A

2. szerda 22.
Terményáldás 
Területi hittanos olimpia 

Nagy É
Csorba D

3. csütörtök 23.

Médiatudatosság (Molnár Dániel) - előadás 
pedagógusoknak
Ingenieum Futball Kupa részvétel 

Dózsáné MM

Varga I

4. péntek 24.

Aradi vértanúk napja - iskolai műsor 7.45        (5. 
éf.) Városi koszorúzások 
Állatok világnapja, kisállat kiállítás

Makai I

vezetőség
Boldogné JA

5. szombat

6. vasárnap
Aradi vértanúk napja - Városi megemlékezés, az 
iskolát a 7.a osztály képviseli
Miseszolgálat: 7.c

Tyavoda J

Jeszenszky Z, Kovács 
M

7. hétfő 25.

Karolina Iskola Könyv-papír-olló német nyelvi 
verseny

Városi Kegyeleti Váltófutás részvétel

Kis-Baranyi Erika

Szűcsné NA

8. kedd 26.

9. szerda 27.

10. csütörtök 28.

11. péntek 29. Bolyai Matematika Csapatverseny
Birkás É, Kovácsné 
Sz.Zs.

Első évfolyamon DIFER vizsgálat 
igényfelmérése. (Petrás D) 

12. szombat

13. vasárnap Miseszolgálat:  6.a Kiss P, Csorba D

14. hétfő 30.
Iskolaismertető kiadása
Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny

Tormáné
Birkás É

15. kedd 31.

Iskolamise - Avilai Szt. Teréz (Szolgálat 6.a )    
Papírgyűjtés 
Klaszter Kerekasztal 

Kiss P, Csorba D 

Kucsó I
Dózsáné MM

Klaszter találkozó. EKIF ülés

16. szerda 32.

Újraélesztés Világnapja - részvétel a programon 
Dékáni Szakközépiskolában
Papírgyűjtés 

Tóth K

Boldogné
EKIF ülés (vezetőség)

17. csütörtök II.

Pályaorientációs nap 
"Jövőd a tét" pályaválasztási kiállítás (Dékáni 
Szakközépisk.)

Kucsó I

18. péntek 33.

Bátaszéki Matematikaverseny
"Egymillió gyermek imádkozza a Rózsafüzért"  
(9.00-9.30)

Német Nemzetiségi Színház Szekszárd 

Birkás É 

Csorba D-Kovács M
Kis-Baranyi E.

Bajai szakértői bizottság vizsgálatai 
(Kovácsné HM)

19. szombat

20. vasárnap Miseszolgálat:  6.b Kis-Baranyi E, Kovács 
M

Középiskolai felvételi tájékoztatók 
megjelenése

21. hétfő 34. DÖK ülés

22. kedd 35. 1956. október 23. - iskolai megemlékezés Garas E

23. szerda
1956. október 23.  - nemzeti ünnep, a városi 
ünnepségen az iskolát a 8.a,b osztály képviseli

Kovács M, 
Taskovicsné

24. csütörtök 36.

25. péntek 37. Belső képzés (13.30): Egészségmegőrzés Simon R

DIFER vizsgálatban érintett elsős létszám 
jelzése OH felé.(Petrás D, int.vez.), 

26. szombat

27. vasárnap Miseszolgálat: önkéntesek

28. hétfő

29. kedd

30. szerda

Az általános iskola okt. 31-ig tájékoztatja a 
nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi 
eljárás rendjéről 

31. csütörtök

Dátum, nap

OKTÓBER

Ő
szi szünet

N
ém

et nem
zetiségi tanum

ányi kirándulás



Tanítási 
nap 

száma
A program megnevezése Felelősök Projekt

Témahét Tanügyigazgatási feladatok

1. péntek Mindenszentek

2. szombat Halottak napja

3. vasárnap Miseszolgálat: önkéntesek

4. hétfő 38.

Őszi szünet utáni első tanítási nap
DÖK gyűlés 
Az emlékezés napja, Zászlólevonás a városi 
országzászló emlékműnél. 

vezetőség
Boldogné JA
vezetőség

5. kedd 39.

6. szerda 40. Lámpás készítés alsós mk

7. csütörtök 41. Lámpások átvitele az ovodába (1.a , 1.b) Kovácsné SZ ZS, 
Füzér A

8. péntek 42. Márton napi bál 5-6. évf osztályfőnökök, DÖK
Negyedévi figyelmeztetők beírása

9. szombat

10. vasárnap Miseszolgálat: 5.a Makai I, Kovács M

11. hétfő 43.

Tours-i Szent Márton ünnepe - lámpás felvonulás 
16.00,(Óvodás foglalkozássorozat része).
Gyertyagyújtás a kat.temetőben az I. világháború 
hősi halottaiért (11:00) 5.a

német nyelvtanárok

Makai I

12. kedd 44. Összevont szülői értekezlet 4. évfolyam 17.00 Dózsáné MM

13. szerda 45.

Összevont szülői értekezlet: pályaválasztási 
tájékoztató, 16.30 ( 7., 8. évfolyam tanulói és 
szülők)
Mezei futóverseny 

Kucsó I.

Szűcsné NA

14. csütörtök 46.

15. péntek 47. "Méz nap" - mézes reggeli Szülői Közösség Központi írásbeli felvételit szervező 
középiskolák listájának megjelenése

16. szombat 48.

Nyílt tanítási nap óvodásoknak, leendő elsős 
tanítók bemutatkozása. (A pihenőnap visszaadása 
dec. 14-én, a szombati munkanapon)

 Kovácsné HM

17. vasárnap Miseszolgálat: 5.b Fekete-Nagy Á, Csorba 
D

18. hétfő 49.

Tanítók látogatása az óvodában nyílt napon
Matematika csapatverseny

Színházlátogatás (alsó tagozat)

Bánoczki , Gyepes B
Kovácsné SZ ZS
Füzér A

19. kedd 50.

20. szerda 51.
Katolikus Iskolák Dugonics András 
Matematikaversenye iskolai forduló Birkás É

21. csütörtök 52.

Médiaszereplés a Kultúrkép műsorban - Márton 
napi szokások
Rendhagyó énekóra a Zeneiskolában

Taskovicsné RM, 
Horváthné SE,
Zámbóné

22. péntek 53.

Iskolamise - Szt Cecília, miseszolgálat: 6.b

Erzsébet napi bál 7-8. évf 

Kis-Baranyi E, Kovács 
M

osztályfőnökök

Határidő: országos kompetenciaméréshez, 
és az  idegen nyelvi  méréshez szükséges 
adatok megküldése az OH -nak (Birkás É, 
Fekete-NÁ)

23. szombat

24. vasárnap Miseszolgálat: 4.a Bánoczki M, Csorba D

25. hétfő 54.  

26. kedd 55. Városi Jelzőrendszeri értekezlet (Makai I)

27. szerda 56. Felső tagozatos mesemondó verseny Beier Á Városi Közbiztonsági Egyeztető Fórum 
(Kucsó I)

28. csütörtök 57. Alsós mesemondó verseny Balogné FH

29. péntek 58. Országos Zsoltáréneklő Verseny Hunyadiné SzM Iktatás: DIFER vizsgálatok a kiválasztott 
tanulókkal (Petrás D, Kothenczné)

30. szombat Miseszolgálat: 4.b
Kovácsné Sz Zs, Kovács 
M

Dátum, nap

NOVEMBER

Ő
szi szünet 



Tanítási 
nap 

száma
A program megnevezése Felelősök Projekt

Témahét Tanügyigazgatási feladatok

1. vasárnap Advent első vasárnapja. Miseszolgálat: 8.a Kovács M, 

2. hétfő 59. 1. adventi gyertya gyújtás és közös áhitat 2.a és 2.b tanítói, 
hitoktató

3. kedd 60. Mézeskalács-sütés a halasi Kolping Egyesülettel Kolping vezető

4. szerda 61.
Beszámoló a német nemz. Kirándulásokról 16.00
Fogadóóra 16.30-17.30. 

Dózsáné MM

5. csütörtök 62. Mozilátogatás (alsó tagozat) Füzér A

6. péntek 63.
Szent Miklós nap . Mikulás várás   1-2. o.      
Mikulás sportverseny            

Kothenczné FA.,
 Szalai M.,Petrás D

Jelentkezések a központi írásbeli  felvételi 
vizsgákra (8.o.)

7. szombat III.

/Munkanap lenne (6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet, 

pihenőnapja dec. 24., kedd/
Tanítás nélküli munkanap: Egyházmegyei lelki 
nap pedagógusoknak (Kecskemét)

Dózsáné MM Munkanap, felügyelet biztosítása

8. vasárnap Advent második vasárnapja. 
Miseszolgálat: 8.b

Taskovicsné RM, 
Bokor M

  

9. hétfő 64. 2. adventi gyertya gyújtás és közös áhitat (ref) Hunyadiné SZM

10. kedd 65.
Savaria Országos Történelemverseny iskolai forduló
Ma-Teko-Ló 

szaktanárok
Taskovicsné - Birkás É

11. szerda 66. Színházlátogatás (alsó tagozat) Füzér A Az Arany János Tehetséggondozó 
Programra történő pályázatok 

12. csütörtök 67. Adventi teaház 16.00   Tyavoda J

13. péntek 68.

14. szombat

/Munkanap lenne (6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet/

PIHENŐNAP visszaadása nov.16. szombati  nyílt 
nap helyett.

15. vasárnap Advent harmadik vasárnapja.
Miseszolgálat: 7.a Tyavoda J, Csorba D

16. hétfő 69.
3. adventi gyertyagyújtás és közös áhitat 
DÖK karácsonyozás a plébánián

felsősök
Boldogné

17. kedd 70.
Iskolás leszek rajzpályázat eredményhírdetése 
óvodásoknak

Gyepes  B

18. szerda 71. Betlehemezés az idősek otthonában (4.évf) Gyepes B, Bánócki M, 
Váradiné GÉ,

19. csütörtök 72. Nevelőtestületi csapatépítő program. 

20. péntek 73.

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap, lelki nap. 
4. gyertyagyújtás.   Szentmise (ped. énekkar)
Karácsonyi műsor (betlehemes): 4.évf Kovács M, 

21. szombat

22. vasárnap Advent negyedik vasárnapja. 
Miseszolgálat: önkéntesek

23. hétfő

24. kedd

PIHENŐNAP (6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet, 

munkanapja dec. 7-e volt)

Gyermekek pásztorjátéka a templomban  15.00 

25. szerda Urunk születése, Karácsony. 

26. csütörtök Karácsony másnapja

27. péntek PIHENŐNAP (6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet, 

munkanapja dec. 14-e volt.

28. szombat

29. vasárnap Szent Család vasárnapja. 
Miseszolgálat: önkéntesek

30. hétfő

31. kedd

Dátum, nap

DECEMBER

Téli szünet



Tanítási 
nap 

száma
A program megnevezése Felelősök Projekt

Témahét Tanügyigazgatási feladatok

1. szerda Mária Istenanyasága -  Parancsolt ünnep. Újév.

2. csütörtök

3. péntek

4. szombat

5. vasárnap Miseszolgálat: önkéntesek

6. hétfő 74.
Téli szünet utáni első tanítási nap, 
Vízkereszt - iskolamise (2.b) 

Csorba D., Tormáné

7. kedd 75.

8. szerda 76.

Tanulók fizikai állapotának és 
edzettségének felmérése az 5-8. évfolyamon 
2020.01.08. és 2020.04.24. között. 
(NETFIT - Szűcsné NA) 

9. csütörtök 77.

10. péntek 78.

11. szombat

12. vasárnap Miseszolgálat: 7.b Birkás É, Csorba D

13. hétfő 79. DÖK gyűlés Boldogné JA

14. kedd 80.

15. szerda 81.

16. csütörtök 82.   

17. péntek 83.

18. szombat

Általános felvételi eljárás kezdete. Központi 
írásbeli felvételi vizsgák a kijelölt 
középiskolákban .

19. vasárnap Miseszolgálat: 7.c Jeszenszky Z, Kovács 
M

20. hétfő 84. Könyvvizsgálat. 

21. kedd 85.

22. szerda 86.

A magyar kultúra napja (Áhítat keretében 
osztályszinten)
3., 5. évfolyam színázlátogatás (Lázár Ervin 
Program) 

osztályfőnökök

Beier Á

23. csütörtök 87.

24. péntek 88.

Első félév vége
Az Eukarisztikus kereszt fogadása
Filmmaraton

Kovács M
Garas E, Beier Á.

15 napon belül nevelőtestületi értekezlet, 
jegyzőkönyv

25. szombat Miseszolgálat: 6.a Kiss P, Csorba D

26. vasárnap

27. hétfő 89.
Játsszunk iskolásat!
Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny

Gyepes B, Bánoczki 
Garsa E

28. kedd 90. Osztályozó értekezlet 16.00 Kucsó I.

29. szerda 91. Német vers- és prózamondó iskolai forduló szaktanárok

30. csütörtök 92.

31. péntek 93.
Félévi értesítők kiadása osztályfőnökök

Dátum, nap

JANUÁR

Téli szünet



Tanítási 
nap 

száma
A program megnevezése Felelősök Projekt

Témahét Tanügyigazgatási feladatok

1. szombat

2. vasárnap Miseszolgálat: 6.b Kis-Baranyi E, Kovács 
M

3. hétfő 94.

Balázsáldás 
DÖK gyűlés
Játsszunk iskolásat!

Csorba D, Hozdik Zs

Boldogné JA
Gyepes B., Bánoczki 

4. kedd 95. ISZK ülése. Szülői értekezletek felső tagozat Tyavoda J , ofők

5. szerda 96.

6. csütörtök 97.
Filharmónia
Szülői értekezlet alsó tagozat

Zámbóné
osztályfőnökök

7. péntek 98. Alsó tagozatos farsang Végvári J, Horváthné 
SE

Központi írásbeli felvételi vizsgák 
eredményei.

8. szombat

9. vasárnap Miseszolgálat: 6.c Szűcsné NA, Kovács 
M

10. hétfő 99. Játsszunk iskolásat!-ovodások meghívása a farsangra Gepes B, Bánoczki M

11. kedd 100.

12. szerda 101. Félévi nevelőtestületi értekezlet 15.00 Dózsáné MM, 

13. csütörtök 102.

Nev.test. értekezlet  jegyzőkönyvének 
megküldése a fenntartónak, iskolaszéknek, 
intézményi tanácsnak. Hi: febr. 21.

14. péntek 103. Felső tagozatos farsang Boldogné JA  

15. szombat

16. vasárnap Miseszolgálat: 5.a Makai I, Kovács M

17. hétfő 104.

18. kedd 105. Kálti Márk Országos Történelemverseny Tyavoda J.

19. szerda 106. Német vers- és prózamondó iskolai verseny Kis-Baranyi E, Nagy É
Továbbtanulási jelentkezési lapok elküldése 
(8.o.) Jelentkezés a rendészeti 
szakgimnáziumba.

20. csütörtök 107.
"Arany 200" irodalmi előadás a Magyarság Háza 
szervezésében - felső tagozat Makai I, Kovácsné

21. péntek 108.

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól  
(8.évfolyam, osztálykeretben)
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Lázár Ervin prpgram - 6. évf. 

Birkás É-Kovácsné Sz
Beier Á

22. szombat 109.
Nyitott tanítási nap leendő elsősöknek
Parasport napja 

Kovácsné HM, 
Szűcsné NA

23. vasárnap Miseszolgálat: 5.b Fekete-NÁ, Csorba D

24. hétfő 110. Játsszunk iskolásat! Gyepes B, Bánoczki M Felvételi eljárás szóbeli meghallgatásai 
2019. február 24- március 13.

25. kedd 111.

26. szerda 112. Hamvazószerda, Iskolamise 4.b Csorba d, Zámbó Kné Éves gyermekvédelmi egyeztetés a 
Polgármesteri Hivatalban. 

27. csütörtök 113. Felső tagozatos versmondó verseny Tarné Sári M.

28. péntek Pihenőnap. Febr 22. szombat (nyílt nap) 
visszaadása

29. szombat

FEBRUÁR

Dátum, nap



Tanítási 
nap 

száma
A program megnevezése Felelősök Projekt

Témahét Tanügyigazgatási feladatok

1. vasárnap Miseszolgálat: 3.b Horváthné SE, Kovács 
M

2. hétfő 114.

3. kedd 115. Iskolai fotózás

4. szerda 116.

5. csütörtök 117.

6. péntek 118.

7. szombat Ifjú Várhegyi József Asztalitenisz Verseny Varga I

8. vasárnap Miseszolgálat: 2.a Garamvölgyi K, Bokor 
M

9. hétfő 119.
Lázár Ervin program - 1. évfolyam
 Atlétika városi futóverseny 

Szalai M

Szűcsné NA

10. kedd 120.

11. szerda 121. Nyitott tanítási nap tanítványaink szüleinek Kovácsné

12. csütörtök 122. Alsós szavalóverseny Vida J

13. péntek 123. Március 15. Nemzeti ünnep - iskolai megemlékezés

14. szombat  

15. vasárnap
1848. március 15. - Nemzeti ünnep,a  városi 
ünnepségen az iskolát a 7.b osztály képviseli)
Miseszolgálat: 2.b

Birkás É

Balogné FH, Kovács 
M

16. hétfő 124.

A középfokú iskola eddig az időpontig 
nyilvánosságra hozza a jelentkezők
felvételi jegyzékét.

17. kedd 125.

18. szerda 126.

19. csütörtök 127.
A továbbtanulási adatlapok módosításának 
lehetősége. 

20. péntek 128.
A továbbtanulási adatlapok módosításának 
lehetősége. 

21. szombat

22. vasárnap

23. hétfő 129.
 A módosító középiskolai-felvételi tanulói 
adatlapok megküldése a Hivatalnak.

24. kedd 130.

25. szerda 131.

26. csütörtök 132.

27. péntek 133.

28. szombat

29. vasárnap

30. hétfő 134.

2020/2021-es tanévre tervezett 
tantárgyfelosztás, csoportindítás  ledása  a 
Fenntartónak. 

31. kedd 135.

Dátum, nap

MÁRCIUS

Témahét: 
Pénz7

Veszélyhelyzet elrendelése miatt áttérés a digitális tanrendre. A 
személyes találkozást igénylő programok elmaradtak. 



Tanítási 
nap 

száma
A program megnevezése Felelősök Projekt

Témahét Tanügyigazgatási feladatok

1. szerda 136.

2. csütörtök 137.

3. péntek 138.

4. szombat

5. vasárnap

6. hétfő 139.

7. kedd 140.

8. szerda 141.
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

9. csütörtök Nagycsütörtök
10. péntek Nagypéntek

11. szombat Nagyszombat. 

12. vasárnap Húsvét   

13. hétfő Húsvéthétfő

14. kedd

15. szerda 142. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

16. csütörtök 143.

17. péntek 144.

18. szombat

19. vasárnap

20. hétfő 145.

21. kedd 146.

22. szerda 147.

23. csütörtök 148.

24. péntek 149.
Háromnegyedévi figyelmeztetők beírása.
NETFIT felmérés határidő.

25. szombat

26. vasárnap

27. hétfő 150.

28. kedd 151.

29. szerda 152.

30. csütörtök 153.
A középfokú iskolák megküldik 
értesítőjüket a felvétel eredményéről.  

Dátum, nap

ÁPRILIS

Tavaszi szünet



Tanítási 
nap 

száma
A program megnevezése Felelősök Projekt

Témahét Tanügyigazgatási feladatok

1. péntek Munka ünnepe, pihenőnap

2. szombat

3. vasárnap
Anyák napja. Anyáknapi 

köszöntők 
online

4. hétfő 154.

5. kedd 155.

6. szerda 156.

7. csütörtök 157.

8. péntek 158.

9. szombat

10. vasárnap

11. hétfő 159.

12. kedd 160.

13. szerda 161.

14. csütörtök 162.

15. péntek 163.

16. szombat

17. vasárnap

18. hétfő 164.

19. kedd 165.

20. szerda 166.

21. csütörtök 167.

22. péntek 168.

23. szombat

24. vasárnap

25. hétfő 169.

26. kedd 170.

27. szerda 171.

28. csütörtök 172.

29. péntek IV. Tanítás nélküli munkanap 
Határidő: NETFIT mérés erdményeinek 
feltöltése - Szűcsné NA
Tanév végi felmérések (szaktanárok).

30. szombat

31. vasárnap Pünksöd

Dátum, nap

MÁJUS



Tanítási 
nap 

száma
A program megnevezése Felelősök Projekt

Témahét Tanügyigazgatási feladatok

1. hétfő Pünkösdhétfő

2. kedd 173.

3. szerda 174.

4. csütörtök 175.
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról, 
(városi képviselet) vezetőség

5. péntek 176.

6. szombat

7. vasárnap

8. hétfő 177.

9. kedd 178.

10. szerda 179.

11. csütörtök 180.

12. péntek V.
Tanítás nélküli nap. Ballagók miséje 
templomunkban (8. osztályok). Csorba D

13. szombat Ballagás (9.00). Tyavoda J

14. vasárnap

15. hétfő VI.
Utolsó tanítási nap - Tanítás nélküli munkanap
Osztályozó értekezlet

Kucsó I

16. kedd

17. szerda

Értesítés küldése a járási hivatalhoz a 
Köznevelési, vagy Szakképzési 
Hídprogramba történő jelentkeztetésről.

