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1 BEVEZETÉS 
 

A 2020/2021. tanévünket a törvényi előírásoknak megfelelően 2021. 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; 

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

 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet – A 2020/2021. tanév helyi rendjéről; 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 7/2019 (VI. 25) PM rendelet a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

 417/2020.(VIII.30.) Korm. rendelet 

 11/2021. (III.6.) Korm. rendelet 

 145/2021.(III.27.) Korm. rendelet  

 144/2021.(III.27.) Korm rendelet 

 166/2021. (IV.7.) Korm. rendelet 

 177/2021.(IV.15.) Korm rendelet  

 194/2021. (IV.26.) Korm rendelet  

 202/2021.(IV.29.) Korm. rendelet 

 203/2021.(IV.29.) Korm. rendelet 

 233/2021.(V.6.) Korm rendelet 

 250/2021.(V.17.), 251/2021.(V.17.) és a 252/2021.(V.17.) Kormányrendeletek 

 

Fontos szerepet játszottak azonban belső szabályzataink, programjaink is különösen:  

 az intézmény pedagógiai programja; 

 az intézmény önértékelési munkáját szabályozó dokumentumok; 

 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 

Az első félév fontos feladata volt az új kiscsoportosok beszoktatása, ami tervezetten, a 

családok nagy megelégedettségére megtörtént. Beárnyékolta a tervezett feladataink végzést, 

hogy egyre több családban, illetve a kollégák között is bekövetkező pandémiás megbetegedések 

igen nagy terhet róttak lelkileg, fizikailag is az éppen dolgozókra, hiszen voltak hetek, amikor 

az óvoda dolgozóinak fele karanténban volt, vagy éppen lábadozott a betegségből. Az nagy 

szerencse, hogy mindenki felgyógyulva érkezett vissza, és nagy felelősségtudatra vall, hogy 

intézményünkben mindenki felvette a védőoltást.  

Nagy figyelmet igényelt a vezetői feladatok sorában az, hogy mindig az újabb 

járványügyi eljárásrend protokolljának megfelelően működjön az óvodai élet.  

2021. március 8-tól április 6-ig intézményünkben a rendkívüli helyzetre való tekintettel 

ügyeletet tartottunk. Így meg kellett szervezni az óvónők intézménybe történő munkáját, illetve 

ez idő alatt az óvodapedagógusok előre tervezett módon csoportonként az életkori 

sajátosságokat figyelembe véve küldték a szülőknek az online képességfejlesztő feladatokat is. 

Az óvodapedagógusok év végi beszámolója szerint sajnos a szülői aktivitás nem változott az 

előző vírushelyzetben történt óvodazáráshoz képest.  

Talán az adhat okot örömre, hogy az iskolába készülő gyermekek szüleinek nagy része 

megértette az óvónők kérését és segítették a gyerekeiket a feladatok megoldásában, és vissza is 

küldték azokat az óvodapedagógusok számára.  

Az OVPED programban végzett feladatok összeállítása, elküldése nem volt egyszerű, 

különösen azért, mert az óvodapedagógusok nagyon lelkiismeretesen, gyakran éltek az élő 

bejelentkezés lehetőségével, ami azért nagy kihívást jelentett.  

A nyitás után nagy nehézséget okozott a gyerekek visszaszoktatása, a szabályok 

betartatása, az újbóli játékos, de mégiscsak irányított tevékenységek megvalósítása.  

A munkatervben előirányzott feladatokat a pandémiás szabályok figyelembevétele 

mellett nagyrészt megvalósítottuk. Elmaradt programok a tavaszi időszakra tehetők. Apák 

napja, Happy hét,- online módon valósult meg. Elmaradt programok: óvodás keresztút, 

egyházmegyei mese,- versmondó délelőtt, iskolai torna, úszás, Pódium előadáson való 

részvétel, egyéb városi programok.  

A zárva tartás alatt a dajkák átfertőtlenítették, kitakarították az óvodát, sőt egy felajánlás 

folytán az óvoda levegőjének ózonnal való átfertőtlenítése is megtörtént.  

A beiratkozás a tavalyi évhez hasonlóan online történt, aminek már bejáratott módja 

volt. Előzetes szándéknyilatkozatot tettünk közzé, aminek eredményeként két hét alatt 

beérkezett annyi előzetes jelentkezés, hogy intézményünket már hirdetni sem kellett, 

semmilyen fórumon. 27 kisgyermeket tudtunk felvenni, és el kellett utasítanunk 5 jelentkezőt.  

A rendkívüli helyzetre való tekintettel külső, a szülők által fizetett fejlesztés (angol, népi 

tánc, labdamanó, birkózás) nem valósult meg. Az óvodapedagógusok év végi beszámolójából 
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kitűnik, hogy ezt nagyon pozitívan élték meg, hiszen nyugodtan, a szabad játék elsődlegességét 

figyelembe véve tudták az egész napot szervezni. Kérésként hangzott el, hogyha a szülőknek 

ezekre a lehetőségekre igényük van, akkor is csak délután kerüljön sor a külön foglalkozásokra. 