18. csütörtök

19. péntek

20. szombat

21. vasárnap

22. hétfő
Beiratkozás a középfokú iskolákba, 
valamint a Köznevelési és a Szakképzési 
Hídprogramba: jún. 22-24.

23. kedd

24. szerda

25. csütörtök

26. péntek Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Dózsáné MM

27. szombat

28. vasárnap

29. hétfő Szent Péter és Pál napja, templombúcsú

30. kedd

Dátum, nap

JÚNIUS

A  értekezlet jegyzőkönyvének megküldése 
az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak 

és a fenntartónak.

Bizonyítványok kiadása osztályonként. 

Tanulói felügyelet biztosítása.       K
iscsoportos felkészítések. 





 

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen 

tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és 

megtalálja a munkát, amit szeretni fog."  

Szent-Györgyi Albert 

 

Személyi feltételek: 
Tantestületünk minden tagja képesített nevelő. Alsó tagozaton negyedik évfolyamig 

iskolaotthonos rendszerben dolgozunk, így a tanító párok hatékonyabban tudják fejleszteni, 

felzárkóztatni, illetve tehetséggondozásban részesíteni a gyerekeket. Két kolléga szerezte meg a 

pedagógus II. fokozatot. Tanév közben személyi változás nem történt. 

 

Tanulócsoportjaink, pedagógusaink: 
1.a Füzér Anita – Szalai Márta 

1.b Kovácsné Szűcs Zsuzsanna - Burányi Erika 

2.a Kothenczné Fődi Anita – Garamvölgyi Katalin 

2.b Tormáné Török Szilvia – Balogné Faddi Helga 

3.a Végvári Judit – Kovácsné Híz Magdolna 

3.b Vida Jácint – Horváthné Somogyi Erika 

4.a Bánóczki Margit – Váradiné Grósz Éva 

4.b  Gyepes Beáta – Zámbó Károlyné 

 

Az előző évek tapasztalatai alapján a munkaközösségünk a következő szakmai célokat, 

feladatokat fogalmazta meg: 

  Az alapkészségek tanításában, fejlesztésében tevékenység-központúság. 

Munkamódszeresség elsajátíttatása. 

  A tanulási kudarcok megelőzése, sikeres beilleszkedés elősegítése. Tanulás módszertani 

ismeretek kialakítása, folyamatos fejlesztés. A házi feladatok következetes ellenőrzése, értékelése. 

Motiváció folyamatos fenntartása. 

  Szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése. Az olvasottak összekapcsolása a 

gyakorlati élettel. A nyelvi árnyalatok megértetése. Az ismeretterjesztő szöveg minden részének 

értelmezése. 



 

  A tanulók munkafegyelmének fejlesztése, a házirend betartatása. Következetes 

szabályközvetítés, felügyelet, a közösség nevelőerejének erősítése. Jól körülhatárolható 

szabályok. Javasolja munkaközösségünk, hogy az osztálytermekben a hozzátartozók ne 

tartózkodjanak, mivel ezeknek a látogatásoknak leginkább a gyerekek közötti konfliktusok „szülői 

igazságszolgáltatás” a célja. Folyamatos problémát okoz, hogy a tanulók nem a Házirendben 

meghatározott időben érkeznek az iskolába. Gyakoriak a késések, valamint a gyermekek emiatt 

már zaklatott állapotban kezdik meg a tanítási napot.  

 Egészséges életmódra nevelés. Ismeretek az egészségvédelemről, a higiénia fontosságáról. 

Kulturált környezetünk tisztaságának megóvása. 

  Közösség és személyiségformálás. Konfliktuskezelési gyakorlatok, konfliktushelyzetek 

elemzése. Az aktív, pozitív értékrendű, kisugárzású közösségi mag további erősítése, néhány 

passzív gyerek aktivizálása, feladathelyzetbe hozása.  

 Tehetségek felismerése és fejlesztése. 

  Felzárkóztatás. Az egész életen át tartó tanulás központi szerepet töltsön be a gyerekek 

értékrendjében és fontos mindenki számára hozzáférést biztosítani a tanuláshoz.  

 IKT eszközök és korszerű módszerek alkalmazása. Napjainkban az állandóan növekvő 

információdömping azt eredményezi, hogy ötévente megkétszereződik a rendelkezésünkre álló 

tudás mennyisége. Ez azt jelenti, hogy a jövőben kirajzolódó társadalmi rend alapját a tudás alkotja 

majd. Gyermekeink ebben a társadalomban lesznek felnőtt munkavállalók.  

Pedagógiai folyamatok 

 A tevékenység- központú tanítást nagyon fontosnak tartjuk. Az alsó tagozatban az 

élményszerű, játékos foglalkoztatás során aktív, cselekvő részesévé tesszük a kis gyermekeket, 

felhasználva a drámapedagógiát és életkoruknak megfelelő feladatokat. Beépíthetik eddigi 

tudásukat, újat alkothatnak. Ezáltal formálják és gazdagítják a közösséget. 

  A tanulási és beilleszkedési kudarc megelőzésére jól működik az óvodával való jó 

kapcsolatunk. Pl. ovitorna 

  Minden évfolyamon törekszünk a tanulási kudarc megelőzésére: a munkafegyelemre 

szoktatással, fokozatosan az önálló tanulásra neveléssel, a felzárkóztatással. Továbbá arra is, hogy 

a tanév során érkezett új tanulóink beilleszkedhessenek az osztályközösségekbe. 



 

  Minden tanulási folyamat alapja a szövegértés és a matematikai alapműveletek. Az alsó 

tagozatnak a legfontosabb feladata, ezeknek fejlesztése. Továbbá feladat még: a logikus 

gondolkodásra tanítás, a tanulók szókincsének gazdagítása, az anyanyelv helyes használatának 

fejlesztése szóban és írásban. Minden tanórán feladatunk a szóbeli és írásbeli szövegalkotás 

fejlesztése. 

  A tanulók munkafegyelemre, önálló tanulásra szoktatása az iskolaotthoni foglalkozásokon 

is folytatódik. Önellátásra való képességüket és igényüket is fejlesztjük és gyakoroltatjuk. 

(tisztálkodás, öltözködés, felszerelés rendben tartása, kulturált evés)  

  A házirend betartatása folyamatos, egymás tiszteletben tartására nevelünk, ennek 

leghatékonyabb formája a személyes példamutatás. 

  Az egészséges életmódra nevelés iskolánkban kiemelt feladat, amely elsősorban testnevelés 

órákon, környezetismeret órákon, és a szabadidőben, iskolaotthonos foglalkozásokon valósul meg. 

A természet megismerése, védelme minden évfolyamon fontos, azt várjuk el tanítványainktól, 

hogy elsősorban saját környezetükre figyeljenek, óvják az iskolában és otthon is.  

Személyiség és közösségfejlesztés 

  A személyiségfejlesztés fő nevelési feladatunk. Kooperatív tanulási technikákat egyre 

gyakrabban alkalmaztuk az iskolában. Sok osztályprogramot szervezünk, igyekszünk ebbe a 

szülőket is bevonni. 

  A tehetség felismerése, gondozása, fejlesztése, a tanórákon differenciált feladatok adásával, 

a tanórán kívül szakköri foglakozásokon, házi versenyeken, kulturális rendezvényeinken történik. 

  A felzárkóztatásban a fejlesztő pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal folyamatosan 

megbeszéljük a teendőket, feladatokat. 

  Tanórákon differenciálással és kooperatív módszerek alkalmazásával tudjuk fejleszteni a 

tanulásban lassabban haladó tanulókat. 

 Kompetencia-fejlesztéssel, megfelelő motivációval, a kooperatív technikák és IKT eszközök 

alkalmazásával sokoldalúan fejlesztjük tanítványainkat. 

 DIFER mérés elvégzését minden olyan tanulónál fontosnak tartjuk 1. évfolyamon, aki 

bármilyen elmaradást mutat társaival szemben. Lényeges lenne, hogy a gyerekek szükség esetén 

minél hamarabb kapjanak szakértői segítséget, vizsgálatra menjenek. 



 

A következő beiskolázással kapcsolatos megvalósult feladatok: 

 Őszi nyílt nap az óvodásoknak és szüleiknek – sok pozitív visszajelzést kaptunk a szülőktől 

 Márton napi lámpások készítése az ovisoknak és azok átadása  

 Iskolánkba hívogató plakátok készítése és kihelyezése az óvodákba és a templomba 

 Beiskolázási, tájékoztató szülői értekezlet 

  Az eddig hagyománnyá vált ovitorna folytatása 

 Folyamatos információk iskolánk és a plébánia honlapján, valamint a facebookon és a 

bejáratnál elhelyezett monitoron 

 Iskolás leszek rajzpályázat  

 Tavaszi nyílt nap  

Az idei tanévben két első osztály indítására nyílt lehetőségünk. Folyamatos téma a kollégák 

között, hogy mit tudunk még tenni annak érdekében, hogy iskolánkat vonzóvá tegyük a 

nagycsoportos óvodás gyermekek szüleinek szemében. Tematikus foglalkozásokat szerveztünk, 

ahol a szülők és a gyerekek megismerhették a leendő tanítókat és bepillanthattak iskolai életünkbe. 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Megbeszéléseinken szakmai kérdéseket vitattunk meg, az aktuális feladatokat készítettük 

elő, felelősöket választottunk a megvalósításukhoz, lebonyolításukhoz. Jó a munkakapcsolat az 

alsós kollégák között. 

Rendezvényeiken minden kolléga aktív részvételére számíthattunk. 

A szülőkkel- a kisebb korosztály esetében- napi szinten találkozunk.  A felmerülő 

problémákat így azonnal meg tudjuk beszélni. Ezen kívül üzenő füzetben, tájékoztatóban, 

emailben, facebookon és a KRÉTA-n keresztül tartjuk velük a kapcsolatot. A szülők 

bekapcsolódnak programjainkba, támogatják az osztályokat, segítenek. / farsangi előkészületek, 

versenyekre utaztatás/ 

  



 

Külső kapcsolatok 

Az óvodával és az óvónőkkel szoros a kapcsolatunk. Kölcsönös látogatások történtek a 

leendő elsősök megismerése érdekében. 

Néptánc, kézműveskedés, informatikával ismerkedés, játékos torna, idegen nyelvi 

bemutatók, magyar és matematikai játékos foglalkozások volt a kínálatunk. Azt tapasztaljuk, hogy 

egyre több az érdeklődő más településről is. 

A Gyermekvédelmi és Családsegítő Szolgálattal valamint a bajai Szakértői Bizottsággal is 

szoros az együttműködésünk a gyermekek érdekében. A Védőnői szolgálattal is figyelemmel 

kíséri gyermekeink fejlődését. 

 

Éves programunkban elvégzett feladataink és azokért felelős kollégák: 

 

Hónap Program Felelős 

augusztus munkaközösségi megbeszélés Füzér Anita 

szeptember A népmese napja 

„Az én iskolám …”Rajzpályázat 

meghirdetése 

Tormáné Török Szilvia 

Gyepes Beáta 

 

október Október 11-ig a tanítók felmérik és 

lejelentik a DIFER vizsgálatra 

javasolt tanulók körét; Jelentés a 

Hivatal felé okt. 25-ig;   

 

1.osztályban tanítók – Kothenczné 

Fődi Anita, Petrás Dóra 

november Márton napi lámpás felvonulás 

Lámpások átvitele az óvodába (1.a , 

1.b) 

Alsó tagozatos mesemondó verseny 

Elsős nyílt nap 

Taskovicsné Reisz Mariann 

Füzér Anita, Szalai Márta, Burányi 

Erika, Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Kovácsné Híz Magdolna 

december 1.adventi gyertyagyújtás és közös 

áhítat (alsósok) 

2.a és 2.b tanítói, hitoktató 

 



 

Szent Miklós ünnepe 

Városi adventi szereplés a főtéren 

Gyermekek karácsonya - 

pásztorjáték a templomban 

Angyalbatyu program 

Mézeskalács sütés a Plébánián 

 

Gyepes Beáta, Bánócki Margit, 

Váradiné Grósz Éva, 

január Játsszunk iskolásat!- Óvodás 

foglalkoztató 

Gyepes Beáta, Bánócki Margit, 

Váradiné Grósz Éva, Makai Imre, 

Jeszenszky Zoltán, Nagy Éva 

február Farsang Horváthné Somogyi Erika, 

osztályfőnökök 

március Alsó tagozatos versmondó verseny Vida Jácint 

1.b, 2.b, 3.a, 4.b 

 

„A digitális oktatásra két nap alatt történő átállás, az óriási átalakulás, az új feltételrendszer 

kialakítása és a mindennapi élet lehetőségeinek beszűkülése sok családnak óriási stresszt jelent. A 

legfontosabb így most a lassítás, a gyerekek, szülők és pedagógusok kölcsönös partnerségen 

alapuló együttműködése” 

 

Fülöp Hajnalka, a március közepén a Facebookon alapított, immár közel 90 ezer taggal 

rendelkező Online otthonoktatás csoport alapítója. 

 

Az első napokban a virtuális tantermek kialakítása volt a legfontosabb feladat, ehhez a 

Google Classroom alkalmazás bizonyult a legnépszerűbbnek. A kapcsolattartásra számos eszközt 

kezdtek el használni a diákok, a pedagógusok és a szülők, így elterjedt a Zoom, a Messenger és a 

Viber használata. Pedagógusaink elképesztő szorgalommal és lelkesedéssel vágtak bele az új 

képességek, megoldások megismerésébe, és mindezt a szülőkkel és diákokkal közösen 

tették. Fontos, hogy a felek folyamatosan visszajelzéseket kértek és adtak, együttműködtek, 

megismerték az igényeket és a terhelhetőséget, kerülték a túlzásokat, így próbálták megtartani az 

úgynevezett „digitális egészséget” és egyensúlyt. A diákok gyorsan átálltak az új eszközök 

alkalmazására, mert ez nekik egy ismertebb terep. A korábbi tanulásszervezési eljárások a digitális 

térben nem működtek – számonkérés, értékelés… 



 

A túlterhelést, a sok képernyő előtti kötelező feladatot, számonkérést, az eltérő 

platformokat, a feszültséget, a bezártságot és a sok változást viszont nem annyira jól tűrték. A 

legtöbb problémát az otthoni együttműködés kialakítása okozta, hiszen a többgyermekes 

családokban nem magától értetődő, hogy rendelkezésre áll a megfelelő számú digitális eszköz. 

Ezen kívül az otthon dolgozó szülőknek is nehézkes a munkának, a háztartásnak, a több gyerekkel 

való törődésnek és az iskolai feladatok egy időben történő ellátásának összehangolása.  

Az időbeosztás kötetlenebb, viszont gyakorlatilag végtelen lett. Átváltozott a feladat 

mennyisége és minősége. Nem lehetet ugyanazt csinálni, mint tantermi keretek között. Mindaz, 

amit élőszóban el tudtunk magyarázni, most meg kellet oldani más módon átadhatóvá. Mind a 

családoknak, mind a tanároknak kihívás volt a digitális tanrend. Ilyet még hosszú távon senki sem 

csinált, erre senki sem volt felkészülve. A nehézségek, hiányosságok menet közben jöttek elő. Az 

összetartozás, az egymás segítése eddig is magas szinten működött az iskolában, és úgy érezzük a 

digitális oktatásra történő átállás még inkább erősítette ezt. 

Az egymással való törődés belső igénye – legyen az kolléga, gyerek vagy szülő – tovább 

erősödött az akadályok közös leküzdésével. Mindenki érezhette és érzi, hogy nem hagyjuk magára, 

bármikor, bármiben számíthat a másikra.  

  



 

Kiemelkedő eredmények: 

Versenyző neve Verseny neve Térség Eredmény 
Felkészítő tanár 

neve 

Halász Abigél Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny 

Bács-

Kiskun 

megye 

Megyei 1.helyezés, 
országos döntőbe 

jutott. A döntő ideje 
2020.június 11. 

Kovácsné Szűcs 
Zsuzsa 

Fülöp 
Menyhért, 

Révész Péter, 
Halász Abigél, 

Kothencz Luca, 

Sipos Maja, 

Sümegi Bence 

Kalmár László 
Matematikaverseny 

megyei 

A vírushelyzet miatt 
szeptemberre 

halasztva 

Kovácsné Szűcs 
Zsuzsa 

Horváth Emese, 
Turcsány 

Milán, Tóth 
Boglárka, 

Gombos Dorka 

Mozaik 

Tanulmányi 
Verseny 

országos Országos 1. helyezés 
Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa 

Solti Tünde, 
Kincses Noel, 

Fenekes Lajos, 

Sütöri Barbara, 
Király Olivér, 
Borbély Bejke, 

Ábrahám 
Korina, Tímár 
Roland, Simon-

Jójárt Jázmin 

Mozaik 

Tanulmányi 
Verseny 

országos 
Országos 12. 

helyezés 

Kovácsné Szűcs 
Zsuzsa 

Fülöp Menyhért Orchidea Pangea 

Matematikaverseny 
országos 

Országos 32. 
helyezés 

Kovácsné Szűcs 
Zsuzsa 

Kothencz Luca, 

Gillich Borbála, 
Fülöp 

Menyhért, 
Révész Péter, 
Kádár Zsóka 

Lili 

Mategye Internetes 

Matematikaverseny 
országos  

Kovácsné Szűcs 
Zsuzsa 

Évfolyamonként 
kijelölt tanulók 

Kenguru 

Matematikaverseny 
országos 

A vírushelyzet miatt 
szeptemberre 

halasztva 

Birkás Éva, 
Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa, 

Fekete-Nagy 

Ágnes 

Kothencz Luca 

Logirintus online 

verseny karantén 
idején 

országos gyémánt fokozat Kovácsné Szűcs 
Zsuzsa 

Jeszenszky 

Laura 

Béres Ferenc 
Országos 

Református Éneklő 
verseny  

országos I. hely 
Hunyadiné 

Székely Márta 



 

Ellenőrzési terv:   
Tanmenetek ellenőrzése: szeptember 

Elektronikus napló ellenőrzése: október, december, március 

Füzetvezetés ellenőrzése: óralátogatások, önértékelési órák alkalmával 

A tanév pedagógiai feladatainak ellenőrzése és értékelése az iskolavezetés által elkészített 

ellenőrzési terv alapján történik.  

 

Az ellenőrzés során kiemelt figyelmet kapnak a pedagógus kompetenciái: 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 

3.  A tanulás támogatása 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 

Foglalkozásaink: 
1. Munkatervi javaslatok 

Éves terveink, ötletek a munkaközösségi foglalkozásokhoz, dokumentumok átnézése, 

megbeszél - augusztus vége 

2. Beiskolázás előtti feladatok megbeszélése – január 

3. Helyi tanterv átdolgozásának megbeszélése - március 

4. Az éves munka értékelése, év végi beszámoló készítése – június 

Munkaközösségünk a 2019/20-es tanévben a NAT követelményrendszerének megfelelően 

igyekezett ellátni feladatát, megvalósítani céljait. Szakmai munkáját pedig az intézmény Pedagógiai 

programjában megfogalmazott stratégiai céloknak, valamint a munkatervben megfogalmazott 

rövidtávú céloknak megfelelően végezte el. 





 

 

Személyi feltételek, a munkaközösség tagjai a tanév során 

személy szak tanított osztály/csoport 

Tyavoda Julianna történelem-magyar szakos 

tanár 
magyar 5.a, 7.a, 7.b 

történelem 6.c, 7.a, 7.c 

Beier Ágnes magyar szakos tanár magyar 5.b, 6.a, 6.c, 7.c, 8.a,  

alsó és felső tagozatos 

színjátszó szakkör  
Garas Eliza Viktória magyar szakos tanár magyar 6.b, 7.b, 7.b., 8.b 

angol 7.évf.  
felső tagozatos színjátszó 
szakkör 

Makai Imre történelem szakos tanár 
tanító 

hon- és népismeret 5.o. 
történelem 5.a, 6.a, 8.b 

Kis-Baranyi Erika történelem-német szakos 
tanár 

német nép- és honismeret 6.b, 

7.b 

német 6.b, 7.b, 8.o. 

történelem 5.b, 6.b, 8.a 

Taskovicsné Reisz Mariann ének-német-matematika 

szakos tanár 
német nép- és honismeret 
4.b,5.b 

német 4.c, 6.o. 

Nagy Éva 

 

német szakos tanár német 1.o., 2.o., 3.o.,  7.o., 8.o. 

Fekete-Nagy Ágnes angol-matematika szakos 

tanár 
angol 5.o., 6.o., 7.o., 8.o. 

Jeszenszky Zoltán angol szakos tanár angol 3., 4., 5., 6., 7., 8. o. 

Zámbó Károlyné ének szakos tanár 
tanító 

ének 5.a, 5.c, 6.b, 8.b, 8.c 

énekkar 
Kovács Mihály ének- katolikus hittan szakos 

tanár 
ének 5.a, 7.a, 7.c., 8.a, 8.b 

katolikus hittan 1.a, 2.b, 3.b, 

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

énekkar  
Csorba Dávid katolikus pap, iskolalelkész katolikus hittan 4.a, 5.b,  6.a, 

7.a, 7.b, 8.c 

Bokor Margit óraadó - katolikus hitoktató katolikus hittan 1.b, 2.a, 8.b 

Kuris István László óraadó - katolikus hitoktató katolikus hittan 3.a 

Hunyadiné Székely Márta református hitoktató református hittan 1., 2., 3., 4., 5., 
6., 7. o , 8.o. 

Balogné Faddi Helga tanító angol 1.o., 2.o, 3.o., 4.o, 7.o. 

Rácz-Fodorné Nagy 
Nikoletta 

óraadó – angol-magyar 

szakos tanár 
angol 1.o, 2.o, 3.o.. 

Gyepes Beáta 

 

rajz szakos tanár 
tanító 

vizuális kultúra  5.o, 6.o, 7.o, 
8.o. 



 

 

személy szak tanított osztály/csoport 

Tarné Sári Mária magyar-könyvtár szakos tanár 
tanító 

könyvtár, 6.b 

Péter Mariann óraadó - magyar-könyvtár 
szakos tanár 

7.b, 8.b 

 

A munkaközösséghez tartozó tantárgyak esetében a szakos ellátottság biztosítva volt a 
tanév során. Az angol nyelv szakos tanárainak száma nem nőtt, ezért továbbra is oktattak angol 
nyelvet a középfokú angol nyelvvizsgával rendelkező pedagógusaink. A tanév 1. félévének 
zárását követően a munkaközösségi feladatok elosztásában változás történt, mert Garas Eliza 
kolléganő szülésének közeli időpontja miatt a 2. félévben már nem tudta vállalni 
tanulócsoportjainak tanítását, feladatainak ellátását. Emiatt szükségessé vált külső óraadó 
foglalkoztatása és könyvtáros- magyar szakos kolléganőnk óraadása is. Így fordulhat elő a fenti 
táblázatban, hogy egy osztály két név mellett is fel van tüntetve.  

  

A tanévben megvalósult feladataink 

Feladat Felelős 

Folyamatos 

Felkészülés a kompetenciamérésre 

A munkaközösség minden tagja 

Tehetséges tanulók versenyre felkészítése 

Lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók 
felzárkóztatása 

Óralátogatások 

Angol nyelvi levelezős csapatverseny Fekete-Nagy Ágnes, Jeszenszky Zoltán 

Szeptember 

Tanévnyitó ünnepség Tyavoda Julianna 

Év eleji mérések elkészítése, az eredmények 
összesítése 

szakos kollégák 

Iskolás leszek rajzpályázat meghirdetése Gyepes Beáta 

Humán munkaközösségi munkaterv elkészítése Garas Eliza 

Tanmenetek elkészítése, leadása  a munkaközösség minden tagja 

TITOK szaktárgyi levelezőversenyek  szaktanárok 

Tanmenetek ellenőrzése  Garas Eliza 

Október 
Aradi vértanúk napja Makai Imre 

Német nemzetiségi terményáldás Nagy Éva  

Október 23-ai megemlékezés Garas Eliza 

Német nyelvi tábor német szakos kollégák 



 

 

Feladat Felelős 

Német nemzetiségi színházai előadás 
megtekintése 

Dózsáné Mohos Mónika, Kis-Baranyi Erika 

On-Lion nyelvi verseny Fekete-Nagy Ágnes, Jeszenszky Zoltán 

November 

Lámpás felvonulás német szakos kollégák 

Filharmónia Kovács Mihály, Zámbó Károlyné 

Felső tagozatos mesemondó verseny Beier Ágnes 

December 

Német nyelvű színházi előadás az 
intézményben 

német szakos kollégák 

Savaria Országos történelemverseny iskolai 
forduló 

Tyavoda Julianna 

Iskolás leszek rajzpályázat eredményhirdetés Gyepes Beáta 

Január 
TITOK angol nyelvi verseny Fekete-Nagy Ágnes, Jeszenszky Zoltán 

Filmmaraton  Beier Ágnes, Garas Eliza 

Német nyelvi szövegértési verseny Taskovicsné Reisz Mariann 

Február 
Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny Garas Eliza 

Kálti Márk országos történelemverseny Tyavoda Julianna 

English Language Competition Fekete-Nagy Ágnes, Jeszenszky Zoltán 

Bendegúz anyanyelvi verseny és Arany János 
anyanyelvi verseny 

Tyavoda Julianna 

  

Március 

Március 15-ei iskolai műsor Tyavoda Julianna 

Arany János országos anyanyelvi verseny Tyavoda Julianna 

Német nemzetiségi vers- és prózamondó 
verseny 

német szakos kollégák  

Szilády prezentációs verseny Fekete-Nagy Ágnes, Jeszenszky Zoltán, Kis-

Baranyi Erika    

Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye 
hittanversenye 

Hunyadiné Székely Márta   

Június 
Ballagás Tyavoda Julianna 

 

A tanév feladatainak a 2020. március 16. utáni része a pandémia miatt nem valósult meg. 

 



 

 

Tárgyi feltételek 

Alapvetően rendelkezésünkre állnak a szükséges tárgyi feltételek. A tartós tankönyvek 
biztosítottak minden évfolyamon, valamennyi tantárgyból. Az iskolai könyvtárban 
rendelkezésre állnak a házi olvasmányok és a kézikönyvek.  

A 7.a tantermébe felszerelték az interaktív táblát. 

Szükséges lenne A magyar helyesírás szabályai tizenkettedik kiadásából több példány 
vásárlására, hogy az egyes tantermekbe több példányt el tudjunk helyezni belőle a tanórai 
munkához. E célból ugyancsak szükség lenne Magyar értelmező szótárak vásárlására.  

Szükség lenne ének szaktanteremre egyrészt a sokrétű eszközhasználat, másrészt a 
minőségi hangtechnika alkalmazása miatt. Rajzból a gyerekek hozzák a felszerelést, és a 
tantermekben tárolják. 

 

Továbbképzések, képzések  

Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar, tanító szak – Nagy Éva (2 félév) 

ELMS Informatikai Zrt.: Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi 
alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz - Beier Ágnes  (30 óra) 

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Társaság: Színháziskola -Beier Ágnes 

(30 óra) 

KAPI: Tanulási zavarok jeleinek korai felismerése, azonosítása, kezelése óvodában, 
iskolában-  Gyepes Beáta  (5 óra) 

KAPI: Általános iskolai történelemtanárok és latin örökségünket tanító tanárok 
szaktárgyi továbbképzése - Tyavoda Julianna  (5 óra) 

Országgyűlés Hivatala: A parlamentarizmus története és állampolgári ismeretek - 

Tyavoda Julianna  (35 óra) 

 

Tantárgyankénti beszámolók 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

5.a:  Az osztály tanulóinak egy jelentős része küzd az alaptechnikák tekintetében 
különböző jellegű és súlyosságú problémákkal. A hangos olvasás területén sok tanulónak van 
gondja a betűk felismerésével, a szavak összeolvasásával is. A gyakorolt szövegek esetében 

sem sikerül érzékeltetni sokszor a mondatközi, mondatvégi írásjeleket. A szövegértés területén 
is megmutatkoznak ezek a problémák, hiszen, ha a tanuló mást olvas, akkor nem tud válaszolni 
a szöveghez feltett kérdésekre, s nem tudja helyesen megoldani az irodalom vagy nyelvtan 

munkafüzet feladatait. A helyesírás területén sok tanulónak alapvető problémái vannak, s a 
helyzetet csak súlyosbítja, hogy az írásképe olvashatatlan vagy csaknem olvashatatlan 
sokuknak, tehát még maga az ró sem tudja gyakran, mit írt. A munkamorál nem megfelelő, a 
házi feladatokat bizony sokan nem készítik el rendszeresen, a szóbeli anyag és a memoriterek 



 

 

tanulása is gyakran elmaradt. A veszélyhelyzet alatti digitális tanrend a gyenge képességű, 
önálló feladatvégzésre nem képes gyerekek számára hátrányos volt, ráadásul ők azok, akiknek 
állandó tanári jelenlét kell a napi feladatok valamilyen szintű elvégzéséhez. Ez most hiányzott, 
s a szülők sem tudtak minden esetben mellettük lenni. 

 

5.b: A korábbi évek tapasztalata alapján, már év elején kijelöltem a memoritereket! 
Hiánytalanul fel is mondták a gyerekek a verseket! Szintén a korábbi évek alapján kértem,hogy 
írjanak jellemzést az új osztályfőnökükről! Nagyon kedves írások születettek! A 
szorgalmasabbak levelet is adtak fel nekem a postán! A lelkes társaság a Mesemondó versenyre 
is jelentkezett. Nagyon büszke voltam Kaszap Imre Bencére,aki a megyei döntőbe is bejutott. 
A Simonyi-versenyre is szép számmal jelentkeztek.  

 

6.a: Sokkal jobban tanultak a tavalyi évben. A kötelező olvasmányt nagyon kevesen 

olvasták el, így az Egri csillagok feldolgozása is nehézkes volt.  
 

6.b -első félév: A tanév elején a gyerekek nagy részétől nagyfokú lustasággal, 
hanyagsággal szembesültem, ami az otthoni felkészülésüket, házi feladatok elvégzését 
jelentette. Aztán ahogy belemelegedtünk az évbe, ez egyre kisebb fokú lett, végül csak egy-két 
tanuló részéről maradt meg. Továbbra is motiválható, érdeklődő csapat volt a 6.b osztály. Sokat 
dolgoztak a táblánál, néztünk, hallgattunk a tananyagot színesítő, elmélyítő anyagokat. A 
memoriteket szépen megtanulták, a fogalmazásokat szívesen írták. Versenyekre nyitottak 
voltak. Kettő könyvtár- és könyvhasználati órán vettünk részt az iskolai könyvtárban.  

6.b – második félév 

A második félévben vettem át az osztályt, január 27-én. Március 16-tól már digitális 
tanítás folyt. Ez alatt a rövid idő alatt nem tudtam megfelelően megismerni a gyerekeket, de azt 
tapasztaltam, hogy jó képességűek, érdeklődőek. Szeretik a rendhagyó feladatokat, és 
igyekeznek tudásuk legjavát adni. A digitális oktatás okozott kisebb nehézségeket mind a 
tanulóknak, mind nekem, de ahol volt megfelelő eszköz és a szülők is figyelemmel kísérték a 
haladást, azoknál a gyerekeknél javultak az év végi jegyek. Nyelvtanból 7 tanuló javított, 
irodalomból 2. Rosszabb eredményt irodalomból ért el 1 tanuló. 

6.c: A szorgalmuk sokat romlott a tavalyi tanévhez képest! Ez sajnos megmutatkozott a 
kötelező olvasmány feldolgozásában is. A digitális oktatás ritmusát nem mindenki tudta 
felvenni sajnos! Páran nagyon lemaradtak a többiekhez képest a többszöri kérésem ellenére. A 
Simonyi-versenyre viszont a tavalyi jelentkezőket ismét sikerült részvételre bírnom.  

 

7.a: Általában elmondható, hogy ebben a tanévben minden tanuló igyekezett a 
tudásának megfelelően teljesíteni, hiszen a továbbtanulás lebegett célként mindenki szeme 
előtt. Attól függően, mennyire kitartóan tudott hosszú távon dolgozni valaki, általában sikerült 
is jó eredményeket elérni. Ezen kissé módosított a pandémia. Az év eleji felmérések nem 
okoztak meglepetést, azt mutatták – s azt követően is az vált realitássá -, hogy továbbra is 
vannak, akiknek a szöveghű hangos olvasás gondot okoz, a szövegértés területén hiányzik a 
tartós figyelem s a helyesírási készsége sem fejlődött több tanulónak megfelelően. Az irodalmi 

és nyelvtani fogalomrendszer újabb elemeit döntően elsajátították, s alkalmazni is tudták. E 
téren a nyelvtan, azon belül az egyszerű mondatok elemzése és ábrázolása jelentett több gondot, 



 

 

mert itt ismét megmutatkozott a logikai készség alacsony szintje, ami meglepő volt. A mondat- 
és szövegszerkesztés területén nagy tudásbéli különbségek vannak az osztály tanulói között. 
Vannak, akiknek gondot okoz egy nyelvtani, nyelvhelyességi szempontból megfelelő 
anyanyelvi mondat összeállítása, s vannak ebben kiváló szintet elérő, mondatokat, különböző 
típusú szövegeket könnyedén összeállító, megszerkesztő tanulók. A digitális oktatás idején a 
legtöbb gond a már említett mondatelemzéssel volt, ezt szeptemberben alaposan át kell 
vennünk. A leíró jellegű információkat könnyebben elsajátították, de ahol logikára vagy tartós 
figyelemre volt szükség, ott sok probléma állt elő. Egy tanuló vett részt a Bendegúz és az Arany 
János országos anyanyelvi versenyeken, utóbbi országos döntőjében 6. lett. 
 

7.b -első félév: Az előző év végén és az idei tanév elején történő szeméyi változások 
okán a 7.b-vel való munka könnyebbé vált. Eltűntek a legkomolyabb magatartási nehézséggel 
küzdő diákok, így teret kaphattak azok, akik tanulni járnak iskolába. Az órák is 
gördülékenyebbé váltak, a diákok is motiváltabbak lettek. Meg lehetett valósítani táblánál 
történő gyakorlást, tudtunk az irodalmi témákról beszélgetni, szívesen vettek a tananyaghoz 
kapcsolódó 1-1 videót is. Jellemző még így is, hogy néhányan rendkívül felszínesen vagy éppen 
egyáltalán nem tanultak memoritert. Ugyanez igaz az otthoni fogalmazások elkészítésére, 
illetve a házi feladatokra. Egy-két diák akadt, aki pedig egyáltalán nem készült a két tantárgyból 
se órákra, se dolgozatokra. Gyakran kaptak mindkét tantárgyból rövidebb fogalmazási 
feladatokat az iskolai dolgozatokkor is fejlesztendő a szövegalkotási képességet és kedvet.  
Szorgalmi feladatra egy-két tanuló ösztönözhető, versenyen való indulásra senki.. 

7.b -második félév: A második félévtől a nyelvtant és az irodalmat más-más tanár 
tanította. A nyelvtan területén nehéz bármilyen helytálló véleményt formálni, mert csupán kb. 
tíz tanítási órán találkoztunk a pandémiás helyzet előtt. Az osztály tanulóinak tudásszintje 
eléggé eltérő képet mutatott, szorgalmuk szintén. Nem volt jellemző a pontos, következetes 
munka. Sokat ismételtünk, újra megbeszéltünk az egyszerű mondat elemzéséhez alapvetően 
szükséges fogalmi és logikai momentumokat. Sajnos a mondatrészek egy nagyobb csoportja a 
digitális oktatás idejére került, így ezek átismétlése, gyakorlása a jövő tanév elejének feladata 
lesz.  

 

7.c: Sajnáltam, hogy sokat romlott az osztályátlag az előző 2 tanévhez képest! Próbálom 
magam nyugtatni,hogy kamaszkori sajátosság az oka... Az osztályhoz 2 új lány is csatlakozott 
év elején. A kötelező olvasmányt az osztály fele olvasta el tavaly nyáron nagy bánatomra...A 
memoritereket viszont szépen felmondták az első félévben! Igyekeztem sok megzenésítettel 
verssel is közelebb hozni hozzájuk az irodalmat!  

 

8.a: A kicsi osztálylétszám ellenére nagyon zajos társaságról van szó. Nehezen lehet 
őket tanulásra bírni! De úgy tapasztaltam, sokat változtak az elmúlt évekhez képest! A kötelező 
olvasmányt talán 2 ember olvasta el-persze ennek nyomon követése nehézkes volt a karantén 
ideje alatt. A memoritereket idén is szívesen tanulták! Nyelvtanból azonban sokat kellett 
ismételnünk, hogy elkezdhessük az összetett mondatokat.  

 

8.b első félév: Nehézségként kell említenem a tanításom során az osztályban jelentkező 
–bár nem mindenkire jellemző – nagyfokú lustaságot, ami még úgy sem hagyott alább, hogy 
továbbtanuló társaságról volt szó. A flegmáskodás némely fiúk részéről is folyamatos munkát 
jelentett számomra. A memoritereket szívesen és ügyesen megtanulták, a fogalmazásokat a 
többség szívesen megírta otthon. A diákok segítségével mutattunk be műsort október 23-a 



 

 

tiszteletére, ahol nagyon büszke voltam rájuk. Sokat tudtunk a táblánál dolgozni, illetve 

szívesen vették az IKT-s anyagokat is, melyekkel mind a nyelvtan, mind az irodalom tantárgyat 
tudtam színesíteni. Versenyen való indulásra néhány tanuló motiválható.  

8.b második félév:  A második félévtől külön tanár tanította a nyelvtant és az irodalmat. 
A nyelvtani tudás területén elég vegyes képet mutatott az osztály. Volt néhány tanuló, akik 
rendelkeztek a szükséges leíró nyelvtani, alaktani, mondattani tudással, voltak ebben közepes 

szinten állók, s voltak, akik csekély, ill. gyakorlatilag semmilyen tudással nem rendelkeztek. 
Ők általában nem is kívántak dolgozni a tanítási órákon sem. Egy tanulónak füzete sem volt, s 
durván visszautasította az órai és otthoni munkát. Rövid időt töltöttünk együtt „élőben”, de azt 
hiszem, aki meg akarta tanulni az anyagot, aki dolgozni akart az órákon, az tudta rögzíteni a 
középiskolában szükséges tananyagot. Az tapasztalható volt, hogy a dolgozni nem akarók közül 
többen egyre inkább bekapcsolódtak az órai munkába, s nem rombolni kívánták azt. Ez 
mindenképpen pozitívum. A digitális oktatás alatt sem változott a kép, aki addig szorgalmas 
volt, az maradt, aki nem, az most sem, ill. az az egy tanuló gyakorlatilag semmit sem küldött 
vissza, őt be kellett hívnunk felzárkóztató foglalkozásokra. 

Ebben a tanévben a szövegértés országos kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamon és az 
intézményi év végi szövegértési, hangos olvasási és helyesírási felméréseink elmaradtak. 

Év eleji méréseink  

Hangos 

olvasás 

Év eleje Év vége 

5.a 57 % - 

5.b 89 % - 

6.a 87 % - 

6.b 84 % - 

6.c 90 % - 

7.a 74 % - 

7.b 92 % - 

7.c 91 % - 

8.a 87 % - 

8.b 87 % - 

 

Szövegértő 
olvasás 

Év eleje É vége 

5.a 66 % - 

5.b 92 % - 

6.a 67 % - 

6.b 87 % - 

6.c 80 % - 

7.a 75 % - 

7.b 91 % - 

7.c 72 % - 

8.a 40 % - 

8.b 61 % - 

 

 

 

 



 

 

 

Helyesírás Év eleje Év vége 

5.a 13 hp - 

5.b 3,5 hp - 

6.a 8,4 hp - 

6.b 10 hp - 

6.c 5,25 hp - 

7.a 8 hp - 

7.b 6 hp - 

7.c 3,5 hp - 

8.a 2,75 hp - 

8.b 7 hp - 

 

 

TÖRTÉNELEM 

 

5.a Vegyes összetételű csoport, vannak köztük jók, de vannak nagyon gyengék is. A 
történelem iránt többen érdeklődőek és ez megmutatkozik teljesítményükön. 

A Hon- és népismeret nagyon tetszett a tanulóknak, hiszen nagyszüleik és dédszüleik 
életmódjával ismerkedtek meg.  

5.b Saját készítésű témazáró dolgozatokat írattam, ezért a következő tanévre már nem 
is rendeltem központi témazárókat. 

A tankönyvön kívül használtuk az Okos tankönyvet, LearningApps-es feladatokat. A 

digitális tanrendben a témazáró dolgozatot kahoot-on írtuk. 

A tanulók érdeklődést mutatnak a tantárgy iránt, magatartási probléma nincs a 
tanórákon. A szülők sok esetben segítik a tanulók munkáját. 

Sajnos egy diák pótvizsgára kényszerül, mivel a digitális tanrend heteiben nem küldött 
semmilyen anyagot. Júniusban 4 felzárkóztató órát tartottam neki, ahol kiderült, hogy nem a 
képességei miatt nem teljesítette a tanulói kötelezettségét. Reményeim szerint augusztus végén 
sikeres javító vizsgát fog tenni. 

Hon-és népismeret Igyekeztünk lehetőleg játékos formában, kreatívan feldolgozni a 
tananyagot. Két tanuló kivételével a digitális tanrendben is szorgalmasan dolgoztak. 



 

 

6.a Igen gyenge osztály, komoly szövegértési gondokkal küzd a tanulók 80%-a. 

Alapvető szókincsük hiányos így nagy nehézséget okozott egy-egy lecke megértése, elolvasása. 
Sok segítséggel, ppt-kre és filmekre támaszkodva sikerült a tanévet mindenkinek eredményesen 
zárni. 

6.b Az osztály tanulóinak fele érdeklődést mutat a tantárgy iránt, öten közülük 
történelem szakkörre is járnak. Szívesen dolgoznak párban vagy csoportban és szeretik a 
projektmunkát. Velük a digitális oktatás heteiben LearningApps-es csoportot hoztunk létre, 
ahol az általam készített feladatokat oldották meg. Sajnos akadt olyan tanuló, aki a többszöri 
felszólítás ellenére sem csatlakozott be a csoportba és csak a minimális elvárások teljesítését 
célozta meg. 

Szívesen vettek részt online órákon, a témazáró dolgozatot kahoot-on írták. 