EGYH-EKF-20-P-0003 Magyar Katolikus Egyház Országos Óvodafejlesztési 

Programja pályázat és az EGYH-EKF-20-P-0049 Magyar Katolikus Egyház Országos 

Óvodafejlesztési Programja pályázat azon túl, hogy óvodánk udvarának, külső környezetének, 

régi mosdóinak, konyhájának teljes megújulását hozta, rendkívül sok szervezési feladatot rótt 

a vezetőre és az óvodapedagógusokra egyaránt. Nagyon nagy öröm, hogy a zajló munkálatok 

során baleset nem történt, de természetesen ennek megelőzésére kiemelt figyelmet fordított az 

intézmény minden dolgozója és a kivitelező is.  

 

2.2 Személyi feltételrendszer 
 

1. Határozatlan időre van munkaszerződése 

SSZ. NÉV FUNKCIÓK VÉGZETTSÉGEK 

1.  Tallér Erzsébet Katalin 
tagintézmény 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.  Cseresnyés Anett 
Óvodapedagógus főiskola, 

óvodapedagógus 

5.  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 

4.  Révész Petra 

Óvodapedagógus főiskola, 

óvodapedagógus - 

gyakornok 

5.  Fischer Denis 
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 

határozatlan 
érettségi 

7.  Nagy Zsuzsanna dajka határozott 8 általános 

 

Logopédusok:  Biri Csilla  

  Dr. Nyilas Erika Tímea  

Fejlesztő pedagógus:  Petrás Dóra 

Mozgásfejlesztő pedagógus: Csíkné Torday Hargita 

 

A nevelőtestület jellemzése: 

 

Fischer Denis, német nemzetiségi óvodapedagógus erősítette ebben a tanévben a 

nevelőtestületünket, illetve Nagy Zsuzsanna a dajkák csapatát bővítette. Két gyakornokunk 

(Bálint Katalin és Révész Petra) tervszerűen végezte gyakornoki feladatait, mentoraik 

(Cseresnyés Anett és Jeges Hajnalka) lelkiismeretesen, következetesen segítették munkájukat. 

Hospitálásokat végeztek, rendszeres volt a szakmai megbeszélés, amely során a reflexió 

technikáját gyakorolhatták.  

Három kolléga önértékelése valósult meg: Gönczöl Beáta, Vágvölgyi-Farkas Krisztina, 

Bálint Katalin, így a nevelőtestület minden tagjának készen van az önértékelése, kivéve Révész 

Petrát, neki a következő tanévben, a minősítő vizsgája előtt végezzük el az önértékelő eljárását.  

Bálint Katalin kollégánk a sikeres minősítéstő vizsgát követően lép PED I.-be 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Gyermek és Ifjúságvédelmi szakán Cseresnyés 

Anett megírta szakdolgozatát, jeles minősítéssel. Szakdolgozat védése és az államvizsga van 

hátra. Anett lelkiismeretes munkáját mentori feladatok megbízásával ismerték el az egyetemen. 

Nagy öröm, hogy képzett gyermekvédelmi felelősünk van, így tudatosabban tudjuk a már 

megkezdett hátrányos helyzetű gyermekek segítését, támogatását végezni.  
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Gyermekek: 

Óvodánkban 109 kisgyermek:  

- a Csillag csoportban 29 mini-kiscsoportos, 

- a Szivárvány csoportban 27+1 kis-középső csoportos, 

- a Napocska csoportban 25 középső-nagy csoportos és 

- a Holdacska csoportban 27 nagycsoportos gyermek kezdte meg a tanévet.  

A tanév közben a Szivárvány csoportból 1 kislány, a Holdacskából 1 kisfiú távozott 

óvodánkból.  

5 fő hátrányos helyzetű, 4 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, a 

cigánygyermekek száma a négy csoportban: 14 fő. SNI- s gyermekek száma: 4 fő (év végére: 

8 fő), BTMN-es gyermekek száma 15 fő (év végére: 17 fő). Ezeknek a gyermekeknek a 

fejlesztését fejlesztőpedagógus, illetve logopédus, mozgásfejlesztő segítségével oldottuk meg. 

 

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 mindkét gyakornoknak sikerült 

elsajátítania azokat a módszereket, amelyeket az óvoda leginkább preferál a hit átadásának 

tekintetében.  

A hitéleti munkaközösség a pandémiás helyzet, a sok hiányzás, betegség miatt tervezett 

formájában nem valósult meg, viszont a tanév végén a munkaközösség vezető összeállított egy 

elméleti és gyakorlati segédanyagot, ami a kollégák hitéleti nevelési módszertanát segíti, 

színesíti, ezt a záró értekezleten a kollégák rendelkezésére bocsátotta.  

Márton Arnold káplán ebben a tanévben óvodánk új lelki vezetője, heti rendszerességgel 

tartott a gyerekeknek hitéleti perceket. Az óvodás szentmiséken jellemzően kevesebb család és 

gyermek vett részt, nyilván a pandémia ebben nagy szerepet játszott. Az óvoda minden 

dolgozója részt vett ezeken az alkalmakon.  

Ebben a tanévben 7 gyermek keresztelésére került sor, egyszer a januári óvodás misén, 

majd májusban.  

Kiscsoportosaink megtanulták az étkezés előtti, utáni asztali áldást, napközbeni imát, 

pihenés előtti imádságot és a katolikus köszönést.  

Elsétáltunk a templomba, tanítva a gyermekeket a templomban való viselkedés 

szabályaira. 

2.4 Tárgyi feltételrendszer 

A 20/2012 EMMI rendeletben előírt kötelező óvodai felszerelés teljes egészében 

rendelkezésünkre állt ebben a tanévben is. 
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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 2020/2021 tanévben: 

 Egyrészt a 2020. évre jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodtunk, másrészt 

a 2021 év elején a Fenntartó által meghatározott költségvetés szerint 

gazdálkodhatunk tovább. 

 A 2020. évre jóváhagyott költségvetés betartását meg tudtuk valósítani. 

Feladatunknak tartjuk: 

 a 2020. évi költségvetési kereteken belüli hatékony gazdálkodást, 

 a 2021. évre vonatkozóan olyan költségvetési koncepció készítését, mely a 

lehetőségekhez képest a legtöbb intézményi cél megvalósítását elősegíti. 

 

2.6 Pályázatok 

Zöld óvoda pályázat: tevékenységünket mélyítettük, kiterjesztettük. Az óvodakerti 

munkacsoport koordinálta a fenntarthatóság, természetvédelem, újrahasznosítási feladatainkat, 

tevékenységünket (beszámoló a jegyzőkönyv végén csatolva) 

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

programjai közül csak a Gyermeknapi program valósult meg.  Sajnos a kirándulások, a kerti 

parti ebben a tanévben sem valósultak meg.  

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása projekt véget ért. Megtörtént az online záró konferencia, ahol a résztvevő 270 

óvodai feladatellátási hely közül az OH projektért felelős szakértői a mi intézményünket 

választották ki arra, hogy egy hangos PPT keretében mutassuk be a projektben végzett 

tevékenységünket. Bemutatkozó kisfilmünk nagy sikert aratott, az OH figyelemre méltónak 

ítélte a pályázatban végzett munkánkat. Még 3 éves fenntartási időszakot kellett 

megterveznünk, amiben a következő feladatokat vállaltuk: 

o 2021/22 tanév a munkacsoport fenntartása. 

o 2022/23 tanév elégedettségi kérdőív kitöltetése, elemzése (anamnézis, 

családlátogatás eredményessége szülői szemmel) 

o 2023/24 tanév SWOT analízis ismételt elkészítése, összehasonlítása a 

hálózati műhelyen elkészített első SWOT analízissel 
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Az EGYH-EKF-20-P-0003 Magyar Katolikus Egyház Országos Óvodafejlesztési 

Programja pályázat keretében a következő beruházások valósultak meg, illetve van 

megvalósulásuk folyamatban:  

 11 régi játék helyére új, modern mozgásfejlesztő, koordinációs képességet 

fejlesztő játék került telepítésre, ütés csillapító talajjal együtt.  

 Zárt, műfüves focipálya került telepítésre, számtalan kiegészítővel, ami a 

gyermekek mozgáskoordinációját, ügyességét hivatottak fejleszteni (foci, tenisz, 

tollaslabda, kosárlabda, röplabda, stb..) 

 Két zárt udvari játéktároló készült 

 Térkövezés valósult meg az óvoda parkolójában, minden csoport udvari 

kijáratánál, a 4 udvari kiülő alatt, az óvoda hátsó,- és fő bejáratánál is.  

 Az óvoda északi oldalán épített kerítés készül 

 Fedett bicikli tárolók lesznek 

 Illetve a főbejárat felett új, nagyobb előtető készül  

 

Az EGYH-EKF-20-P-0049 Magyar Katolikus Egyház Országos Óvodafejlesztési 

Programja pályázat keretében megújul: 

 3 régi gyermek mosdó,  

 felnőtt mosdó és a kazánház burkolata, 

 valamint tálalókonyhánk teljes egészében felújításra kerül. Új bútorral, 

mosogatógéppel lesz felszerelve.  

 kiterjesztésre került az óvodai internetes hálózat,  

 megtörtént az irodai számítógépek cseréje,  

 valamint minden óvodapedagógus kapott új laptopot 

 

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 

 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. 
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2.8 Ellenőrzési terv 

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

Hónap Név 
2020. november 4.  Gönczöl Beáta – online módon 

2020. november 19. Révész Petra 

2020. december 1. Bálint Katalin 

2021. január 21.  Jeges Hajnalka 

2021. január 25.  Vágvölgyi-Farkas Krisztina 

2021. február 12.  Sáli Leventné 

2021. február 18. Szigeti-Papné Dobó Mária 

 2021. május 25.  Cseresnyés Anett 

 

A vezetői látogatások megvalósultak, legfeljebb az időpontokban történtek változások 

a Munkatervben tervezettekhez képest. Ebben a tanévben a 9 kompetencia fókuszában zajlottak 

a látogatások, közösen, az indikátorokat figyelembe véve valósultak meg a reflexiók, a 

megbeszélések. 

A gyakornokok látogatása is a tervezett módon zajlott, a tagintézmény vezető a mentori 

tevékenységet figyelemmel kísérte. 

 

2.9 Gyermek és ifjúságvédelmi beszámoló 

Ebben a tanévben az alábbi létszámokkal dolgoztunk a gyermekvédelem tükrében. 