6.c Összességében gyenge képességekkel rendelkező osztály. Alig van olyan tanuló, aki 
képes jó vagy jeles eredményt elérni. Néhány tanuló az elégséges szintet is rendkívül nehezen 
tudja teljesíteni. A tananyag alapvető információit is kevesen tudják úgy elsajátítani, hogy 
azokat hosszú távon megtartva alkalmazni tudják a tanév folyamán. Szaktárgyi aktív 
szókincsük a köznyelvi szókincsükkel együtt rendkívül szűk körűnek mondható. A leckék 
szövegének elolvasása is gondot okoz, értő olvasása a fentebb írtak miatt sok gyermek esetében 
szinte lehetetlen feladat. Időbeli, térbeli tájékozódásuk alacsony szintű. A digitális oktatás 
időszakában szerzett érdemjegyeknek köszönhetően nem bukik senki. 

7.a A tantárgy iránt nyitott, érdeklődő, többségében hosszú távon is szorgalmas, igyekvő 
tanulókból áll az osztály. Az előző két évben jól megalapoztuk a fogalmi rendszerüket, a 
fogalmak tartalmát folyamatosan ismételve, bővítve haladtunk előre. Térbeli és időbeli 
tájékozódásuk jó szintű, nagy gondot fordítunk a különböző jellegű és léptékű térképek 
használatára. Szóbeli kifejezőkészségük szintje eltérő, a legjobbak már képesek egy-egy 

témáról összefüggő szóbeli és írásbeli feleletet adni. A logikus gondolkodás területén is nagy a 
szóródás, az analógiás gondolkodás terén jobb a helyzet. Az összefüggések és összefüggő 
rendszerek felismerése területén sokat fejlődtek életkoruknak megfelelően. Többen járnak 
szakkörre is, s van, aki hajlandó nagy anyagmennyiséget megtanulni, átnézni országos 
versenyre. Ő bejutott a Savaria országos történelemverseny megyei döntőjébe, s ott 8. helyezést 
ért el. 

7.b Az osztályban többen is érdeklődnek a tantárgy iránt. 3-4 fő rendszeresen szorgalmi 
feladatokat old meg történelemből. Nagyon szeretik a kreativitást igénylő feladatokat. 4 fő, 
Berrettoni Gigliola, Királj Leila, Lengyel Domonkos és Taskovics Viktor oldotta meg a Takáts 
Sándor Történelem Verseny feladatsorait. 

Szívesen vettek részt online órákon, a témazáró dolgozatot kahoot-on írták. 

7.c Az osztály tanulói között igen nagy különbségek vannak. Sok közöttük a rendkívül 
gyenge képességekkel rendelkező, akiknek szorgalmuk, kitartásuk sincs, s nem rendelkeznek 
az elmúlt évekből megfelelő tudásanyag-alappal, hogy a siker reményében vágjanak neki egy 
új tanévnek. Tökéletesen motiválatlanok is vannak közöttük. Kisebb részük tud és akar tanulni, 



 

 

természetesen különböző szinteken képesek teljesíteni. Hétköznapi aktív szókincsük is igen 
szűk, szakszókincsük még inkább. Időbeli, térbeli tájékozódásuk szintje alacsony. Hangos 
olvasásuk bizonytalan, szövegértésük a fogalmak tartalmának ismerete nélkül csaknem 
reménytelen. Néhány tanuló szorgalmának, hosszú távon kitartó munkájának köszönhetően ért 
el javítást a digitális tanítás időszakában.  

8.a Kolozsvári Tamás szorgalmával, Német Balázs a tantárgy iránti érdeklődésével és 
tájékozottságával kiemelkedett az osztályból. Az öt elégséges tanuló közül csak Csapláros Máté 
érezte úgy, hogy júniusban jelentkezik felzárkóztatásra, tenni akar valamit az elégséges 
érdemjegyéért. 

Három tanulót, Cseresznyés Márkot, Faddi Tamást és Kolompár Józsefet csak úgy 
tudtam munkára bírni a digitális tanrendben, hogy behívattuk őket és itt az iskolában oldattam 
meg velük feladatlapokat. 

8.b Vegyes összetételű csoport. A nyolcadikos tananyag nagyon izgalmas, az 1945 utáni 
eseményeket tárgyalja egyetemes és magyar történelemből egyaránt. A mai tágra nyílt világban 
nagyon sok ismerettel rendelkeznek a gyerekek és arról a korszakról tanultak, amelyet 

nagyszüleik és szüleik is megéltek, megtapasztaltak.  

A digitális oktatásról: 

Azoknál a gyerekeknél, ahol a tárgyi feltételek megfelelőek voltak és a szülők is 
figyelemmel kísérték gyermekük feladatait, ott többé-kevésbé sikeresnek mondható, de mind a 

szaktanártól, mind a tanulóktól, szülőktől nagyon nagy erőfeszítést kívánt. 

Általános iskolában az életkori sajátosságokat figyelembe véve hosszú távon (hetek, 
hónapok) nem tartom jó megoldásnak 

 

ANGOL 

Idén új helyzettel kellett szembenéznünk a koronavírus-járvány miatt. Az online oktatás 
alatt az új tananyag bevezetése nehézkes volt, de gyakorlásra megfelelt. Angolból sok interaktív 
tananyag elérhető online, de hiányzott a tanári plusz magyarázat és a személyes találkozás. A 
tervezett anyagot nem tudtuk befejezni, így azt a jövő tanévre átcsúsztatjuk.  

Év eleji felmérők: 

Az 5. évfolyamosok idén 2 új csoportban kezdték a munkát a negyedikes év végi 
felmérő alapján.  Az alsó-felső tagozatos átmenetet jól átvészelték, az akadályokat sikeresen 
vették. Az év eleji felmérő átlaga 56% lett. 

A 6. évfolyamon két angol csoport van képességüknek megfelelően. Azonban mindkét 
csoport elég nagy létszámú, ami meglehetősen megnehezíti a munkát. Az év eleji felmérő átlaga 
46 % lett. 

7. évfolyamon három csoportban folyt az angol oktatás, a gyerekek képességeinek 
megfelelően alakultak ki a csoportok még ötödikben. Az év eleji felmérők átlaga 64 %. 



 

 

A kis létszámok lehetővé tették a differenciált feladatmegoldást, főleg ami a tanulásban 
akadályozott tanulókat illeti. Órán szorgalmasan dolgoztak a diákok, az otthoni felkészülés 
azonban gyakran hagyott kívánni valót maga után. Volt azonban, aki rendkívül motiválatlan 
volt. A leggyengébb csoportban a nyelvtani ismereteket említés szintjén érintettük, a hangsúlyt 
inkább a szókincs és a kompetenciák fejlesztésére helyeztük. Sokat olvastak és fordítottak 
mindkét nyelvről mindkét nyelvre, kisebb szövegeket is alkottunk már közösen, és 
szorgalmaztuk, hogy az idegen nyelven szólaljanak meg bizonyos helyzetekben. Óra elején 
játékos ráhangoló feladatokkal kezdtük, amelyekkel az előzetes tananyagok elmélyítését 
segítettük elő. Igyekeztünk a témák tanulásánál már a jövő évi angolos vizsgára is készülni, 
például egyes tételek kidolgozásával. Szívesen használtuk a tankönyvhöz elérhető interaktív 
tananyagot is. 

A 8. osztályosok két csoportban dolgoztak. Az egyik csoport heti 3, a másik heti 5 
órában tanulta az angol nyelvet. Az év eleji felmérők átlaga 44 %-os lett. 

Szóbeli vizsga:  

8. osztályban az aktuális helyzet miatt elmaradt a szóbeli vizsga, bár a vizsgára való 
felkészülés megtörtént.  

Nyelvi kompetenciamérés: 

A 6. és 8. osztályban is elmaradt az Országos Idegennyelvi Kompetenciamérés ebben a 

tanévben. 

Versenyek:  

Több gyermek részt vett a Titok és London Bridge levelezős angol versenyen. A legjobb 
hetedikes csoport tagjai beneveztek egy regényolvasós versenyre. A Szilády 
Gimnáziumban megrendezett prezentációs versenyen két diákunk lett harmadik 
helyezett. 

 

NÉMET 

Az év elején kitűzött kiemelt feladatokat a körülményekhez képest igyekeztünk megvalósítani. 

1. évfolyam: a német nyelvvel való megismerkedés és annak megkedveltetése 

2. évfolyam: a német írás- és olvasáskészség kialakítása 

3. évfolyam: szövegértés fejlesztése 

4. évfolyam: beszédkészség, fogalmazáskészség kialakítása 

5. évfolyam: hallásértés fejlesztése 

6. évfolyam: idegen nyelvi kompetenciamérésre felkészítés, a mérés elmaradt 

7. évfolyam: 4 alapkészség fejlesztése, kompetenciamérés eredményeinek figyelembe vételével 

8. évfolyam: felkészülés a kompetenciamérésre, szóbeli vizsgára, mérés és vizsga elmaradt 



 

 

Figyelembe véve a szülők igényét, tanítványaink képességét és terhelhetőségét, az 
iskola vezetésével egyetértésben leépítésre kerül a nemzetiségi nyelvoktató program. Ebben a 

tanévben az első, a második és harmadik osztályosok számára a német nyelv oktatása heti 3 
órában folyt. 

A 4-8. évfolyam tanulóinak heti 5 német nyelv és irodalom, ill. 1 népismeret órájuk volt. 
Októberben egyhetes nyelvi tábort tudtunk megvalósítani külföldön (Passau-Aspach- 

Schärding) pályázati támogatással. Tanulóink délelőttönként anyanyelvi tanárok által tartott 
nyelvórákon, délután kirándulásokon vehettek részt. Még ősszel egy színházlátogatással 
egybekötött kirándulást is szerveztünk Szekszárdra. Idén is sikerült a Márton-napi 

felvonulásunkra nagyon sok tanulót meghívni.  Ebben a tanévben a német színház meghívott 
művészei német nyelvű színdarabot adtak elő a nagy tornateremben, melynek nagy sikere volt 
a gyermekek körében. Az adventi időszakban a németes csoportok egy új adventi éneket 
tanultak és a népismeretóra keretében mézeskalácsot sütöttek. Februárban megrendezésre 
került az iskolai német vers- és prózamondó verseny, de a régiós fordulót már törölték a járvány 
miatt. Februárban részt vettünk egy csapattal a soltvadkerti iskola által szervezett szövegértési 
versenyen. Az óvodásoknak német foglalkozást tartottunk az iskola előkészítőn. A tavaszi nyílt 
tanítási napon német bemutatóórán vehettek részt a leendő elsősök és szüleik.  

 

A digitális oktatás ideje alatt nagyon sok jó honlapot, az általunk használt 
tankönyvekhez online gyakorló feladatokat tudtunk használni. A nehézséget az új anyag 
közvetítése, a számonkérés formája és a nyelvtanulásban nagyon fontos beszédkészség 
fejlesztésének nehézkessége okozta. A megtartott online órák nem helyettesíthették az élő 
beszélgetést. Sokszor technikai akadályok, az otthoni körülmények, a gyerekek 
dekoncentráltsága, a kamaszokra jellemző szégyenlősség mind nehezítette az órák megtartását. 

Programjaink: 

Október 

Terményáldás alsó tagozat 

Nyelvi tábor 5-8. osztályos tanulók 43 fő 

Színházlátogatás Szekszárdon 3-7. osztályos tanulók 

November 

Márton-napi felvonulás alsó tagozat 

Német előadás: Öreg halász és nagyravágyó 
felesége 

alsó és felső tagozat 

December 

Mézeskalács sütés  

Február 

Vers- és prózamondó verseny alsó és felső tagozat 

Soltvadkert: szövegértési verseny 4. évf. csoportja 



 

 

Iskola előkészítő foglalkozás  

Nyílt tanítási napon bemutatóóra  

A további tervezett programok, országos mérések és vizsgák elmaradtak. 

 

Felkészülés a kompetencia-mérésre 6. és 8. évfolyamon folyamatos volt a digitális 
tanrend idején is. A szóbeli vizsgákra is készültek a tanulók. A felmérések eredményét nem 
tudjuk összevetni a korábbi eredményekkel. A következő tanévben ismétléssel és tájékozódó 
felmérésekkel szeretnénk kezdeni a közös munkát. 

 

ÉNEK-ZENE, ÉNEKKAR 

Fő feladatainak érvényesítése: 

 A tanulási képességek, készségek, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: 
 Felső tagozaton kompetenciafejlesztő feladatlapok összeállításával a lényegkiemelést, 

a változatos tanulástechnikát gyakoroltattuk: szövegelemzéssel, következtetéssel, 
adatgyűjtéssel, kulcsszavak keresésével, kutatómunkával. 

 Az iskolai feladatbankba is kidolgoztunk olyan feladattípusokat, amelyek az előbb 
említetteket segítik. 

 Tehetséggondozás tanórán kívül: 
 Iskolai ünnepségre jó képességű szólóénekesek felkészítése történt. 
 Szóló népdalénekest készítettünk fel szereplésre. 
 Megrendeztük a hagyományos Adventi Tea délutánunkat. 

 

Ének – zene  

Kiemelt tantárgyi feladat hatékonysága: 

Az évfolyamra kijelölt egyházzenei énekeket megtanulták a tanulók, csoportban éneklik 
azokat. A tanulócsoportokat a felső tagozaton az ének- és hittan szakos pedagógusok segítették, 
ellenőrizték. 

Alsó tagozaton a napközis kulturális foglalkozásokon is gyakorolták az előírt egyházi 
énekeket. 

A dalokat a Hozsanna, az Éneklő Egyház, a Daloljatok az Úrnak és a Taizei énekekből 
válogattuk. 
 

További feladatok megvalósítása: 

A filharmóniai hangversenysorozatot 30 fő rendszeresen látogatta. A létszámot 
limitálták a szervezők, ezért tudott csak ennyi gyerek menni. Az agilis szervezőmunkát tovább 
kell folytatni a komolyzene megismerésének, vázlatos bemutatásának érdekében. 

Az Alapfokú Művészeti Iskola kezdeményezésébe bekapcsolódtunk. A tanév folyamán 
2 alkalommal rendhagyó ének órán vettünk részt 20-20- fővel. 
 

 



 

 

Egyéb: 

Kiss Bernadett angol-ének-zene szakos pedagógus hallgatóként intézményünkben hospitált. 
 

Énekkar 

Kiemelt feladatok hatékonysága: 

A helyes légzéstechnikát hangképzésekkel segítettük, az énekek dallamívét figyelembe 
véve jelöltük az erre alkalmas helyeket. Gyakorlása minden foglalkozáson megtörtént. 
Tapasztalatunk, hogy csak a hosszú tanulási szakaszú daloknál alkalmazzák a gyerekek ezt, 
mert ott automatizálódik a technika. A rövidebb felkészülési idejű dalok esetében 60 - 65%-os 

a helyes arány. 
 

A hallás utáni daltanulást előnyben részesítve, dalainkat tanári bemutatást követően, 
hallás után tanítottuk a gyerekeknek. 

 

Az állóképesség javítását lassú léptékű, de eredményes területnek tartjuk, hiszen az 

énekkarosok egy-egy műsor 20 – 25 perces időtartama helyett 30 – 40 percet is állnak az 
előkészületek miatt. Így az iskolában a felkészülésnél is pihentető szakaszokat építettünk be, 
míg a templomi szereplések alkalmával ülhetnek a gyerekek, ennél fogva csak a tiszta szereplési 
időt kell állniuk. Módszerünk a fokozatos terhelésre építve az év végére javulást mutatott, de 
úgy gondoljuk, hogy minden tanévben ezt a munkát teljesen elölről kell kezdenünk. 

 

Az énekkari létszám felduzzasztásán évek óta fáradozunk. Jelenleg 33 tagot számlál a 
gyermekkórus. Sikeresek és létszámnövelők a hangszerkíséretes és szólóénekesi 
megnyilatkozást adó dallamok, de a kitartás és rendszeresség bizony nem általános erény 
közöttük. Sokat dolgozunk a hívogató dalválasztáson. Példaértékű a gyerekek számára, hogy 
tanáraikat láthatják/hallhatják kóruséneklés, szereplés közben. Az egyházzene ismeretéhez 
kapcsolódva figyelembe vettük a KAPI  ajánlásokat, s így „feltöltöttük” a mi ismereteinket. 
 

Rajz és vizuális kultúra  

A tanév elején meghatározott kiemelt feladatokat többnyire sikerült megvalósítani. 

Minden tanítási órán az adott témához a gyerekek gyakorlati illetve rajzi feladatot 
kaptak. 

 

Tanulóink nagy része sablonokban gondolkodik. Az óra ráhangoló szakaszában számos 
minta, példa alapján lehetett rávezetni őket az kreatív rajzi megoldásokra. 

 

A látás és a kéz intelligenciájának kiművelése kis mértékben valósult meg. A gyermekek 
egyre kevesebbet rajzolnak a digitális világ térhódítása miatt. 

 

A kreativitás fejlesztése szinte minden órán jelen volt. Még a digitális oktatás alatt is 
törekedtem az otthonok adta lehetőségeket kihasználni, egyedi megoldásokra sarkallni a 
gyerekeket. 

 



 

 

Az információk közti szelekció, a tanulók kritikus befogadási képességének 
megalapozása megtörtént. 

 

Problémafelismerő és-megoldó képesség fejlesztésére a művészettörténeti korok 
sajátosságai, a keresztény művészet tanítása sok lehetőséget adott. Emellett a konstruáló 
feladatok is nagyon jó teret biztosított ezen képességek fejlesztésére. 

 

A nyitottság, az empátia fejlesztése megtörtént, akár egy-egy kultúra megismerése, akár 
a gyerekek munkáinak értékelése/önértékelése kapcsán.  

 

Személyűségük formálása mindig jelen volt: a tanórák témája, a beszélgetések, a 
vélemények, az érzések megfogalmazása, egymás munkáihoz való viszonyuk, stb. során. 

 

 Objektívebb - szubjektív világszemlélet megkülönböztetésének képességére 
törekedtünk. 

 

A keresztény kultúra építészeti, tárgyformáló és képzőművészeti hagyományainak, 
valamint a keresztény jelképeknek árnyalt ismerete megvalósult.  

 

A konstruáló képesség fejlesztése sikerült. Az otthoni digitális feladatok számos kreatív 
megoldásra adtak lehetőséget.  

 

A világ érzéki-tapasztalati birtokbavételére a vizualitás nagy hangsúlyt kapott. Akár 
egy-egy rajzi feladat ráhangolásakor, vagy a művészettörtének tanításakor, illetve a digitális 
oktatás alkalmával.  

 

A vizuális ingerek közötti tájékozódásra való képesség kialakítására törekedtünk. 
A tanítási órán készített munkákból kiállítást rendeztünk az iskola aulájában, melyet 

folyamatosan cseréltünk. 
 

Tehetséges diákjaink otthon készített és nagyon színvonalas alkotásaikat is kiállítottuk. 
Ezeket nagy érdeklődéssel fogadták. Egyre többen jelezték a tanév során, hogy szívesen 
bemutatkoznának társaik előtt. Inspirálta őket a saját korosztályuk. 

 

A digitális otthoni munka változást, nehézséget jelentett mindenkinek. Látni lehetett, 
kik szorgalmasak, igényesek és pontosak. Legtöbben megfelelően teljesítettek. Voltak, akik 
nem adtak le munkákat, és olyan is akadt, ahol a szülő készítette el a gyermek feladatát. Ezek 
értékelése problémát okozott. 
 

KATOLIKUS HITTAN 

A hitéleti tervben célként tűztük ki, a ministránsok számának növelését. A korábbi 
ministránsok megtartása mellett, sikerült kettő gyermeket az Úr szolgálatába állítani. A tanév 
második felében megindítottuk az iskolában történő ministráns szakkört. 

 

A szentgyónások a közösségi házban történtek, évfolyam szinten. Mindenki jelen volt a 

bevezető imádságon, s majd a gyónást azok elvégezték, akik azt szerették volna. Tapasztalatom 
az volt, hogy nagyobb létszámban történtek a gyónások, mint a korábbi tanévben. Idén is több 



 

 

tanuló a szünetben megkeresett, hogy szeretné elvégezni a szentgyónását, időpontot kért, és 
elvégeztük a gyónást. 

 

A szentmisékre szándékokat írhattak a tanulók. Ezzel szerettük volna jobban motiválni 
őket az aktív részvételre, azt remélve, hogy az ő szándékaikért imádkozunk, akkor jobban 
odafigyelnek a misén történtekre. Mindenképp meg kell említeni, hogy legtöbben az elhunyt 
családtagjaikért kérték a szentmisét, de imádkoztunk a szegényekért, éhezőkért, és tanulmányi 
sikerekért. Az év elején meghirdetett iskolamiséket megtartottuk, a járványügyi helyzetben 

miatt márciustól elmaradtak az osztálymisék, iskolamisék. A szentmisén a szolgálatokat a 
tanulók az előírt rend szerint elvégezték. Örömmel tapasztaltam, hogy több, újabb tanuló vállalt 
önkéntes feladatot a vasárnapi szentmiséken.  

 

A reggeli áhítatokat a szokott rendben megtartottuk. Református testvéreinkkel szépen 
együtt tudtunk dolgozni, amikor szükséges volt, akkor a kölcsönös kisegítés megtörtént annak 
érdekébe, hogy az áhítatok ne maradjanak el. Az idei tanévben egy-egy áhítaton a gitáros 

énekeket is énekeltünk. A jövőben sűrűbben kell ilyen áhítatokat tartani. 

Iskolánkban történt az esperes kerületi sportverseny lebonyolítása. 
Az idei tanévben az adventi lelkinapunkat a felsősöknek Geszler Péter atya tartotta, az 

alsósoknak keresztény házastárs tartott előadást. Az Egyházmegyei szellemi Hittanverseny. a  

hagyományosnak mondott buckás- keresztút szintén elmaradt a karantén miatt.  
 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) szimbóluma, a Missziós Kereszt az 
alsóvárosi templomba érkezett január 24-én. Azon a hétvégén tanulóink számos programon 
vettek részt a Missziós Kereszt jelenlétében (dicsőítés, érseki szentmise). Iskolamise, hittanóra 
keretei között mindenki találkozhatott azzal a kereszttel, amit nem csak az ötvösművészet tett 
kiemelkedővé, hanem a rajta elhelyezett harminc ereklye. Intézményünk egy újabb liturgikus 
eszközzel, custodiaval gazdagodott, s ezen a szentmisén vettük használatba. Szentségi 
körmenetben vonultunk vissza az iskola kápolnájába, ahol elhelyeztük custodiankat. Fontosnak 

tartottuk, hogy iskolánkban ne csak szavak formájában, hanem valóságosan is jelen legyen 
Megváltónk, és gyakrabban látogathassuk Szentségimádás keretei között. Több osztállyal 
Szentségimádáson vettünk részt hittanórán. Mindezekkel a NEK-re való készületünket is 
szorgalmazzuk. 

 

Az első gyónás, elsőáldozás tavasszal elmaradt, lesz lehetőség a pótlásra. A Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus 2021. szeptemberében lesz megtartva. Továbbra is lehetőség lesz 
az ottani elsőáldozásra. 

A Nagymarosi Ifjúsági Találkozón ősszel részt vettünk. Az idei tanévben pedig az 
egyházmegye által szervezett ifjúsági találkozón, Kecskeméten is voltunk  

A következő tanévben lesznek újabb programok, megvalósítandó elképzelések, 
változtatási szándékok, ezt a hittanterv tartalmazni fogja. 

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik részt vettek a programok kivitelezésében, a lelki 
életre nevelésben segédkeztek, példás keresztény pedagógusként tevékenykedtek.  



 

 

 

REFORMÁTUS HITTAN  

Tárgyi feltételek 

A hittanteremben minden alapvető eszköz a rendelkezésemre áll. Nagy örömömre 
szolgál, hogy az informatikus kollégák bármikor szívesen segítenek, ha kell. A II. félév elején 
kaptam egy laptopot, amit a termem szekrényében lezárva helyeztem el. A készüléket 
kollégámmal, Csincsákné Gerő Klára hittanoktatóval közösen használtuk.  

A tavalyi tanév végén kértem a faliújság áthelyezését a szemközti falra. Ez megvalósult 
a technikai dolgozók segítségével. 

Általában minden hónap 1. hetében reggeli áhítatokat tartottam az iskola aulájában 
(hétfőnként az alsó + a felső tagozat számára, péntekenként csak az alsósoknak). Két 
alkalommal Édes Árpád lelkipásztor szolgált. 

A 2019/2020-as tanév folyamán egy versenyen indíthattam református tanulót (a 
közbejött pandémia miatt!):  

A Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája 
megrendezésében a Béres Ferenc Országos Református Éneklő Versenyen 2019.november 29-

én egyéni korosztályos kategóriában a 3.a osztályos Jeszenszky Laura arany minősítést ért el. 
/A versenyre édesapja kísérte el, mert nekem ezen a hétvégén a konfirmandus tanulókkal 2 
napos kiránduláson kellett részt vennem Kecskeméten./ 

A tanmenet javaslata szerint haladtam, minden évfolyamban sikerült az előírt tananyag 

megvalósítása. Az évfolyamonkénti 3-4 témazáró dolgozatot megírattam. 

Márc.16-tól a koronavírus járvány miatt hirtelen át kellett térni a digitális tanrendre. A 
kezdeti nehézségek után gördülékenyen ment a munka. Az alsós szülők igazi partnerekként 
vettek részt a hittananyag elsajátíttatásában. Az alsós tanulók szinte kivétel nélkül rendszeresen 
és ügyesen teljesítettek. 

A felső tagozatosoknál azért voltak olyanok, akiknél nehezebben ment az online-

rendszer. Vagy azért, mert nem voltak meg a kellő technikai feltételeik otthon, vagy azért, mert 
sokszor nem tartották be az időhatárokat, így összetorlódott a visszaküldeni való házi feladatuk.  

Az első négy évfolyamon szinte zavartalan volt az órák menete (a márc. közepéig tartó 
időszakról beszélek). A gyermekek készségesek, érdeklődők, együttműködők. Az 5.-es 

csoportomban néhány tanuló szertelen viselkedésével gyakran hátráltatja a tanóra normál 
működését. Ugyanez jellemző a hetedikesek egy részére is. A kirívó eseteket mindig meg 
tudtam beszélni az osztályfőnökökkel. 

  



 

 

 

Gyülekezeti szolgálataink az I. félévben: 

1) 2020.dec.8-án a Baptista Imaházban hagyományos Adventi koncertet szervezett 
gyülekezetünk Lorántffy Zsuzsanna Kamarakórusa (amelynek én is tagja vagyok). 
A rendezvényen még két kórus szerepelt (Magyarkanizsa, ill. Szegedről). A 
református gyülekezet kórusának műsorában vezetésemmel részt vettek 2-4. 

évfolyamos diákjaim énekszolgálatukkal. A szülők kiváló partnerek voltak a 
program megvalósításában.  

2) Dec.15-én délelőtt a KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium Konviktusában 
a felsős tanulók szolgálata következett (6-7.-eseké), akik gyülekezetünk „Idősek 
karácsonyi délutánján” adtak rövid adventi műsort. 

 

A kialakult járványhelyzet miatt egyházközségünk a pünkösdre tervezett konfirmációs 
fogadalomtételt áthelyezte október végére/november elejére. Idén először a 7.évfolyamosok is 
fognak konfirmálni, így a 8.-os évfolyamosokkal egy időben. A 2020/21.tanév pünkösdjén – 

remélhetőleg – már csak a 7.évfolyamon lesz konfirmációs vizsga, ill. fogadalomtétel. 

Hittantáborba néhány tanuló jelentkezett  

 

KÖNYVTÁR 

A tervezett általános feladatokat sikerült megvalósítani.  

Tankönyvbeszerzés és –gondozás. Kölcsönzés. A könyvtárhasználatra épülő órák 
előkészítése és tartása is megvalósult. Első osztályosoktól az ötödik évfolyamos tanulókig 
vettek részt ezeken az órákon. A szavaló-és prózamondó versenyeknek is helyet adtunk és 
segítettük.     Folyamatos volt a kapcsolattartás a városi könyvtárral, iskolai könyvtárakkal. 
Sajnos a könyvtári állományt nem sikerült gyarapítani. Használódnak és avulnak a 
kölcsönözhető könyveink. Szükség lenne az állomány gyarapítására. 

Kiemelt feladatokat részben sikerült megvalósítani. 

A könyvek és könyvtárak iránti érdeklődés felkeltése és szinten tartása. Az olvasás 
megszerettetése és igénnyé alakítása. Az önálló ismeretszerzés alapjai elsajátításának segítése. 
Az önálló gondolkodás, a kreativitás, a lényeglátás fejlesztése. A könyvtári viselkedés helyes 
szabályainak megtartása. Az idei tanévben a házi feladatok és szorgalmi feladatok 
elkészítéséhez többen igénybe vették a könyvtárat (ppt készítése).  De az idén sem ismerkedtek 
meg a könyvtárral az óvodások, mert állandó időhiánnyal küzdöttek. 

  



 

 

SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖRÖK 

Alsó tagozat 

Az 1.,2., 3. és 4. évfolyamosok heti két órában vehettek részt a szakkörön. Az 
évfolyamok életkori sajátosságait figyelembe véve jobbnak láttam volna külön csoportra 
bontani őket. Ebben a tanévben is nehézkes volt a szakkör időpontjának kiválasztása: nem 
tartom szerencsésnek, hogy ilyen kisgyerekeket a 8. és 9. órában még foglalkoztassunk. 
Igyekeztem inkább sok játékos feladatot behozni nekik.  

Felső tagozat: 

Az első félévben dolgoztam a diákokkal én. Sok új tagunk lett az idén, az 5. és a 6. 
évfolyamokból is jelentkeztek a szakkörre, valamint visszatért egy már elballagott volt 
színjátszós tanítvány is. Így az első idő az egymás megismeréséről szólt, igyekeztünk csoporttá 
fejlődni. Ebben nagy segítségemre voltak a 8.-os, tapasztalt színjátszók, akik nyitottságukkal 
szívesen fogadták az új tagokat és vezették be őket szokásainkba. Az órák menete a megszokott 
volt, amit a gyerekek igényeltek is: a bevezető beszélgetés (Ki hogy van, hogyan érkezett az 
órára?) után következtek a játékok, játékos feladatok.  

 

ÉNEK TEHETSÉGGONDOZÁS  

Az év feladatai: 

A csoport létszámának bővítése. A csoportos éneklés mellett az egyéni éneklés 
fejlesztése (a helyes légzés, artikuláció, tagolás). Az óvodai rendezvényeken szereplés, 
kapcsolattartás. Az iskolai és egyházi ünnepeken történő szereplés. 

Több gyermeknek a testvére részt vett óvodai, illetve iskolai órákon. Az év elején 
kitűzött feladatok általában jól megvalósultak. Többször szerepeltünk óvodánkban, 
iskolánkban, városi rendezvényen. Zenei hallásuk fejlődött, a csoportos éneklés mellett a szóló 
két tanulónál kiemelkedő volt: Jeszenszky Laura és Kothencz Luca. 

Szerepléseink: szüreti műsor óvodánkban. 





Személyi feltételek, a munkaközösség tagjai 
 

A munkaközösség óraadók segítségével tudta megoldani a teljes szakos ellátottságot. 

 

személy szak tanított osztály/csoport 

Dózsáné Mohos Mónika 

igazgató 

földrajz szakos tanár 
német nemzetiségi tanító 

földrajz 8.a  

Kucsó István 

igazgató-helyettes 

fizika– informatika- technika 

szakos tanár 
fizika 7.a, 8.a, 8.b 

technika 5.a, 5.b 

robotika szakkör 
Birkás Éva mk. vez. matematika - fizika szakos 

tanár 
matematika 5. 6. 7. 8. évf. 
fizika 7.b, 7.c 

Fekete—Nagy Ágnes matematika – angol szakos 

tanár 
matematika 5. 7. évf. 

Taskovicsné Reisz Mariann matematika – ének - hittan 

szakos tanár 
német nemzetiségi tanító 

matematika 6.7. 8. évf. 

Tóth Katalin matematika-biológia szakos 
tanár 

matematika 5. 6. 7 évf. 

Kovácsné Szűcs Zsuzsa tanító matematika szakkör 5. évf. 

Vilmosné Lak Szilvia biológia – kémia szakos tanár 
részmunkaidős 

biológia 7.a, 7.b, 7.c, 8.a 

kémia 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b 

Boldogné Jenei Andrea biológia szakos tanár természetismeret 5a, 5.b, 6.a, 
6.b, 6.c  

biológia 8.b 

Bertalan Gábor  földrajz szakos tanár 
óraadó 

 

földrajz 7.a, 7.b, 7.c, 8.b 

Krivosija Róbert informatika szakos tanár 
óraadó 

informatika 6. 7. 8. évf.  

Zadravecz Attila  technika szakos tanár 
óraadó 

technika 6. 7. 8. évf. 

 

 
 

  



Az idei tanév tervezett/megvalósult feladatai:  

Feladat Felelős 

folyamatos 

Felkészülés a kompetenciamérésre A munkaközösség minden tagja 

Tehetséges tanulók versenyre felkészítése A munka-közösség minden tagja 

Lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók 
felzárkóztatása 

A munka-közösség minden tagja 

Szeptember 

Év eleji matematika felmérések 
elkészítése, az eredmények összesítése 
táblázatban 

Birkás Éva, Taskovicsné Reisz Mariann, 
Fekete-Nagy Ágnes, Tóth Katalin 

Nevezés az internetes matematika 
versenyre 

Birkás Éva 

Reál mk. munkaterv elkészítése Birkás Éva 

Nevezés a Bolyai versenyre (hi: szept.18) Birkás Éva 

Nevezés a B-K. Megyei Matematika-

versenyre (szept.30) 

Birkás Éva 

Tanmenetek elkészítése, leadása (hi: 
szept.30) 

A munkaközösség minden tagja 

Autómentes nap – vetélkedő 

Eredmény: 1. hely – Madaras Ádám, 
Szemerédi Szandra, Vér Adél – 7.a 

Vilmosné Lak Szilvia 

Tanmenetek ellenőrzése  Birkás Éva 

Október 

Az év eleji matematika felmérések 
összehasonlító elemzése 

Birkás Éva 

Állatok világnapja Boldogné Jenei Andrea 

Bolyai Matematika Csapatversenyen 

részvétel (okt. 11) 
Eredmény: 8. hely (Bakó Bálint, Lukács 
Máté, Madaras Ádám, Sümegi Bence – 7. 

évf.) 

Fekete-Nagy Ágnes 

A Nemzetközi Kenguru Matematika-

verseny: versenyzők kiválasztása 

Birkás Éva, Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Nevezés a Zrínyi Ilona Matematika-

versenyre (okt.15.) 

Birkás Éva 



Feladat Felelős 

November 

Katolikus Iskolák Dugonics András 
Matematikaversenyének helyi (első) 
fordulója (nov. 20) 

4. évfolyamon matematikát tanítók 

Matematikát tanító szaktanárok 

Nevezés a Nemzetközi Kenguru 
Matematikaversenyre (hi: nov.15) 

Birkás Éva 

Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny 

Eredmény: Révész Péter (5.b) megyei 1. 

hely (meghívás a Nemzetközi Magyar 
Matematikaversenyre Szlovákiába, a 
verseny a vírushelyzet miatt elmaradt) 

Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

 

Pedagógus II minősítési eljárás (nov. 21.) Taskovicsné Reisz Mariann 

Portfólió leadási határidő Tóth Katalin 

December 

MA-TEKO-LÓ, Tekódoló verseny Taskovicsné Reisz Mariann, Krivosija 

Róbert 
Január 

Középiskolai matematika felvételire való 
felkészítés (igény szerint) 

Taskovicsné Reisz Mariann 

Katolikus Iskolák Dugonics András 
Matematikaversenyének helyi (második) 
fordulója (jan.29) 

Matematikát tanító szaktanárok 

Rubik-kocka kirakó verseny – a verseny 

időponja márciusra áttevődött, majd a 
veszélyhelyzet kihirdetése miatt elmaradt 

Fekete-Nagy Ágnes 

Február 

Részvétel a Zrínyi Ilona Matematika-

verseny területi fordulóján (febr.21) 
Eredmény: 12. hely Sümegi Bence (7.c) 

Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Birkás Éva 

A veszélyhelyzet kihirdetése és a digitális oktatásra való áttérés miatt a tervezett 
programok többsége elmaradt. 

Március 

Pedagógus II minősítési eljárás (márc.5.) Tóth Katalin 

Bátaszéki Matematikaverseny Kovácsné Szűcs Zsuzsa 



Feladat Felelős 

Eredmény: Révész Péter (5.b) az országos 
döntőbe jutott. (A verseny a vírushelyzet 
miatt elmaradt.) 

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 
(verseny lebonyolítása) (márc.19) - 

elmaradt 

Birkás Éva, Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

A tavalyi év végi kompetenciamérések 
elemzése, értékelése 

A mk. tagjainak tájékoztatása - elmaradt 

Birkás Éva 

Természettudományos háziverseny 
feladatainak összeállítása, a verseny 
szervezése (az informatika tantárgy 
bevonása a versenybe) - elmaradt 

Dózsáné Mohos Mónika, Birkás Éva, 
Fekete-Nagy Ágnes, Taskovicsné Reisz 
Mariann, Tóth Katalin, Boldogné Jenei 
Andrea, Vilmosné Lak Szilvia, Krivosija 

Róbert, Bertalan Gábor 
Április 

Az év természettudósa verseny 

(lebonyolítás) - elmaradt 

Birkás Éva, Vilmosné Lak Szilvia 

Szent-Györgyi Albert Kémia verseny - 

elmaradt 

Vilmosné Lak Szilvia 

Tankönyvrendeléssel kapcsolatos 
megbeszélés, egyeztetés. Tankönyv-

rendelés leadása 

A munkaközösség minden tagja 

Május 

Informatika háziverseny - elmaradt Krivosija Róbert 

Jutalomkirándulás Az év természettudósa 
verseny helyezettjeinek (Csongrád- 

Természettudományos labor) - elmaradt 

Dózsáné Mohos Mónika 

Birkás Éva 

Kompetenciamérés 6. és 8. osztályban - 

elmaradt 

A mérés lebonyolításában érintett 
pedagógusok 

Helyi tantervek megírása A munkaközösség tagjai 
Év végi matematika felmérések 
elkészítése, az eredmények összesítése 
táblázatban - elmaradt 

Birkás Éva, Taskovicsné Reisz Mariann,  
Fekete-Nagy Ágnes, Tóth Katalin 

Június 

Az év végi matematika felmérések 
összehasonlító elemzése - elmaradt 

Birkás Éva 



Feladat Felelős 

Helyi tantervek megírása enyhén ért. fogy. 
számára 

A munkaközösség tagjai 

Az éves munka értékelése. 
Munkaközösségi beszámoló elkészítése 

A munkaközösség minden tagja 

 

MATEMATIKA FELMÉRÉSEK 

 

Felmérő feladatsoraink egységes rendszert alkotnak. Az adott évfolyamon minden 
tanulócsoportban ugyanazt a felmérést íratjuk, így az eredmények összehasonlíthatók. 

 

Az idei tanévben nem láttuk értelmét, hogy a digitális távoktatás keretében írassuk meg 
az év végi felmérést, így az alábbi táblázat az év eleji eredményeket mutatja még. A százalékos 
eredmények tükrözik, hogy az adott nívócsoportok a szintjüknek várhatóan teljesítettek.  

  

Tanulócsoportok Év eleji átlag 

5ab – nívó1 - FNÁ 80% 

5ab – nívó2 – TK 69% 

5ab – nívó3 – BÉ 43% 

6abc – nívó1 - BÉ 69% 

6abc – nívó2 - TRM 44% 

6abc – nívó3 –TK 18% 

7abc – nívó1 - BÉ 87% 

7abc – nívó2 - TRM 56% 

7abc – nívó3 – FNÁ 46% 

7abc – nívó4 - TK 32% 

8ab – TRM 58% 

8ab – BÉ 41% 

Átlagosan 54% 

 

Bár a digitális távoktatás keretében tovább folytatódott a tananyag átadása, elsajátítása, 
maradhattak el kisebb anyagrészek, illetve bizonyos tananyagegységek nem feltétlenül olyan 
hangsúlyosan kerültek át a tanulókhoz, mint azt szerettük volna. Ezért a következő tanév elején 
fokozottan fontos lesz az ismétlés, rendszerezés, a lemaradt tanulók felzárkóztatása. 
  



 

Matematika 

Tanulócsoport Tanár Kiemelt tananyagok, feladatok, célok a következő tanév elején 

5ab – nívó1 FNÁ 
A tizedes törtek tananyag átcsúszott a hatodik év elejére, így azzal 
kell kezdeni. 

5ab – nívó2 TK Mértékváltások, kerület -, terület – és térfogatszámítások 

5ab – nívó3 BÉ 
Tizedes törtek ismétlése, gyakorlása. Tizedes törtek és közönséges 
törtek közötti kapcsolat. Felszínszámítás ismétlése, térfogatszámítás 
megtanulása. 

6abc – nívó1 BÉ A százalékszámítás és az egyenletek ismétlésére több időt fordítani. 

6abc – nívó2 TRM 
Alapműveletek gyakorlása, százalékszámítás, mértékegységek, 
házi feladatok beszedése és osztályzása külön füzetben vezetve. 

6abc – nívó3 TK Egyenes és fordított arányosság 

7abc –nívó1 BÉ 
A hetedikes tananyaggal végeztünk, de a sorozatokra és a 
felszín/térfogatszámításra egy rendszerező ismétlés ráfér. 

7abc – nívó2 TRM 

Geometria anyagrész szabályok, szerkesztések ismétlése; 
szabályok, megtanulandó képletek felmondása, függvények 
alaposabb ismétlése; kompetencia-mérésre készülés 

7abc – nívó3 FNÁ 

Geometria: területszámítás. Itt vettük a képleteket, és sok-sok 

gyakorlás volt mellé, de nem tudom mennyi maradt meg, 
biztosan elő kell majd jövőre is venni. A térgeometriára 
egyáltalán nem jutott idő, azt be kell építeni a nyolcadikos 
tananyagba. 

7abc – nívó4 TK 
Geometria, a háromszög nevezetes vonalai – fogalmak, 

felismerés 

 

Természetismeret, biológia, kémia 

Osztály/csoport Célkitűzések a jövő évre, jövő év elejére 

5. évf. 
term. ism. 