HH: 5 fő 

HHH: 4 fő 

GYVT: 9 fő 

BTMN: 2020.szept.: 15 fő 2021. június: 17 fő 

SNI: 2020. szept.: 4 fő 2021. június: 8 fő 

Az összesített adatokból jól látszik, hogy a gyermekvédelem egyre jobban kitolódik a BTMN 

és SNI gyermekek felé. A létszámok növekvő tendenciát mutatnak. 

A tanévben 1 alkalommal került sor esetmegbeszélésre, ahol a tagintézmény vezető, 

családgondozó, szociális segítő, óvópedagógusok, gyermekvédelmi felelős vett részt. A 

gyermek rendezetlen családi körülményei, családi konfliktusai és megkésett fejlődése, 

problémás magatartása miatt került sor. Az esetmegbeszélés célja a gyermek és családjának 

megsegítése volt. Információ cserére, lehetséges megoldások keresésére fókuszáltunk. Jelenleg 

a gyermek helyzete, körülményei rendeződtek. 
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Egy alkalommal került sor vezetői konzultációra egy gyermek veszélyeztetése és elhanyagolása 

miatt. A család segítségre szorul, szükséges a vezetésük. Az eset megoldása folyamatban van, 

együtt működés hiánya esetén szükséges a jelzés elküldése a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

Jelzéssel nem éltünk ebben a tanévben a Szolgálat felé. 

A vírus okozta óvoda bezárás miatt szem előtt tartottuk, hogy napi kapcsolatban legyünk 

a családokkal. Feljegyzést készítettünk a családok aktivitásáról. Így látható volt, hogy kik azok 

a családok, akik nem boldogultak a küldött ajánlásokkal, és esetleg kik kerültek nehéz 

helyzetbe. Többször kellett a gyerekek felől érdeklődni, keresni a szülőket. Több család 

vesztette el közeli hozzátartozóját, családtagját a vírus miatt. Egy kislány az édesapját vesztette 

el. A vírus okozta lelki traumák, belső feszültségek teljes mértékben érezhetőek a gyerekeken 

is és a felnőtteken is. 

Gyermekvédelmi szempontból az óvó-védő intézkedéseket betartottuk. De így is több 

alkalommal előfordult, hogy orrfolyással, tüsszögősen, torokfájással érkezett a gyermek az 

óvodába. A szülők nem minden alkalommal működtek együtt velünk. 

Egy alkalommal kaptunk határozatot a Gyámhatóságtól, hogy az egyik kislány 

felügyeletét már nem a nagymama, hanem az édesanyja veszi át. További feladatunk a kislány 

és a család figyelemmel kísérése, segítése.  

Öröm volt, hogy karácsonykor több rászoruló gyerekek kaptak a Gyermekjóléti 

Szolgálat által szervezett karácsonyi cipős dobozokból. Februárban elkészítettük az éves 

beszámolónkat a városi gyermekvédelmi tanácskozásra. 

A gyermekvédelmi munka ebben az évben kiterjedt a szakmai ismeretek, tapasztalatok 

bővítésére. Elkészítettem a szakdolgozatomat, amit 2021. június 25-én fogok megvédeni. 2021. 

szeptemberétől csatlakozik óvodánk a KAPI által szervezett és vezetett gyermekvédelmi 

mentor programhoz. A mentor programba való belépéshez szükséges egy 5 napos képzésen 

részt venni. 2 alkalom már megvolt, 2021. júniusban és augusztusban lesznek a következő 

alkalmak. A munkában, mint gyermekvédelmi mentor fogok részt venni és egy kijelölt 

intézménynek fogok segíteni, hogy minél hatékonyabban láthassák el a gyermekvédelmi 

feladatokat. 

 

Kiskunhalas, 2021. június 7. 

Cseresnyés Anett 
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2.10 Sajátos nevelési igényű tanulók (SNI, BTMN) beszámoló 

 

BESZÁMOLÓ A 2020/2021-es NEVELÉSI - OKTATÁSI ÉVBEN AZ ÓVODAI  

FEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGRŐL 

A 2020/2021-es tanévben gyógypedagógusként a Szent József Katolikus Általános 

Iskolában és a Lomb utcai Óvodai tagintézményben láttam el fejlesztő – és gyógypedagógiai 

tevékenységet. Az év elején az óvodai nevelőkkel történő egyeztetés után elkezdtem a 

gyermekekkel a pedagógiai tevékenységet. A fejlesztő tevékenységgel párhuzamosan a 

nevelési év első három hónapjában az új, kiscsoportos gyermekek időszakos megfigyelése 

történt. Megfigyeléseimet óvónői és/vagy szülői kérésre és a saját meglátásaimra alapozva 

végeztem. 

A fejlesztő tevékenység adatai a Lomb utcai óvodában: 

A fejlesztésre szánt időkeret: heti 6 óra 

A gyermekek száma az első félév szeptemberében: 20 fő, egy gyermeket (Petrovics A. 

az októberi kontroll vizsgálat során felmentették a foglalkozások alól). Szeptember hónapban 

kapott SNI státuszt (Kertész Kevin és Péter – Szabó Péter, - egyik előzetes volt, de elkezdtem 

vele a nevelést), így a létszám 21 fő lett. 

A 2. félév kezdetén 3 gyermeket BTMN és 1 gyermek SNI státusszal diagnosztizáltak 

(Svéda Dominik, Vereb Benett Csaba, Szabó Levente, Gál Marcell). Május hónapban pedig 1 

gyermek státusza SNI- lett a BTMN - besorolásából (Patai Dávid). 

A gyermekek száma a második félév kezdetén (január - február hónaptól) módosult 25 

főre. A fejlesztő tevékenységet 4, majd 5 fős csoportokban végeztem. 

1.csop. 5fő 2 fő SNI + 3fő BTMN 

2.csop. 5fő 5 fő BTMN 

3.csop. 5fő 1 fő SNI + 4 fő BTMN 

4.csop. 5fő 2 fő SNI +  3fő BTMN 

5.csop. 3 majd 5 fő 2 fő SNI +3 BTMN 

 

Az esetleges hiányzásokat rugalmasan próbáltam kezelni, ha egy gyermek nem volt 

jelen mást tudtam kivinni, cselekedtetni, időszakosan torna jellegű tevékenységeket végezni. 

Három esetben tapasztaltam tartós hiányzást, ennek oka a gyermek járványtól való féltése is 

volt (Kertész Kevin, Mészáros István, Kollár Jázmin). 
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A nevelési év során két alkalommal tartottam fogadóórát. Ezek az alkalmak pozitív 

tapasztalattal zárultak. 

A foglalkozások megszervezése mellett feladatom volt a tanév során: 

- nevelési tervek készítése, felülbírálása, 

- a gyermekek fejlődésének folyamatos figyelése, rendszeresen feljegyzések készítése, 

- kapcsolattartás a nevelőkkel, szülővel, 

- együttműködés a kontrollvizsgálati kérelmek összeállításában, 

- egyéni fejlesztési naplók vezetése, 

- javaslattétel a gyermekek fejlesztése érdekében, 

 

TAPASZTALATAIM ÖSSZEGZÉSE: 

Az óvodai fejlesztő tevékenység folyamatos volt, a pandémiás időszak kötelező zárása 

idején fordult elő, hogy a gyermekekkel nem tudtam együtt cselekedni. Fejlődést minden 

gyermek esetében tapasztaltam az óvodai, családi és a fejlesztő tevékenységek együttes 

hatására.  

A legtöbb esetben a beszédnevelés - és indítás, a logikus mondatfűzés tanulása, 

nagymozgás, a kognitív funkciók, és az orientációs képességek nevelése kapta a hangsúlyt.  

Cél a gyermekek segítése abban, hogy az iskolai életre képességeikhez mérten, a 

legoptimálisabban fel legyenek készítve. 

Kiskunhalas, 2021.06.17. 

 Petrás Dóra  
 (gyógypedagógus) 
 

2.11 Tehetséggondozási beszámoló 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS – VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

A foglalkozásokat kéthetente egy alkalommal, 45 percben, péntekenként tartottam a tanév 

során.  

Helyszíne az óvoda fejlesztőterme volt. A csoport 9 főből állt, 5 kislány, 4 fiú.  

A gyermekeket a csoport pedagógusai választották ki.  

A kiválasztott gyerekek névsora és jeleik 

1. Berta Lili (pillangó) 

2. Fülöp Dávid (körte) 

3. Huczek Dóra (tulipán) 

4. Király Dominik (fagyi) 

5. Koklár Dorka (szőlő) 
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6. Kordás Dominik (létra) 

7. Krivosija Tina (katicabogár) 

8. Szilvási Katalin (gyöngysor) 

9. Torma Zsombor (autó 

A témákat az évszakokhoz és az aktuális eseményekhez kötöttem, egyházi szellemiséggel 

átszőve. 

A tevékenységek a következőképpen voltak felépítve: 

- Motiváció – tevékenység kezdeményezése, érdeklődés felkeltése (pl. kihelyezett 

eszközökkel, mintadarab bemutatásával, gyertyagyújtással, egyházi zenével, egyházi 

gyermekdalokkal, erkölcsi beszélgetésekkel, bibliai történetekkel, közös és egyéni 

imádságokkal) 

- Ráhangolódás – közvetlen tapasztalatszerzések (anyag- és eszközhasználat) 

- Tevékenykedés, alkotás 

- Reflexió - (a gyermek a saját alkotásáról)  

- Értékelés - a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével, egyéni 

képességekhez viszonyítva, törekedve a folyamatos, pozitív visszajelzésekre, a 

fejlődését segítve, az önértékelést elősegítve 

 

A tárgyi feltételek adottak voltak (terem, székek, asztalok, terítők, gyertya, laptop, 

pendrive, Képes Biblia, rajzeszközök, festékek, ecsetek, ragasztók, papírok, ollók…) 

 

A feladatok, célkitűzések bár a vírushelyzet miatt nem tudtak megvalósulni olyan 

formában, ahogy eredetileg terveztem, de igyekeztem rugalmasan kezelni a változásokat. 

Sokkal kevesebb munkát, alkotást tudtunk elkészíteni az online digitális oktatás miatt és 

többször volt hiányzás betegség miatt is. Ezért azt találtam ki, hogy minden alkalommal, ha 

tehetjük, kétféle alkotást készítünk. Úgy láttam, mindig nagyon várták a lehetőségeket, ők 

maguk is úgy osztották be az idejüket, hogy jusson idő mindkettőre.  