BJA 

Az ötödik évfolyam térképészeti alapismereteinek elsajátítását, ismeret 
mélyítését a hatodikos tananyagba újra be kell építeni. Erre szerencsére 
lesz lehetőségünk, az erre épülő témakörökben. 
Magyarország nagy tájainak ismeretét hazai tájak élővilágának 
megismerésénél ismétlésként fogom beépíteni. Így a digitális tanrendben 
érintet tananyagok elő fognak ismét kerülni. Lehetőség lesz ismétlésre, 
mélyítésre, vagy az esetleges kérdések tisztázására.  

6. évf. 
term.ism. 

BJA 

Hatodik évfolyamon egy anyagrészt elhagytam, azt a hetedik évfolyamon 
a rendszerezés témakörébe nagyon jól be lehet építeni, így nem fogják 
hiányát érezni. Az ember szervezet és egészsége című témakört nyolcadik 
évfolyamon egy az egyben újra fogják, kibővítve tanulni a gyermekek. 
Így ezen ismereteik is meglesznek nyolcadik év végéig.  

7. évf. 
biológia 

VLSZ 

Befejeztük a tananyagot, és mivel rendszertannal kezdtük a tanévet, és a 
digitális oktatásra a könnyebben feldolgozható biomok maradtak, 8. 

évfolyamban tanácsos csak az embertannal foglalkozni, hiszen az a heti 
egy tanóra nagyon kevés még arra is. 

7. évf. 
kémia 

VLSZ 

Kémiából is befejeztünk mindent, de az év eleji ismétlés során érdemes 
nagyobb hangsúlyt fektetni a kémiai kötések (főleg ionos, kovalens) és a 
kémiai számolások gyakorlására. A kémiai számolások begyakorlásának 
nem kedvezett a digitális oktatás. 



Észrevételek, reflexiók a programokkal, mindennapi feladatokkal, nehézségekkel, 
tervekkel kapcsolatban: 

Megéltünk sikereket és kudarcokat a mindennapi tanítási órák során. A gyerekek egy 
részéről elmondhattuk, hogy órai aktivitásuk magas volt, sokan vállaltak szorgalmi feladatokat, 
házi dolgozatokat, prezentációt, az órai vázlatokat füzeteikbe szépen rögzítették. 
Motiváltságukkal, munkájukkal elégedettek voltunk. Viszont a gyerekek nem jelentéktelen 
hányadánál megjelent a közöny, a lustaság, a nemtörődömség. Ők sokszor állandó 
beszélgetéssel, hangoskodással, beszólogatással, fegyelmezetlenséggel hátráltatták a munkát, 
ezért túl sok időt és energiát kellett fordítani a fegyelmezésükre. 

Kucsó István az idei tanévben is tartott robotika szakkört a gyerekeknek, melyet nagyon 
szeretnek. A szakkörhöz kapcsolódóan folyamatban van egy természettudományos 
tehetséggondozó pályázatuk, Napra-forgó okos ház címmel. Az adott helyzet miatt a 
programokat módosítással december 31-ig tudják befejezni. Az 1,1 millió forint támogatás 
döntő részben anyag és eszközvásárlásra került felhasználásra. Tervben szerepel még egy 
kirándulás is a SZTE-re. A program az érdeklődők nagy száma miatt sikeresnek értékelhető 

Az idei tanévben volt egy próbálkozás arra, hogy a két kis létszámú, nyolcadikos osztály 
egyszerre tanuljon fizikát. Sajnos ez a két osztály stílusa, felkészültsége miatt nem vált be, ezért 

a második félévben már újra osztályszinten tanulták a tantárgyat.  

Az idei tanévben már csak nyolcadik osztály egyik csoportjában történt a matematika 
tanítása heti 3 órában. Egyéb más programok miatt többször még ez a három óra sem maradt 
meg egy-egy hétre. Így csak az alapvető ismereteket lehet átadni, le kell rövidíteni egyes 
anyagrészeket, gyakorlásra, elmélyítésre nagyon minimális idő jut. A heti 4 órás matematika 
tanítás, illetve a nívócsoportok létrehozása támogatja a tananyag gyerekek tudásszintjéhez 

igazított jobb elsajátítását. 

A technika tantárgyat tömbösítéssel tanították az idei tanévben is a pedagógusok. 
Véleményük szerint ennek a megoldásnak több a haszna, mint az esetleg megfogalmazható 
negatívuma. Részletgazdagabb órákat lehet tartani a rendelkezésre álló időkeret hossza miatt, 
különösen előnyös ez a konyhatechnikai munkáknál. De általában is igaz, hogy egy-egy 

munkadarab nem készül el 45 perc alatt.  

Az új kerettanterv alapján a mi munkaközösségünk is megírta az egyes tantárgyakhoz 
tartozó helyi tanterveket. A természettudományos oktatás továbbra is a megfelelő szaktárgyakra 
bontódik – fizika, földrajz, biológia, kémia – de most már a korábban is tervezett heti másfél 
órás órakeretben fogunk tanítani felmenő rendszerben.  

Van pár osztály (pl. 7.c; 7.a) ahol nagyon nagy a létszám. Az informatika óra gyakorlati 

jellegű óra, s a 25 fő nagyon sok diák egyszerre. Arról nem beszélve, hogy nem mindig 

működőképes ennyi számítógép. Ha a közeljövőben a nagy létszámú osztályoknál lehetne 

csoportbontást csinálni, az nagyon nagy segítség lenne. 

  



Továbbképzésen a következő pedagógusaink vettek részt a tanév folyamán: 

Dózsáné Mohos Mónika – konfliktuskezelő továbbképzés 

Tóth Katalin - konfliktuskezelő online tanfolyam, a pedagógus minősítésre felkészítő tanfolyam 

Bertalan Gábor - módszertani továbbképzés 

Minősítési eljárásban vett részt, és ped. 2 fokozatot szerzett a tanévben Taskovicsné Reisz 
Mariann és Tóth Katalin.  

 

Észrevételek, tapasztalatok, reflexiók a digitális távoktatással kapcsolatban: 

A digitális oktatásra való átállás hetében az a döntés született, hogy nem jelöltünk ki 
egyetlen programot, hanem mindenki a saját igényéhez igazítva választott olyan felületet, 
amelyen keresztül elérte a tanulókat. Az mindenképp elmondható, hogy mind a tanulók, mind 
a pedagógusok sokat fejlődtek az informatikai ismeretek terén. 

Volt aki emailen, volt aki messengeren, vagy a classroom rendszerén tartotta a 
kapcsolatot a tanulókkal. Az emailes kapcsolattartás igényelte a levelezőlisták létrehozását, 
illetve a beérkezett üzenetek mappákba csoportosítását. Általában az volt a tapasztalat hogy az 
idő előrehaladtával a beérkező visszaküldött munkák mennyisége már nehezen volt követhető, 
átlátható.  

A classroom rendszerét is sok pedagógus választotta, pedig ez korábban teljesen 
ismeretlen volt számunkra. A gyerekek többségét viszont elég könnyen be lehetett vonni, s 1-2 

hét átmenet után jól kezelték ők is a programot. Nagy előny volt, hogy három hónapra 
visszamenőleg is jól követhető, dokumentálható a tanulók munkája.  

Voltak pedagógusok, akik bizonyos tanulócsoportjaiknál rendszeresen tartottak zoom-

os órákat. Ők általában pozitívan számoltak be az online órákon tapasztaltakról.  

Több program vált közkedveltté: Kahoot, Learning Apps, Redmenta, stb. 

Összeállított anyagainak azonban heti rendszerességgel a vezetőségnek ellenőrzésre, 
mentésre el kellett küldenünk. 

Sok hazai és külföldi honlapot tanulmányoztunk, felfedeztük még nem ismert digitális 
tankönyveket, és beépítettük a küldött tanagyagokba. A digitális távoktatáshoz kapcsolódó 
tanulói tevékenységgel kapcsolatban vegyesek a tapasztalataink. 

A tanulók nagyobb része igyekezett megfelelni ebben az új rendszerben is. 
Folyamatosan haladtak a kiküldött anyagokkal, küldték el határidőre a feladatokat. Kellemes 
meglepetés volt azon tanulók munkája, akik a szokásos tanítási órákon kevésbé aktívak, s most 
mégis maximálisan igyekeztek teljesíteni. Voltak olyan tanulók is, akiknek nagyon gyengék a 
képességeik, de most a szülők maximálisan ott voltak a háttérben a gyerekek mellett, segítették, 
támogatták őket.  

Néha talán túlzottan is láttuk, hogy a gyerekek munkáiban a szülők is hangsúlyosan 
részt vettek; de egyelőre ezt ebben a helyzetben csak elfogadni tudtuk.  



Az online teszt formájában megírt dolgozatot mindenki megírta, de valószínű nem 
teljesen önállóan. A gyakorló feladatok és a tanulók képességei alapján túlságosan jó 
eredmények születtek. 

Szintén pozitív tapasztalat, amikor egy-egy anyagrészt saját maguk dolgoztak fel pl ppt 
formájában, s nagyon igényes munkákat küldtek be. Fizikából önállóan kellett feldolgozni egy 
témát projekt formájában. Olyan színvonalas munkákról küldtek fényképeket, melyekből 
mindenképp szeretnénk egy mini kiállítást az aulában szeptember elején.  

Viszont megtapasztaltuk a negatívumokat is, melyekből nyilván majd érdemes lesz 

következtetéseket levonni. 

Szinte minden teljesen újdonság volt: sok időt vett el a technikai gondok átlépése főleg 
kezdetben.  Nehéz volt átállni az írásban jóval kevesebb anyagmennyiségre, ennek a helyes 
arányát csoportonként kellett kitalálni (több-kevesebb sikerrel).  

A magukra maradt, önálló szövegfeldolgozásra képtelen gyerekek alig küldtek 
használható munkákat vissza. Ők igénylik a személyes jelenlétet, magyarázatot, bíztatást – 

egyedül nem képesek új ismeretanyag feldolgozására.  

Voltak tanulók, akik kihasználva osztálytársaikat, csak a megoldásokat ész nélkül 
lemásolva akarták a feladatokat teljesíteni. Dolgozatoknál, önálló személyre szabott 
feladatoknál ez kiderült. Nem volt bennük a szellemi munka iránti igény. 

Visszajelzésekből kiindulva az is kiderült, hogy többen a kiküldött utasításokat, 
vázlatokat, videókat nem olvasták el, nem másolták le, nem nézték meg. A linkekre nem 
kattintottak, pedig azok a megértést segítették volna. Innentől kezdve nagyon sok gyerek csak 

a feladat megoldására, visszaküldésére összpontosított, ez pedig nem a tananyag megtanulását 
segítette.  

Gondot okozott, hogy a feladatokat nehéz volt javítani. Nemcsak a használt felületek 
miatt, hanem amiatt is, hogy sokszor rossz minőségű fényképeken kaptuk meg a beküldött 
munkákat, illetve az olykor olvashatatlan írásokat is nehéz volt kisilabizálni. Így a javítás 
nagyon időigényes és nehézkes volt, de inkább az volt a kiábrándító, ha a gyerek a fáradozások 
és üzenetek ellenére sem javították ki a leadott feladatokat és/vagy újra elkövették a 
típushibákat. 

A munkaközösségünk egyet értett abban, hogy ebben a három hónapban hiányoztak a 
tanulók, az a fajta személyes tanítás, kontaktus, a fejlődésük követése, ami természetes 
velejárója a munkánknak. 

A beszámolót a munkaközösség pedagógusainak részletes, elemző és előremutató 
egyéni beszámolói alapján készítettem el.  

Köszönetet érdemel a munkaközösség minden tagja, hogy a tanévben, s a digitális 
távoktatásban is maximálisan helytállt.  

 





A munkaközösség tagjai: 

Alsó tagozat: 

1. Szalai Márta 

2. Tormáné Török Szilvia 

3. Horváthné Somogyi Erika 

4. Bánóczki Margit 
5. Kovácsné Szűcs Zsuzsanna 

Felső tagozat: 

1. Kiss Péter 
2. Varga István 

3. Juhász Ágnes / óraadó 

4. Simon Róbert / óraadó 

5. Mándity László / óraadó 

6. Szűcsné Nagy Andrea mk. vez. 

 

Tömegsport foglalkozások: 

Tanulóink az alábbi sportfoglalkozások közül választhattak: 

 asztalitenisz 2 óra/ hét 
 foci 3-4. évfolyam 1 óra/hét 
 foci 5-6. évfolyam 1 óra/ hét 
 foci 7-8. évfolyam 1 óra/ hét 
 kosárlabda alsós 1 óra/ hét 
 kosárlabda felsős 1 óra/ hét 
 ugrókötél 1 óra/ hét 
 röplabda 1 óra/ hét 
 játékos sportfoglalkozás 1-2. évfolyam 2 óra/ hét 

 

A 11 órányi tömegsport foglalkozást nagyon nehezen illesztettük be a nagytornaterem 
szabad idősávjába. Nagy volt az igény több, mint 150 tanulót mozgattunk meg. És bár a szülők 
szerették volna, ha az edzések 16.00 óráig befejeződnek, több esetben ½ 6-3/4 6-ig tartottak. 

Igyekeztünk a felsőbb évfolyam tömegsportjait későbbre tenni. 

  



Tárgyi feltételeink: 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségétől kapott iskolánk 30 db kosárlabdát, 
bójákat, koordinációs létrát, dynair párnákat. 

A kültéri fitneszpark mellizom erősítővel bővült a Szülői Munkaközösség és a TÉR 
Alapítvány jóvoltából. 

Az Európai Diák Sportnapon való részvételért levásárolható kupont kaptunk 12.500 Ft 
értékben. 

A DSE révén a tornaterembe bordásfalra szerelhető húzódzkodó eszközöket, TRX 
hevedereket vásárolhattunk. A Parasport napi programhoz csörgőlabdákat vettünk. 

Szerettük volna, ha pályázati forrásból tornatermünk új parketta borítást kap, sajnos ez 

még továbbra is csak terveink között szerepel. 

A mindennapos testnevelés órák megvalósításához, a korábban folyosón tartott órák 
kiváltása céljából egy nagyobb méretű tantermet kaptunk a táncfoglalkozásokhoz. 

 

Szakmai céljaink, feladataink megvalósulásai: 

Szalai Márta sikeresen elvégezte a gyógytestnevelés szak első két félévét. 

4 fő testnevelő vett részt az MDSZ floorball 30 órás, ingyenes továbbképzésén. 

Kiss Péter PED II. minősítése a karantén helyzet miatt őszre ütemeződött át. 

A klaszter programon belül létrejött diák önkéntes csoport az iskolai 
diákönkormányzattal együttműködve tovább folytatta a tevékenységét, segítve az intézmény 
sportos programjainak szervezését, megvalósulását. 

Öltözői rend javult, rongálás, károkozás nem történt. Előforduló konfliktusok osztályok 
között a hely hiánya miatt alakultak ki főleg a fiú öltözőben. 

A szabadidős- és napközis sporteszközök külön szekrényből történő kezelése jó 
megoldásnak tűnik, a tanulók felelősebben bánnak a kikért labdákkal, egyéb szerekkel. 

 

NETFIT, Diákolimpia: 

A mérési időszak ebben a tanévben január 27-től április 30. között történt volna. 

A tesztek felmérését – jogszabály alapján – az érintett osztályok testnevelést tanító 
pedagógusa végezte iskolai körülmények között, a testnevelésórák keretein belül. 

„A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) tájékoztatja a testnevelést oktató 
pedagógusokat, hogy a digitális oktatásra történt átállás miatt kezdeményezte az Emberi 



Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságánál a NETFIT® 
mérések 2019/2020. tanévben való lebonyolításának törlését. 

Az államtitkársággal egyetértésben – a járványügyi helyzetre és a 2020. március 16. 
napjától bevezetett tantermen kívüli digitális munkarendre tekintettel – a jelenlegi 

tanévben a fizikai állapotfelmérések nem folytatódnak, és az idei fittség mérési időszak 
további része törlésre kerül.”  

A digitális tanrend alatt az MDSZ lehetőséget biztosított arra, hogy a tanulók otthon 
teszteljenek. Több osztályban mi is kísérletet tettünk ennek elvégzésére. A gyerekek által 
visszaküldött eredmények alapján következtetni lehetett vagy a szabálytalan végrehajtásokra 
vagy a nem elvégzett, hasra ütött adatközlésekre. 

Az előző évek eredményeinek elemzése mind országosan, mind intézményi szinten 
mutatták a tanulók állóképességi fejlesztésének szükségességét. A tanév egyik kiemelt 
feladataként kezeltük módszertanilag a diákok állóképességi terhelését a 3. -8. évfolyamain. 

A NETFIT mérés eltörlése mellett a diákolimpiai versenysorozat is felfüggesztésre 
került. 

Sajnáljuk, hogy atlétikában, kosárlabdában, mezei futásban nem tudták tanulóink 
megméretni magukat. 

Otthon is elvégezhető kihívások formájában, Diákolimpia Game Time néven indított 
játékos versenysorozatot a Magyar Diáksport Szövetség.  Nyolc sportág 72 kihívást 
tartalmazott, mely challengeket a sportágak kiemelkedő képviselői ismertettek, mutattak be 
videókon keresztül a gyerekeknek. 

Bátorításunkra számos tanulónk tette próbára tudását egy-egy sportágban, volt, aki 
többen is. 

 

Sportversenyek, sportos események: 

Az alábbi táblázat tartalmazza munkaközösségünk versenyeken való részvételeit, 
sportprogramjainak megvalósulását, sporteseményeken való közreműködését. 

  



 

sorszám dátum 
esemény 

megnevezése 
felelős tevékenység helyezés 

1. 09.06. Szüreti futás 
Szűcsné Nagy 

Andrea 

szervezés, 
felügyelet, 

kommunikáció 

 

2. 09.07. 
Szüreti felvonulás, 
ugróköteles fellépés 

Kiss Péter szervezés, 
felügyelet  

3. 09.20. 

Autómentes nap, 

Kerékpáros verseny, 
ugróköteles bemutató 

Kiss Péter szervezés, 
felügyelet  

4. 09.27. 
Európai Diáksport 

Nap 

Szűcsné Nagy 
Andrea 

szervezés, 
lebonyolítás, 

kommunikáció, 
beszámoló 

 

5. 09.27. 
Európai Diáksport 

Nap 
Varga István lebonyolítás  

6. 09.28. Családi Nap Kiss Péter sorverseny 7-8  

7. 09.28. Családi Nap 
Szűcsné Nagy 

Andrea 
sorverseny 5-6  

8. 09.28. Családi Nap Szalai Márta sorverseny 1-4  

9. 10.02. 
Területi Hittanos 

Olimpia 
Varga István 

szervezés, 
lebonyolítás 

 

10. 10.02. 
Területi Hittanos 

Olimpia 
Kiss Péter lebonyolítás  

11. 10.02. 
Területi Hittanos 

Olimpia 

Szűcsné Nagy 
Andrea 

szervezés, 
lebonyolítás 

 

12. 10.07. Kegyeleti futás 
Szűcsné Nagy 

Andrea 

szervezés, 
felügyelet 3. hely 

13. 10.12. Megyei Hittanos 
Szűcsné Nagy 

Andrea 

kíséret, 
felügyelet 

5-6 

kapitány 
4. h. 

7-8. 

kapitány 
3 h. 

Pótári 
Dorián 2. 

h. 

14. 10.19. 
Kenguru 3-4. lány 

kosárlabda 1. forduló 
Kiss Péter felkészítés, 

kíséret 
 

 

15. 11.06. 
Ingenium kupa 

labdarúgás 
Varga István 

felkészítés, 
kíséret 

 

 

16. 11.08. 

Márton napi bál 
sport vetélkedő 5.-6. 

évf. 

Szűcsné Nagy 
Andrea 

lebonyolítás  

17. 11.13. 
Sport XXI. Régiós 
mezei futóverseny 

Szűcsné Nagy 
Andrea 

kíséret 
szervezés 

Kaszap 

Bence 1. 

hely 



18. 11.16. 

Nyílt nap leendő 1.-
söknek 

bemutató foglalkozás 

Varga I. 

Szalai M. 

Kiss Péter 
Szűcsné Nagy 

A. 

szervezés, 
lebonyolítás 

 

19. 11.16. 

Kosárlabda 

Kenguru lány 3-4. 

évf. 2. forduló 

Kiss Péter felkészítés, 
kíséret  

20. 12.06. Mikulás kötélhúzó 

Szalai Márta 

Szűcsné Nagy 
A. 

szervezés, 
lebonyolítás 

 

21. 12.08. 

Kenguru kosárlabda 

3-4. évf. lány Kmét. 
3. forduló 

Kiss Péter felkészítés, 
kíséret  

22. 01.21. 
Rákóczi hadnagya 
labdarúgó verseny 

Varga István 
felkészítő, 

kísérő 

„A” csop. 
3. h. 

23. 02.22. Parasport nap 
testnevelés  

munkaközösség 

szervezés, 
lebonyolítás 

 

24. 02.22. 

Kosárlabda 

Kenguru lány 3-4. 

évf. 
4. forduló 

Kiss Péter felkészítés, 
kíséret  

25.  

Röplabda 
házibajnokság 

 

Szűcsné 
szervezés, 

lebonyolítás 
 

26. 03.07. 