Örömmel tapasztalom, hogy erősödött a közösségi élményük. Vidám, felszabadult 

hangulatban teltek az együttlétek. Amikor valaki rossz hangulatban érkezett, érezhetően egy 

rövid kis idő után, feloldódott, érdeklődővé vált, figyelme felkelthetővé vált, alkotókedve nőtt. 

A tehetséges gyermekekben rejlő lehetőségek erősödtek, a különböző kompetenciáik 

mozgósításra kerültek.  

Ismereteik mélyültek, fantáziájuk fejlődött. 

A gyertya körül imádkoztunk, Isten áldását kértük az együttlétünkre. 

Érzelmi intelligenciájuk fejlődött. 

Előfordult, hogy zenehallgatást is bevontam az alkotási folyamatba, amikor úgy 

éreztem, hogy a hangulat megkívánja. 

Igyekeztem többféle, számukra új és érdekes technikát megismertetni. Célom az 

egyszerű, de ízléses, igényes ötletek átadása volt. Újrahasznosítható anyagokat is 

felhasználtunk. 
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Jó volt látni, hogy milyen nagy izgalommal, örömmel dolgoztak, segítőkészen 

egymásnak is adtak tanácsokat.  

Részemről az eszközhasználat tekintetében igyekeztem mintákat adni, segíteni őket az 

elképzeléseik megvalósításában. 

Terveztem múzeum– és kiállítás látogatást, sajnos ez ebben a formában nem tudott 

megvalósulni, ezért a teremben laptop segítségével hoztam el mások alkotásait. Nagyon 

élvezték, beszélgetés és ötletelés alakult ki közöttük. 

Úgy gondolom sok új ötlettel és szép alkotásokkal gazdagodtak a gyerekek. 

Az elkészült alkotásaikból kiállítást idén online térben tartunk. Az óvoda Facebook 

oldalán jelenítjük meg a munkákat és képeket az alkotás folyamatáról. Bár a gyerekek szüleinek 

folyamatosan elküldtem a csoport óvodapedagógusai közreműködésével az éppen aktuális 

témában elkészült képeket, bizonyára büszkén nézik meg egyben is a kiállítást. 

A gyerekek számára is fontos a folyamatos visszajelzés, mindig örülnek a dicséretnek, 

ezért is jó, ha viszontlátják az alkotásaikat egy kiállítás keretében. 

Idén is sok új tapasztalattal gazdagodtam, sok élmény ért a gyerekek között. Jó érzés 

volt, hogy sokan nagyon szívesen jöttek, várták a találkozásokat és még a dacosabb gyermekek 

is megszelídültek alkotás közben. 

Szívből remélem és hiszem, hogy az iskolában tovább fejlődnek vizuális kultúra terén. 

 

Kiskunhalas, 2021. 06. 07. 

 

 Sáli Leventéné 

 óvodapedagógus 
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2.12 Óvodakerti munkacsoport beszámolója 

 

Mottó: „Minden kert mögött ott a Paradicsom, és néhány kert valódi Paradicsom!” 
            Derek Jarman 

 

Óvodakerti munkacsoport beszámoló 

2020/21 tanév végén 

 

Óvodánk kiemelt hangsúlyt fektet Pedagógiai Programjában és a mindennapi 

tevékenységek során is a környezettel-, környezetvédelemmel-, valamint a fenntarthatósággal 

foglalkozó programokra. Ennek megvalósításaképp minden csoport életében és heti terveiben 

megjelentek az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés és a Föld védelme témakörök, 

valamint a környezetvédelemhez kapcsolódó programok.  

Egy sikeres pályázatnak (Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások 

támogatása, EGYH-EKF-20-P-0003) megújult az udvari játékparkunk,(11 új játék kerül 

telepítésre a vas játékok helyére) ütéscsillapító talaj került a megmaradó, illetve új játékok alá. 

A zárt focipálya elkészült, a kihasználására irányuló oktatás megtörtént.  

Az óvoda északi oldalán lévő drótkerítés helyére jelenleg épül a tégla válaszfal, az 

óvoda parkolójának és hátsó bejáratának térkövezése megvalósult, folyamatban van a bejárati 

rész is. A biciklitároló és a bejáratnál egy hosszabb tető kerül még kialakításra. Az udvari 

raktárunk teljesen megújult. A beruházás végéig még fontos feladat a zökkenő mentes óvodai 

élet megszervezése, a baleset megelőzés.  

Az udvaron szerencsére, és az óvónénik figyelmének hála baleset nem történt, az 

elkerített részeket a gyerekek mindig tiszteletben tartották, sokszor szívesen nézték ott az folyó 

munkálatokat.  

Abban az időszakban amikor az udvar nagy része le volt zárva, a kicsiket kivéve sokat 

sétáltak a csoportok a környék parkjaiba, és játszótereire, ezzel biztosítva a  gyermekek 

levegőztetését, szabad levegőn mozgását, és játékát.  

 

Az udvarunk kertjei a munkálatok során igencsak átrendezésre kerültek. A pandémia 

alatt a sziklakert szétbontásra került, majd új formát kapott, sajnos a gyógynövényes kert az 

udvari játéktároló méretének növekedése miatt viszont megszűntetésre került. A kistó is ki lett 

tisztítva és halacska került telepítésre bele újra. A dajka nénik áldozatos munkájának hála a 

munkások által sok helyen kiszedett tuják, sövények és fák is új helyre kerültek.  

Engedéllyel kivágásra került 5 öreg, beteg fa az óvoda bejárati részében is, ami után 

nagy munka volt a helyszín megtisztításra, rendbe tétele.  

A csoportok virágoskertjeit is a csövek cseréi miatt felborították a munkák, de ezeket is 

sikerült, főleg a Föld napi munkálatok, virágültetések kapcsán rendben tenni. Újra nagy 

köszönet illeti a szülőket is, hiszen a virágföldet és a különböző virágokat is felajánlásként 

biztosították ehhez. 
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A csoportok előtti térkövezés is megvalósult ebben az időszakban, a gyerekek ügyesen 

és fegyelmezetten alkalmazkodtak az ehhez kapcsolódó lezárásokhoz, akadályokhoz.  

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy az udvaron a pályázat keretén belül sikerült minden 

csoportnak udvari saját kiülőt telepíteni, ahol udvari tevékenységeket, foglalkozásokat is meg 

tudunk a jövőben valósítani.  

2021. augusztusában feladatunk az „Örökös Zöld Óvoda” pályázat megírása, amelyhez 

kérjük, hogy az elmúlt két évben megvalósult programjainkról a beszámolókat és fényképeket 

a titkársági gépre juttassátok el. Az eddigiekben vállalt feladatok ellátása megtörtént, és új 

programhoz is csatlakoztunk, pl. „Alsóban az élet” kezdeményezés, amit az Eötvös Lóránd 

Kutatási Hálózat Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézete kezdeményezett.  

 

A tanév munkatervébe beépített „Zöld jeles napok” programjaink egy része 

megvalósult, más része a pandémia miatt elmaradt vagy online formában került kivitelezésre. 

Állatok Világnapja (október 5.) alkalmából tervezett kirándulás elmaradt.  

Tűz projekt (február 4.) héten szokás templom látogatás helyett a tornateremben valósult 

meg a gyertyaszentelés és balázsáldás. Gerner József  nyugdíjas tűzoltó jóvoltából a gyerekek 

részt vehettek, szintén a tornateremben, egy tűzoltó bemutatón. 

Víz Világnapjának (március 22.) megünneplése és a „Happy-hét” program (Víz projekt 

03.22-26.) sajnos az idén is, a pandémia miatt online formában valósult csak meg.  

A Föld napja (április 22.) szerencsére meg ismét az óvodai élet alatt, együtt a 

gyerekekkel került kivitelezésre, mindenki ültethetett virágot a saját csoportja kertjében.  

Az udvar felújítása miatt a Madarak és fák napján (május 10.) kirándulást tettünk a 

Csipkeház udvarára, ahol megcsodáltunk sokféle fát, bokrot és megpróbáltuk megkeresni a 

legnagyobbat is!  

Június 7-én tartottuk meg az óvodai ÖKO napot (06.05. Környezetvédelmi Világnap 

kapcsán), ahol az újrahasznosítás jegyében készültek a csoportokban az alkotások. (Például a 

szivárvány csoportban madáritató készült virágtartó műanyag edények összeragasztásával, 

majd közös lefestésével).  

 

A Kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium és Kollégium kezdeményezésére indult egy 

„velünk ÉLŐ értékeink” című projekt, amelyhez óvodánk is örömmel csatlakozott.  

Május 10-én meg is látogattuk és „megölelgettük” a Szent Imre utcai plébánia előtt azt 

a juharlevelű platán fát, amelynek törzse 100 cm, koronaátmérője 12 m és mostantól a Lomb 

utcai Katolikus Óvoda örökbefogadott védett fája.  

 

Vágvölgyi-Farkas Krisztina       Gönczöl Beáta 

munkacsoport vezető     munkacsoport vezető 

  



19 
 

 

2.13 Nevelési év rendje 

Nevelőtestületi értekezlet 

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet Lomb utcai Tagóvoda:  2020. augusztus 28. 

Munka-és tűzvédelmi oktatás:  2020. augusztus 28. 

Félévi nevelőtestületi értekezlet:  2021. január 22. 

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet:  2021. június 7. 

Nevelés nélküli munkanapok:  2020. október 2. 

A nyári zárás 2021. július 5-től július 30-ig.  

 

2.14 Értekezletek ideje és témája 

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet: 

 Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda  2020. augusztus 28. 

o Általános tájékoztató a törvényi változásokról, a tanév feladatairól 

o Munka-és tűzvédelmi oktatás 

 

 Lomb utcai óvoda 2020. augusztus 28. 

o Pedagógiai feladatok 

o Szervezési feladatok 

Félévzáró nevelői értekezlet:  2021. január 22. 

o Első félév értékelése, feladatok a második félévre. 

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet:  2021. június 7. 

o Év értékelés, nyári élet, szabadságolások rendje, UV védelmi terv elfogadása 
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2.15 Egyházi, nemzeti és intézményi ünnepek 
 

Hónap Esemény Időpont Felelős 

Szeptember 
Szüreti vigalom - 

terményáldás 
2020. szeptember 25. 