Várhegyi 
Asztalitenisz 

Emlékverseny 

Varga István 
szervezés, 

lebonyolítás 
 

 

Helyi tanterv elkészítése: 

Az új helyi tanterv kidolgozásánál, természetesen a NAT adta lehetőségein belül, fontos 
szempont volt az iskolában kialakított sport hagyomány, a testnevelők szakmai irányultsága és 
a technikai feltételeink. A fő témakörök közül a küzdősport jelentősen megnövekedett óraszáma 
miatt a helyi birkózó klub szakmai stábjának bevonásával, külső helyszínen, új speciális 
csarnokban lesz lehetősége tanulóinknak mozogni. Az úszást a korábbi évek tapasztalatai miatt 
a hatodik évfolyam tananyagába tettük be. A heti 5 óra testnevelés így a néptánc, társastánc, 
úszás és a birkózás hangsúlyosabb oktatásával valósul meg intézményünkben. 

Digitális tanrend tapasztalatai: 

Tudjuk, érezzük, hogy a testnevelés nem a legfontosabb tantárgyak közé tartozik, bár az 
egészséget mindenki az 1-3. legfontosabb dolgok közé sorolja, ha ezt a kérdést szegezik neki, 
és mi az egészségmegőrzésért dolgozunk.  

Ebben az időszakban a cél az volt, hogy az otthon töltött idő fizikailag aktívan teljen, a 
szervezet immunrendszerét felkészülten érje a vírus támadása. 



A digitális tanrendre az volt a koncepciónk, hogy könnyen teljesíthető legyen. Heti 
aktivitásukat kellett feltüntetnie a tanulóknak egy általunk előre megszerkesztett táblázatba. 

Változatos feladatokat tartalmazó heti ajánlásokat, ötleteket adtunk figyelembe véve a 
tartásjavítást, kondicionális képességek fejlesztését, szinten tartását. 

Sokat fejlesztettünk digitális kompetenciánkon, igyekeztünk az ingyenes 
feladatszerkesztő alkalmazások által, tantárgykapcsolatokkal bíró érdekes feladatsorokat 
készíteni.Tudtuk, hogy a váratlan helyzet mindenki számára nehézségekkel járt. Otthon 
elvégezhető, a háztartásokban megtalálható eszközök segítségével végezhető mozgásformákat 
terveztünk. 

Sok család életében a testnevelés az egyik legszórakoztatóbb közösségi, családi élmény 
lett. Ezek a visszajelzések tartották bennünk a munkánkhoz a motivációt. 

A „karanténsportlét” ideje alatt mégis számos tanulónk nem vette fel testnevelőjével a 
kapcsolatot, nem küldött vissza semmit a többszöri figyelmeztetés ellenére sem. 

A jövő tanévre mi továbbra is azzal a célkitűzéssel készülünk, hogy megtanítsuk 
diákjainkat arra, hogy mozogni bárhol és bármikor jó. 

 





Személyi feltételrendszer 

A munkaközösség munkáját a munkaközösség tagjain kívül a többi pedagógus is 
segítette, ami azért fontos, hogy a feladatok ne mindig ugyanazok az emberek végezzék. Mivel 

a munkaközösség céljaival az egész tantestület azonosul, így mindenki egyformán fontosnak 
érzi ezen feladatok időben történő végrehajtását. 
 

Munkaközösség feladata, célkitűzései 
Munkaközösségünk nem kisebb feladatot vállalt, mint hogy a lehető legjobb, a 

valóságot tükröző képet alakítsa ki intézményünkről. 
Ez a feladat egy előre megtervezett, tudatosan szervezett kapcsolattartás a külvilággal 

különböző médiumok segítségével. Valójában iskolánk és óvodánk arculatáról alkotott kedvező 
kép kialakítása a fő feladatunk. 

 

Sajtókapcsolatokat ápolunk, mind az írott, mind az elektronikus sajtóval, különféle 
propagáló kiadványokat, reklámanyagokat gyártunk, belső kommunikációt irányítunk, iskolánk 
image-t növelő eseményeket szervezünk, audiovizuális anyagokat gyártunk és kezelünk, 
intézményünk minden programjában érintve vagyunk. Meghívókat, plakátokat, okleveleket 
szerkesztünk és nyomtatunk. Igyekszünk ezek esetében a magas minőségre is hangsúlyt 
fektetni. Ebben nagyon nagy segítségünkre volt Jordán Renáta, iskolánk pedagógiai 
asszisztense, aki szívvel- lélekkel és szépérzékkel vette ki a munkából részét. 

 

Mivel PR végzettséggel egyikünk sem rendelkezik, illetve nem ebben a munkakörben 
vagyunk alkalmazva, napi szinten több óra plusz elfoglaltságot jelent a pedagógus munkánk 
mellett. Sok esetben munkaidő után vagy hétvégén dolgozunk az éppen aktuális feladaton, ami 
így a szabadidőnkből vesz el. 
 

A tanév során többször megfogalmazódott, hogy az egyenletes terhelés elvét szem előtt 
tartva ki kellene dolgozni egy megfelelő stratégiát. Erre különféle javaslatok születtek. 

Továbbra is jónak tartjuk, hogy a nagyobb iskolai rendezvények előtt megbeszélések 
vannak, ahol a tantestület ötletei, észrevételei, meglátásai előkerülnek. Az együtt gondolkodás 
segítheti és erősítheti az összetartás, összetartozás érzését. Felszínre kerülhetnek problémák, 
melyek hamarabb megoldásra találhatnak, és nem gyűrűznek tovább. A kommunikációs 
munkaközösség fontos feladatának tekinti, hogy ne csak a kifelé menő információkon 
dolgozzunk, hanem a közösségen belül is megfelelően kommunikáljunk egymással, hiszen a 
céljaink közösek. 

Ebben a tanévben már jól működött, hogy minden hónap mellé kijelöltünk egy kollégát, 
aki azért a hónapért felelős és a munkaközösség- vezetőnek beszámol. Illetve ebben a tanévben 

pedig a teljesített hónap után egyből táblázatban rögzítettük az elvégzett feladatokat, így 
könnyítve meg az év végi összesítést. Továbbá megvalósult az is, hogy cikkeinket egy 

elektronikus mappában gyűjtjük össze, mintegy archiváljuk, így próbáltuk segíteni a Harsona 

újság szerkesztőinek munkáját. 



Fontosnak tartjuk az óvodával való szorosabb együttműködést is, így kaphatunk 

tájékoztatást az óvodai programokról, illetve bekapcsolódhat olyan iskolai programokba is, 

melyek az óvodából iskolába lépő gyerekeket érinti, így segítve az óvoda- iskola közötti 
átmenetet. 
 

Munkaközösségi foglalkozások ideje, témája 

1. aug.23.: Alakuló ülés 

2. szept.5.: Munkatervi javaslatok 

Éves terveink, ötletek a munkaközösségi megbeszélések témáihoz.  
Programjavaslatok.  

3. okt.4. Iskolai tájékoztató, bemutató kiadvány összeállítása, megtervezése (óvodák részére). 
4. nov.8.: Aktuális feladatok megbeszélése (programok, plakátok)  
5. febr.5.: Az első tanév végrehajtott feladatainak értékelése. A második félév céljai, feladatai 
6. június: Az éves munka értékelése. Év végi beszámoló készítése 

 

Munkaközösségünk egész évben kommunikálta, reklámozta a különféle csatornákon az 
intézményünkben folyó nevelési és oktatási folyamatokat. Igyekeztünk minél szélesebb körben 
megismertetni iskolánkat és óvodánkat. A második félévtől havi rendszerességgel megjelentünk 
a Halasi Tükör című helyi lapban, fizetett hirdetések formájában. Fontosnak tartottuk, hogy a 

beiratkozás előtti időszakban intenzíven jelen legyünk a köztudatban. 
 

 A március 16-ával életbe lépő digitális munkarend miatt a munkaközösség feladatait is 
át kellett értékelnünk. Most még fontosabbá vált a pontos, időben történő tájékoztatás, mind a 
szülők, mind a kollégák irányába. A facebook és az iskola honlapja adott tájékoztatást az aktuális 
információkról. De emellett az iskola épületének ablakait is plakátokkal láttuk el. Mivel ez az 
időszak érintette a beiskolázást is, szintén nagyon fontos volt, hogy gyorsan tudjunk reagálni az 
új rendeletekre, szabályzókra. Szerencsénkre a „Játsszunk iskolásat!” programsorozatunk még a 
járvány előtt lezajlott így az ott megjelent gyerekek szüleit közvetlenül e- mailban is el tudtuk 

érni. Így elmondhatjuk, hogy a megnehezedett és váratlan körülmények ellenére a 
beiskolázásunk jól sikerült. 

 

Iskolánk arculatának kialakítása, a mérhető és a nem számszerűsíthető eredmények 
kommunikációja, tanulói létszám megtartása és növelése legfontosabb feladatunk volt és lesz a 

jövőben is. A munkaközösség számos iskola program szervezésében és lebonyolításában vett 
részt. Valljuk, hogy egy jól elkészített fénykép, egy elkapott pillanat, egy érzelmekkel teli kép 

azonnali közlése segítheti a szülőket iskolánk mellett való döntésükben és megerősítheti őket 
abban, hogy gyermekük jó helyen van. Éppen ezért egyik legfontosabb feladatunk a szülőkkel 
való jó kapcsolat, a megfelelő kommunikáció kialakítása, hiszen leginkább ők viszik hírünket. 
A kapcsolattartás hagyományos formái mellett (fogadóóra, szülői értekezlet) egyre több osztály 
hoz létre saját, zárt csoportot a Facebookon, amiknek a létjogosultsága a vírushelyzet miatt 
most felértékelődött. Fontos azonban tisztázni ezeknek a csoportoknak a szerepét, funkcióját. 
Legtöbb kolléga mobiltelefonon is tartja a kapcsolatot a szülőkkel, de sajnos előfordul, hogy a 



szülő nem megfelelő időpontban és időtartamban keresi a pedagógust, sokszor a magánéletet 
sem tartják tiszteletben. Ennek kivédésére minden kolléga részére készült egy új e- mail cím, 
ami a digitális oktatás időtartama alattai hivatalos kapcsolattartást tette lehetővé, ezzel is 
próbálva védeni a magánéletet. A szülői munkaközösséggel nagyon jó a kapcsolatunk, így 
ezeket a problémákat velük megosztjuk, ők pedig felvetik az osztályközösségekben 
megbeszélés céljából.  

Pályázatokat, iskolai versenyeket hirdettünk. Folyamatosan működtettük az intézményi 
képújságot. Aktualizáltuk iskolánk weboldalát, valamint létrehoztuk internetes közösségi 
oldalunkat. Iskolánkról bemutató kiadványt, szóróanyagokat, videó filmet készítettünk. A 

Diákönkormányzattal együttműködve RÍMKÉPEK címmel fotópályázatot hirdettünk az 
osztályoknak, ahol Facebook-os szavazással dőltek el a helyezések, ezzel nem burkoltan az 
iskola Facebook oldalának népszerűsítése volt a cél. Ebben a változó világban hisszük, hogy a 
mindennapjaink szerves részét képező közösségi oldal kiváló felületet biztosít célunk eléréséhez, 
és felkelti mindenki figyelmét. Részt vettünk a Harsona újság szerkesztésében. Folyamatos 
kommunikációt folytattunk a fenntartóval és a várossal. Cikkeket küldtünk az Asztrik.hu-ra, a 

helyi Kolping újságban is megjelentettünk iskolánkat népszerűsítő cikkeket, plébániánk 
hirdetései között is elhangoztak iskolánk fontosabb eseményei. A sikeresebb beiskolázás 
érdekében kétszer szerveztünk nyíltnapot. Kapcsolatot tartottunk fenn a helyi és a területi 
médiával.  

Az iskolai programokról, eseményekről, munkaközösségünk tagjai készítették a videó és 
képfelvételeket, ebben szintén nagy segítségünkre volt Jordán Renáta. A dekorálás és a 
hangosítás is a mi feladatunk volt, amibe felsős önkéntes diákok is bevonásra kerültek. 
Folyamatos kommunikációt tartottunk fent a várossal, a fenntartóval. Az iskola éves 
programjában szereplő eseményeket folyamatosan archiváltuk fotón, videón, interneten. 

Tevékenységeink részletes felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza (a teljesség igénye 
nélkül). 

 

Legfontosabb programjaink, megvalósított feladataink a tanév során: 

Augusztusi programok/ feladatok  

Hamarosan becsengetnek! plakát a tanévkezdésre 

Ismerkedési délelőtt az ovisoknak fotózás, cikk 

Lelkinap Kalocsán fotózás, cikk 

 

Szeptemberi programok/ feladatok  

Családi nap plakát szerkesztése, nyomtatása, Facebook 
bejegyzés, fotók, hangosítás 

Európai Diáksport Nap Facebook bejegyzés, fotók 

Szüreti Futás Facebook bejegyzés, fotók 

Autómentes Nap Facebook bejegyzés, fotók 

Szülői értekezletek felhívás facebook bejegyzésként 
Nevelőtestületi kirándulás Facebook bejegyzés, fotók 



Tanévnyitó Facebook bejegyzés, fotók, hangosítás 

Tanévnyitó szentmise Facebook bejegyzés, fotók, hangosítás 

Hétfő reggeli közös áhítatok Facebook bejegyzés, fotók 

Új sportolási lehetőségek (tánc, kézilabda) 
hirdetése 

Facebook bejegyzés, plakát 

 

Októberi programok/ feladatok  

Rajzpályázat meghirdetése óvodásoknak plakát szerkesztése, nyomtatása 

Kegyeleti váltófutás Facebook bejegyzés, fotók 

Élő rózsafüzér Facebook bejegyzés, fotók 

Pályaorientációs nap Facebook bejegyzés, fotók 

Német kirándulás Facebook bejegyzés, fotók 

Történelem szakkörös kirándulás Facebook bejegyzés, fotók 

Állatmeseíró pályázat plakát szerkesztése, nyomtatása 

Állatok világnapja Facebook bejegyzés, fotók, hangosítás 

Papírgyűjtés Facebook bejegyzés, fotók 

Terményáldás Facebook bejegyzés, fotók 

Hittanos olimpia Facebook bejegyzés, fotók, oklevél 
szerkesztése 

"A sport és gyermekeink tudatos 
fejlesztésének kapcsolata 
napjainkban"című előadás szülőknek, 
kollégáknak 

Facebook bejegyzés, fotók 

Október 6-i megemlékezés Facebook bejegyzés, fotók 

Október 23-i megemlékezés Facebook bejegyzés, fotók 

 

Novemberi programok/ feladatok Facebook bejegyzés, fotók 

Márton nap plakát  szerkesztés, nyomtatás 

Márton napi felvonulás Facebook bejegyzés, fotók, hangosítás 

Mézes reggeli Facebook bejegyzés, fotók 

Őszi nyílt nap plakát, szóróanyag, ajándék a 
gyerekeknek (kitűző) 

szerkesztés, nyomtatás, kitűző minta 
tervezés, kivitelezés 

Mikulásvonat Facebook bejegyzés, fotók 

Angyalbatyu Facebook bejegyzés, fotók 

 Erzsébet napi bál Facebook bejegyzés, fotók 

Zsoltáréneklő verseny Facebook bejegyzés, fotók 

Alsós, felsős mesemondó verseny Facebook bejegyzés, fotók, oklevelek 

szerkesztése, nyomtatása 

Technikai dolgozók kirándulása Facebook bejegyzés, fotók 

Német színházi előadás Facebook bejegyzés, fotók 

 



Decemberi programok/ feladatok  

Mikulás kötélhúzó verseny plakát, Facebook bejegyzés, fotók, 
hangosítás, oklevelek szerkesztése, 
nyomtatása 

Rímképek fotópályázat plakát, Facebook bejegyzés, fotók 

Rímképek fotópályázat oklevél szerkesztés, nyomtatás 

Adventi gyertyagyújtások Facebook bejegyzés, fotók, hangosítás 

Betlehem az idősek otthonában Facebook bejegyzés, fotók 

Mézeskalács sütés Facebook bejegyzés, fotók 

Adventi teaház meghívó szerkesztés, nyomtatás 

Adventi teaház Facebook bejegyzés, fotók, hangosítás 

Adventi lelkinap Facebook bejegyzés, fotók 

Betlehemes plakát szerkesztés, nyomtatás 

Karácsonyi képeslap szerkesztés, nyomtatás 

Tantestületi bowling Facebook bejegyzés, fotók 

Óvodás rajzpályázat oklevél szerkesztés, nyomtatás 

 

Januári programok/ feladatok  

Házszentelés Facebook bejegyzés, fotók 

Színjátszó találkozó felhívás szerkesztése 

Kazinczy versenyhez emléklap szerkesztés, nyomtatás 

A szép magyar beszéd délutánja Facebook bejegyzés, fotók 

Ausztriai tábor meghirdetése Facebook bejegyzés 

Filmmaraton meghirdetése plakát 
Filmmaraton Facebook bejegyzés, fotók 

„Játsszunk iskolásat!” plakát szerkesztés, nyomtatás 

Missziós kereszt érkezése Facebook bejegyzés, fotók 

 

Februári programok/ feladatok  

Alsós farsang plakát, Facebook bejegyzés, fotók, 
hangosítás 

Alsós tábor plakát Szerkesztés, nyomtatás 

Felsős tábor plakát Szerkesztés, nyomtatás 

Hamvazószeda Facebook bejegyzés, fotók 

LEP- Fővárosi Nagycirkusz Facebook bejegyzés, fotók 

Magyarok Háza előadáshoz meghívó Szerkesztés, nyomtatás 
Várhegyi emlékverseny meghívó Szerkesztés, nyomtatás 

Nyílt naphoz szóróanyag készítése Szerkesztés, nyomtatás 

Nyílt naphoz plakát készítése Szerkesztés, nyomtatás 

Szavalóverseny németeseknek oklevél, emléklap és ajándék matrica 
szerkesztés, nyomtatás 



Valentin napi szivecskék Szerkesztés, nyomtatás 

Angol prezentációs verseny Facebook bejegyzés, fotók 

Beiskolázási programok szóróanyag Plakát szerkesztése, nyomtatása 

Valentin napi plakát Szerkesztés, nyomtatás 

 

Márciusi programok/ feladatok  

Alsós szavalóverseny oklevél, emléklap,Facebook bejegyzés, fotók 

Elsős pedagógusaink bemutatkozása az 
online térben 

Facebook bejegyzés, fotók 

Matematika szakkör népszerűsítése Facebook bejegyzés, videó 

Koronavírus szórólap készítése  

Sportfoglalkozások népszerűsítése Facebook bejegyzés, fotók 

Beiskolázási plakát készítése Facebook bejegyzés, plakát 
Szülők-nevelők bálja meghívó Szerkesztés, nyomtatás 

Szülők-nevelők bálja jegyek Szerkesztés, nyomtatás 

Alsós és felsős táborok elmaradása Plakát szerkesztése, Facebook bejegyzés 

 

Áprilisi programok/ feladatok  

Várhegyi emlékverseny emléklap, oklevél 
Zrínyi matematikaverseny sikerek Facebook bejegyzés, fotók 

Robotika szakkör népszerűsítése Facebook bejegyzés, videó 

Szülők felé köszönetnyilvánítás Facebook bejegyzés, képeslap szerkesztése 

Rendhagyó Nagyhét Facebook bejegyzés, fotó 

Maszk varrása Facebook bejegyzés, fotó 

Húsvéti üdvötlet és köszönetnyilvánítás Facebook bejegyzés, plakát 
 

Májusi programok/ feladatok  

Szent Flóriánra emlékeztünk Facebook bejegyzés 

Lelki tartalmak a nehéz időszakra Facebook bejegyzés 

Felújítás dokumentálása Facebook bejegyzés 

Megyei lelkigyakorlatos tábor hirdetése Facebook bejegyzés 

Sóstói tantestületi „kirándulás” Facebook bejegyzés 

 

Júniusi programok/ feladatok  

Trianon 100 facebook bejegyzés 

Ballagási és tanulmányi oklevelek készítése szerkesztés, nyomtatás 

Ballagási tarisznyába ajándék készítése 
(könyvjelző) és iskolai fotó nyomtatása 

Szerkesztés, nyomtatás 

Ballagás fotó, videó,facebook bejegyzés, hangosítás 

 



Érezzük és tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb szükség és igény van erre a munkára. 
Éppen ezért szeretnénk maximálisan megfelelni ennek a feladatnak. Ezért hasznos minden 
segítség, támogatás, elismerés, ami a munkaközösséget előbbre viszi. 

Köszönjük a vezetőség támogatását és a kollégák lelkes munkáját. 





 

A 2019-2020-es tanévet a DSE 292 fő taglétszámmal zárta, 10 felnőtt taggal. 

A DSE fiú labdarúgás, röplabda, játékos sport, asztalitenisz, kosárlabda és ugrókötél 

sportágakban működtetett csoportokat.  

 

 Játékos sport 1-2. osztály 23 fő  heti 2 óra (Szűcsné Nagy Andrea) 

 Labdarúgás 3-4 osztály 14 fő  heti 1 óra (Varga István) 

 Labdarúgás 5-6 osztály 12 fő  heti 1 óra (Varga István) 

 Labdarúgás 7-8 osztály 10 fő  heti 1 óra (Varga István) 

 Röplabda 5-8. osztály  12 fő  heti 1 óra (Szűcsné Nagy Andrea) 

 Asztalitenisz 3-8. osztály 20 fő  heti 2 óra (Varga István)  

 Kosárlabda 5-8. osztály 11 fő  heti 2 óra (Kiss Péter) 

 Kosárlabda 1-2. osztály 24 fő  heti 2 óra (Kiss Péter) 

 Kosárlabda 3-4. osztály 18 fő  heti 5 óra (Kiss Péter) 

 Ugrókötél 1-8. osztály 9 fő  heti 2 óra (Kiss Péter) 

 

 

Eredmények: lásd 2019-2020. munkaterv megvalósulási táblázat. 

 

A városi és körzeti versenyeken kívül a DSE több iskolai programot is lebonyolított: 

- Mikulás Kötélhúzó-verseny 1-8. osztály 

- Iskolai mezei futóverseny 1-8. osztály 

- Ifj. Várhegyi József Asztalitenisz Emlékverseny 

 

 

Érdemes megemlíteni a felnőtt DSE tagok aktivitását. Túl azon, hogy heti 

rendszerességgel sportolnak, a különböző pedagógus tornákon is eredményesen képviselik az 

iskolát (Pedagógus kosárlabda). Ebben a tanévben a járvány helyzet miatt elmaradt. 

Címvédőként várjuk a folytatást. 

Eszköz és sportszer készletünket anyagi erőnkhöz mérten folyamatosan pótoljuk. A 

sportudvart és a kézilabdapályát a karbantartók irányítása mellett folyamatosan karbantartjuk 

és felújítjuk.  
 

2019-2020-as tanévben csak egy alkalommal tartottunk közgyűlést, a tavaszi közgyűlés 

a vírushelyzetre tekintettel elmaradt. Ezt 2020 szeptemberében pótoljuk. 

 

 



 

- Bevételek 

A 2019-2020-as tanévben 342 tanulóból 282 fő fizetett tagdíjat és a 10 fő felnőtt tag 
hozzájárulásával, tagdíjból 292 ezer forint bevételünk keletkezett. A Szent József Katolikus 
Általános Iskola és Óvodától ebben a tanévben is megkaptuk a megállapodás alapján fizetett 200 
ezer forint hozzájárulást a költségekhez. Az adó 1 %-ból 74.341 Ft-ot kaptunk, összesen 566.341 

Ft bevételünk volt. 
 

- Kiadások 

A 2019-2020-as tanévben mindösszesen 434 310 Ft kiadásunk realizálódott, melyet az 
alábbiakban részletezünk: 

 

Megnevezés Összeg 

Kupa, érem 5 940 Ft  

Virág 3 000 Ft 

Egyéb anyag 19 225 Ft 

Nevezési díj 2 000 Ft 

Áruszállítás 6 014 Ft 

Szoftverfrissítés 23 375 Ft 

Kis értékű tárgyi eszköz 167 619 Ft 

Reprezentáció 2 977 Ft 

Belföldi kiküldetés 6 940 Ft 

Terembérlet 160 000 Ft 

2019-2020. évi tagdíj 34 200 Ft 

Egyéb ráfordítás 2 Ft 

Banki költségek 3 018 Ft 
 





Az Alsóvárosi Diáktársaság művelődési egyesület, feladata a különböző igényes 
szabadidős programok kidolgozása, versenyek, előadások, színházlátogatások, kirándulások 
szervezése és támogatása a diákoknak. 

Az Alsóvárosi Diáktársaság rendezvényei, támogatott programjai, szervezett 
kirándulásai, pályázatai lehetőséget nyújtanak a kulturált kikapcsolódásra, a nevelődésre és az 

értékek elsajátítására.  

 

Helyzetelemzés 

 

Személyi feltételek:  
– tagok: minden iskolánkba járó diák, aki a naptári év elején a tagdíjat (1000 Ft) befizeti. 

2020. év elején a tagdíjak befizetése megtörtént.  
– elnök Boldogné Jenei Andrea 

– elnökhelyettes Fekete - Nagy Ágnes  
– elnökségi tag Kovácsné Szűcs Zsuzsa  

– felügyeletei bizottság tagjai: Kis – Baranyi Erika, Kothenczné Fődi Anita, Makai Imre  
– jogi felügyeletet ellátja: Dr. Szabadi Tamás  
 

Gazdálkodásunk: 
Az egyesület pénzügyeit Tímár Nikolett és Halász Mihályné, könyvelő segíti. Anyagi 

forrásunk a tagok által fizetett tagdíjból és a személyi jövedelemadó 1%- ából tevődik össze. 
2019-es év bevétele: 272.000 Ft volt. A befolyt összeget versenyek díjazására, jutalmazások, 
kirándulások, bálak, rendezvények, programok, pályázatok és táborok finanszírozására 
fordítottuk.  

 

Kapcsolataink: 

Az Alsóvárosi Diáktársaság legszorosabb összeköttetésben az intézmény 
Diákönkormányzatával áll. Ezen kívül a sportos programok szervezésében és 
finanszírozásában együtt dolgozunk az iskola Diáksport Egyesületével és a Klaszter önkéntes 
csoporttal is, illetve kiválóan együtt működünk a Tér Alapítvánnyal.   

Diákönkormányzat 
 

A Diákönkormányzat alapvető feladata  
A diákönkormányzat tevékenysége kiterjed a tanulókat érintő valamennyi kérdésre. A 

diákönkormányzat feladata az, hogy  a tanulók érdekeinek hatékony képviseletét ellássa,  

figyelemmel kísérje a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését,  tevékenységéről tájékoztassa 
a diákokat,  éljen a jogszabályban meghatározott jogaival. Az intézmény szabadidős és 
kulturális programjainak megszervezése. Más diákszervezetekkel való kapcsolattartás. 
Mindezeket szem előtt tartva szervezi működését az osztályok képviselőiből álló közösség.  

 

Ennek megfelelően: a diákönkormányzattal havonta egyszer, ha szervezés úgy kívánta 
havonta többször is, gyűlést tartottunk március hónapig, amelyen a 4. osztálytól kezdve 
osztályonként két tanuló képviselte a saját közösségét. Itt dönthettek a számukra 



megrendezésre kerülő programok szervezéséről, lebonyolításáról, véleményezhették az iskola 

életét. 
Minden tanév elején megválasztják a tagok maguk közül a tisztségviselőket: elnök, 

elnökhelyettes, titkár, írnok. 2019. szeptember 9-én megtartott Diákparlamenten szavaztak az 
osztályok képviselői, hogy az idén kik tölthessék be ezeket a tisztségeket:  

– elnök: Andirkó Bettina 7.a 

– elnökhelyettes: Sümegi Bence 7.c 

– titkár: Németh-Buhin Beatrix 8.b 

– írnok: Szemerédi Szandra 7.a 

– klaszter kapcsolattartó: Kovács Brigitta lett. Brigitta személyében sajnos nem leltünk 
segítségre, év eleji lelkesedése gyorsan alább hagyott.  

További feladatot vállaltak még a következő területeken a következő személyek:  

– Harsonában rovatvezetést: Horváth Lili 5. a, Lampert Jázmin 6.c  

– Sulirádió vezetést: Németh – Buhin Beatrix, Nagy Bálint, Széll Brúnó, Lázár 
Marcell vállalt. Marcell sajnos csak a vállalásig jutott, feladat teljesítésében már ne vett részt. 
A többiek viszont egész évben szépen helyt álltak.  

– Kiskunhalas Város Diákönkormányzatában Andirkó Bettina és Németh-Buhin 

Beatrix vállaltak feladatot, tartottak kapcsolatot KVDÖK vezetőivel és képviselték iskolánk 
diákjait. Kapcsolat erősítéseként és tapasztalatszerzés céljából egyik gyűlésünkön vendégül 
láttuk Tamaskó Mátét a KVDÖK diákpolgármesterét, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus 

Gimnázium és Szakgimnázium diákját, akitől sokat tanultunk.  
 

Együttműködés az intézmény vezetőségével: 
A tanév során több alkalommal látogatta meg Igazgató asszony a diákönkormányzat 

ülését. Erre az alkalmakra a diákok már előzetesen készültek. Osztályaikban kérdéseket 
gyűjtöttek össze az őket érintő témával kapcsolatban, melyeket feltéve válaszokat is kaptak. 
Elmondhatták észrevételeiket, problémáikat. Azt gondolom, ezek az alkalmak hozzájárulnak a 
kiegyensúlyozottabb iskolai közösségi élethez. A kétirányú kommunikáció, egymás kölcsönös 
meghallgatása lehetővé teszi, hogy mélyüljön a tanulók bizalma pedagógusaik irányába. 
Érzik, hogy az ő véleményük is fontos, az ő szavuk is számít. Ilyenkor pozitív irányba 
formálható értékrendjük is, melyet tovább közvetítenek társaik irányába.  

 

Az idei tanév megvalósult tervezett célkitűzései, programjai: 
– A jogszabályi változásoknak eleget téve megismertük és véleményeztük a sportköri 

munkatervek szakmai programját. 
 A házirend változásaiban egyetértési jogát gyakorolta. 

– Igyekeztünk tovább erősíteni a DÖK képviselők osztályon belüli helyzetét, ahol 

szükséges volt, új képviselőt választottak az osztályok. Az osztályfőnökök és a képviselők 
együttműködése erősödött, de van még mit fejlesztenünk rajta.  

– Helyes kommunikáció tanulása az, ami folyamatos csiszolást igényel a jövőben is, 
mert évről évre a nyolcadikosok helyére negyedikesek lépnek. Így a DÖK folyamatosan 

megújul, és újra kell tanulni mindent.  
– Feladatul tűztük ki, hogy megpróbáljuk fenntartani, és tovább erősíteni a 

diákönkormányzat pozitív megítélését, amit az előző tanévben értünk el. Ez nem volt könnyű 



a diákönkormányzat számára, mert az előző év végzős dökösei nagyon meghatározó 
személyiségek voltak a csapatban és az iskola diákközössége számára is. Azt gondolom, hogy 

nagyon lelkiismeretesen dolgoztak a tanév iskolában töltött ideje alatt a képviselők, mindent 
megtettek azért, hogy társaik érdekeit és javát szolgálják.  

– A DÖK –hoz kapcsolódó programok megszervezése, lebonyolítása magas 
színvonalú volt. 

– Együttműködtünk a Klaszter Önkéntes Csoport tagjaival, igyekeztünk a csoportot 

bevonni a diákönkormányzat munkájába. Érdekelté váljanak az őket érintő dolgokban, 
felelősen tudjanak véleményt formálni, érezzék a súlyát saját felelősségüknek, hogy jó 
iskolához nem csak jó pedagógusok, hanem jó diákok is kellenek.  

 

Következő tanévre csúszó célkitűzések a járványhelyzet miatt:  
– Klubszoba, ahova délutánonként beülhetnének beszélgetni, társasjátékozni, várakozni 

a szakkörökre a diákok. Ez azonban pedagógus felügyeletet is vonz maga után. 
– Testvér diák önkormányzati kapcsolatok lehetőségének felkutatása, kialakítása  
– DÖK-ös díj létrehozása, melyet egy végzős DÖK tagnak ítélnénk meg a 

diákönkormányzatban végzett munkája elismeréseként.  
Ennek ellenére a ballagáson két tag könyvjutalmat vehetett át: Németh-Buhin Beatrix és 

Nagy Bálint.  
 

Pályázatok: 

– A tanév során két pályázatot is hirdettünk. 
Az állatok világnapja alkalmából egy állatmesét kellett írnia a résztvevőknek, melyen 

László Szabina alkotása bizonyult a legjobbnak. Szabinát értékes könyvutalvánnyal 
jutalmaztuk. 

Decemberben a költészetet szerettük volna közelebb hozni a mai kor minden 
generációja számára „Rímképek” című versenyünkkel. Úgy gondoltuk, hogy az osztályok 
által kiválasztott versek modern köntösbe öltöztetett megjelenítése, mit sem változtat azok 
értékén, mégis egy érdekes, új nézőpontból közelíti meg az irodalmi alkotásokat. Az 

osztályok érdekesebbnél érdekesebb megoldásokat alkalmaztak az általuk választott mű, vagy 
művek képi megjelenítésére. A legtöbb szavazatott kapott osztály a 4.a lett, ők az AD 
finanszírozásában egy közös mozizáson vehetnek részt.  

 

– A második félévre tervezett DÖK logó pályázat meghirdetése a járványügyi helyzet 
miatt elmaradt. Ehhez kapcsolódott volna DÖK-ös kitűző vagy póló készítése is.  

 



Alsóvárosi Diáktársaság és a Diákönkormányzat megvalósult programjai 

 

ESEMÉNY IDŐPONT FELELŐS SEGÍTŐ 

AD/DÖK közgyűlés 

Diákparlament 
szeptember 9. 

hétfő 

Boldogné Jenei 
Andrea 

Dózsáné Mohos Mónika 

Európai Diáksport Nap szeptember 27.  

péntek 

Szűcsné Nagy 
Andrea 

DÖK bekapcsolódik a 
szervezésbe 

Családi Nap szeptember 28. 

szombat 

Tyavoda Julianna Boldogné J.A. 

DÖK közgyűlés szeptember 30.  

hétfő 

Boldogné J.A.   

Állatok világnapja október 4. 
péntek 

Tóth Katalin, 
Bánóczki Margit 

Boldogné J. A. 

DÖK közgyűlés november 4.  

hétfő 

Boldogné Jenei 
Andrea 

 

Márton napi bál november 8. 

péntek 

5-6.-os 

osztályfőnökök 

Boldogné J. A. 

Fekete-Nagy Ágnes 

Erzsébet napi bál november 22. 

péntek 

7-8.-os 

osztályfőnökök 

Boldogné J. A. 
Birkás Éva 

DÖK csapatépítő 
kirándulás 

lehetőség 
szerint 

Boldogné Jenei 
Andrea 

Beier Ágnes 

DÖK közgyűlés, 
Karácsonyozás 

december 16.  

hétfő 

Boldogné Jenei 
Andrea 

Beier Ágnes 

AD tagdíjak beszedése január osztályfőnökök Fekete-Nagy Ágnes 

DÖK közgyűlés január 13. 31. 

hétfő 

Boldogné Jenei 
Andrea 

 

DÖK közgyűlés február 3. 
hétfő 

Boldogné Jenei 
Andrea 

 

Alsó tagozatos farsang február 7. 

péntek 

Horváthné Somogyi 
Erika, Végvári Judit  

Alsó tagozatos kollegák, 
Végvári Judit 
Boldogné Jenei Andrea 

Felső tagozatos farsang február 14. 

péntek 

Boldogné Jenei 
Andrea 

Felső tagozatos kollegák 

Fekete-Nagy Ágnes, 
Beier Ágnes 

 



 

Alsóvárosi Diáktársaság és a Diákönkormányzat járványhelyzet miatt elmaradt 
programjai 

DÖK közgyűlés március 16. 
hétfő 

Boldogné Jenei 
Andrea 

 

DÖK közgyűlés április 6. 
hétfő 

Boldogné Jenei 
Andrea 

 

DÖK közgyűlés május 25.  
hétfő 

Boldogné Jenei 
Andrea 

 

Pro Iuventute május vége Boldogné Jenei 
Andrea 

Birkás Éva 

DÖK évzáró 
rendezvény 

június 8.  
hétfő 

Boldogné Jenei 
Andrea 

 

Jutalomkirándulás június 7. Boldogné Jenei 
Andrea 

Fekete-Nagy Ágnes, 
Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Suli buli nap DÖK nap június 14.  Boldogné Jenei 
Andrea 

Garas Eliza 

 

Programok értékelése: 
 

– Családi nap: a dökösök bekapcsolódtak a kis helyszínek koordinálásába, segítettek a 
játék lebonyolításában. Az év eleji szervezési feladatok miatt kevés idő jutott a felkészülésre, 
erre a jövőben oda kell figyelni. Az idei év programjai nagy sikert arattak a szülők, 
pedagógusok, gyermekek körében egyaránt. Különösen népszerű volt az íjászat. Javaslatok 

alapján, érdemes lenne a családi napot augusztus utolsó hetére áttenni, mintegy csapatépítő, 
csapatösszerázó alkalom. Az elsős gyerekeknek, szüleiknek ismerkedés az iskolai 
közösséggel és egymással, többieknek ráhangolódás lenne az iskolára. Illetve ezen a napon 

egy koncertet, karaokét, közös bulit is tarthatnánk, ami a nap ívének a csúcspontja lehetne, 
erre már volt példa korábban is, de akkor megoszlottak a vélemények. Szervezést igen 
megnehezítené. 

 

– Kisállat kiállítás – Állatok világnapja: idén is megrendezésre került a kisállat 
kiállítás. A dökösök koordinálása mellett zajlott a program megvalósítása. Sajnos idén a 
szülők részéről elmaradt a lelkes együttműködés, nem hoztak be sok kisállatot. Következő 
tanévben át kell gondolni, hogyan tehetnénk érdekeltté a szülőket is. Illetve miként 
formálhatnánk a programot tovább. Ötletek: kvízek, kiselőadások tartása, saját házi 
kedvencekről videó bemutatása, osztályszinten kis állatok behozatala, bemutatása.  

 

– Márton – és Erzsébet napi bál: szervezésben, lebonyolításban egyaránt 
közreműködtek a dökösök. Összeállították a programot és a játékos feladatokat, hirdették a 
bálokat, toborozták az embereket, előkészítették és lebonyolították a játékokat. A DJ 
személye mindig kérdéses, nagy szerepet játszik a buli hangulat teremtésében, erre a jövőben 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A közvélemény kutatások során a bálak gyenge pontjának a 
zenét ítélték meg a gyerekek.  

 

– DÖK-ös karácsonyozás: rendhagyó módon tartottuk meg ezt az eseményt, mert nem 
az iskola keretein belül voltunk. A plébánia közösségi házában látott minket vendégül Hodzik 

Zsolt plébános atya. A félév értékelése után, közös játékra, szendvicsezésre került sor. 



Későbbiekben a DÖK a templomi fenyőfák feldíszítésében is kivette a részét. Kiváló 
csapatépítési program volt.  

 

– Iskolai csengőszó: A 8. b osztály ötletei alapján második félévtől megváltoztak a 
csengetési dallamok. A jövőben nyomatékosabban kell felhívni a gyerekek figyelmét arra, 
hogy a zeneválasztásnál vegyék figyelembe a pedagógusok zenei ízlését és azt is, hogy az 
intézmény profiljába milyen dallamok illenek.  

 

– Csapatépítő bowlingozás: örömmel vettek részt a gyermekek igazgató asszony 
karácsonyi ajándék jutalom bowlingozásán, mellyel megköszönte a diákönkormányzat 
munkáját. Sokan ott találkoztak először ezzel a sporttal. A két órás programon mindenki 
érhetett el sikereket, bíztatták, tanították egymást a csapatok, csapattagok. Iskolán kívüli 
csapatépítő tevékenység pozitív hatásai a mindennapok során is megmutatkoztak. Reméljük, 
ez a program hagyománnyá válhat.  

 

– Szív küldi szívnek – szívposta Valentin nap alkalmából: az idei év újítása volt ez a 
program. A dökös gyerekek egész héten gyűjtötték, előre kivágott szívecskékre a Valentin 
napi kedves üzeneteket, melyeket pénteken kézbesítettek a címzetteknek. Ezen a napon az 
iskola rádió is a barátoknak zenélt. A pozitív visszajelzésekre alapozva ezt a napot szeretnénk 
felvenni az állandó programjaink körébe.  

 

– Alsós farsang: Erre az alkalomra színvonalas produkciókkal készült a legtöbb alsós 
osztály. A dökösök rendfenntartásban segítettek be, a folyosókon igyekeztek a kisebbekre 
ügyelni. Ez a kezdeményezés nagyon nagy segítségére volt az alsós tanítóknak. A 

zsákbamacska továbbra is működőképes. A jelmezesek tombolával való jutalmazása nagy 
sikert aratott. A tombola tárgyakat az AD ajánlotta fel. A kollegák javaslatai alapján a 
jövőben a farsang menetét át kellene gondolni, hogy megkönnyítsük a mindennapok terheit. 

Minden évben adott évfolyam (pl. 3.) készülne produkcióval, többi osztály adott témában 
öltözne be. A jelmezes felvonulás pedig osztályszinten valósulna meg. Ez talán átláthatóbbá, 
fegyelmezettebbé tenné az estét.  

 

– Felsős farsang: a dökös diákok aktívan részt vettek a farsang szervezésében, pl 
meghatározták a farsang témáját, motiválták diáktársaikat, árulták a tombola szelvényeket. 
Majdnem minden osztály készült zenés-táncos produkcióval, a közönség szavazatai alapján a 
győztes 7.b osztály egy bowlingozást nyert, melyet az Alsóvárosi Diáktársaság finanszírozott. 
Az idei évben DJ-ét hívtunk a farsangra, Bibós diákok személyében egy ikerpár zenélt az 
estén. Nem csalódtunk bennük, reméljük, többször lesznek még szolgálatunkra.  

  

A programok sokrétűsége bizonyítja, hogy a 2019/2020-as tanév diák-önkormányzata 
is igyekezett helyt állni a rájuk bízott feladatokban. Lelkesedésük, áldozatos munkájának, 
töretlen kitartásuk eredménye, hogy ismét újabb programmal színesedett iskolánk közösségi 
élete. Reméljük ez a jövőben hasonlóképpen fog folytatódni.  
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