Holdacska, 

Napocska csoport 

óvónői 

Október 
Állatok Világnapja 

kirándulás a Ruca farmra 
2020. október 5. Jeges Hajnalka 

November 

 

Szent Erzsébet ünnepe. 

Erzsébet kenyérsütés, 

szentelés az óvodában. 

 

 

Nyílt nap nagycsoportban 

 

2020. november19. 

 

 

 

 

2020. november 19.  

minden csoport,  

Tallér Erzsébet, 

tagintézmény 

vezető 

 

 

Holdacska,  

December 

 

Jótékonysági adventi vásár 

 

 

 

 

December 6. Szent Miklós 

ünnepe – az adakozás 

örömének felfedezése 

Óvónők bábjátéka 

 

Luca napi karácsonyi 

kézműves du. 

 

 

Betlehemes játék 

gyerekeknek és szülőknek 

 

2020. december 1-11. 

 

 

 

 

2020. december 7. 

 

 

 

 

2020. december 14. 

 

 

 

 

2020. december 18. 

Bálint Katalin, 

óvodapedagógus; 

Börcsökné Kovács 

Bernadett, ped. 

asszisztens  

 

Csillag csoport 

óvónői 

 

 

minden csoport, 

dajka nénik 

 

 

 

Holdacska csoport 

óvónői 

Január 
Vízkereszt-az óvoda 

helységeinek megszentelése 
2021. január. 7. 

Tallér Erzsébet 

tagintézmény 

vezető, Marton 

Arnold atya 
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Hónap Esemény Időpont Felelős 

Február 

Gyertyaszentelő 

Boldogasszony,  

Szent Balázs ünnepe-

Balázsáldás  

„TŰZ-projekt” 

 

 

Farsang 

 

 

 

Hamvazó szerda 

 

 

 

 

Magyar Parasport Napja – 

„Lélekmozgató”  

 

2021. február 4. 

 

 

 

 

 

2021. február 5. 

 

 

 

 

2021. február 17. 

 

 

 

 

2021. február 22. 

minden csoport,  

Marton Arnold 

atya 

 

 

 

 

Szivárvány csoport 

óvónői 

 

Tallér Erzsébet 

tagintézmény 

vezető, Marton 

Arnold atya 

 

 

Napocska csoport 

óvónői 

Március 

Nemzeti ünnep 

 

 

 

Szent József napja – Apák 

Napja 

 

 

„Happy-hét” projekt – Víz 

Világnapja  

 

 

Nagyböjti 

templomlátogatás, óvodás 

keresztút, és a 

néphagyományok ápolása 

2021. március 12.  

  

 

 

2021. március 18.  

 

 

 

2021. március 22-26. 

 

 

 

2021. március 29-31. 

Holdacska, 

Napocska csoport 

óvónői 

 

Minden csoport 

 

 

 

Minden csoport 

 

 

 

Minden csoport, 

Tallér Erzsébet 

tagintézmény 

vezető, Marton 

Arnold atya 

Április 

Nyíltnap (középső csoport) 

 

 

 

Mese-versmondó délelőtt - 

Költészet napja 

 

 

Föld Világnapja 

 

 

Nyíltnap a nagycsoportban 

2021 április 5, 7. 

. 

 

 

2021. árpilis 14.  

 

 

 

2021. árpilis 22.  

 

 

2021. április 30. 

Napocska, 

Szivárvány csoport 

 

 

Holdacska, 

Napocska, 

Szivárvány csoport 

 

Minden csoport 

 

 

Holdacska csoport 
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Május 

Anyák napja 

 

 

Tavaszi kirándulás 

(Zákányszék madárpark) 

 

 

Madarak és Fák Napja  

 

 

 

Kihívás Napja 

 

 

Gyereknap 

 

 

2021. május 5.  

 

 

 

2021. május.  

 

 

 

2021. május 10. 

 

 

2021. május 26.  

 

 

2021. május 28.  

Holdacska csoport  

 

 

Holdacska, 

Napocska csoport  

 

 

Csillag csoport 

 

 

 

Fischer Denis 

 

 

Tallér Erzsébet 

tagintézmény 

vezető 

Június 

Évzáró, ballagás 

 

 

 

ÖKO NAP 

 

 

 

Kerti parti 

2021. június 4. 

 

 

 

2021. június 7. 

 

 

 

2021. június 11. 

Holdacska, 

Napocska csoport 

óvónői 

 

Óvodakerti 

munkacsoport 

tagok 

 

minden csoport, 

dajka nénik 

 

Reflexió az éves munkaterv célkitűzéseire:  

A munkatervben megtervezet programokat megvalósítását sajnos a pandémia okozta 

egészségügyi helyzet ebben a tanévben is átrendezte. Természetesen arra törekedtünk, hogyha 

kis változtatásokkal is, de megrendezésre kerüljenek a betervezett programok. Sajnos ennek 

ellenére a tavaszi időszak ügyeleti rendszere sok mindent felül írt, de az óvodapedagógusok 

rugalmasságának hála több minden online módon megvalósult. (apák napja, Happy hét)  

Nagyon bízunk benne, hogy az elmaradt programokat a következő tanévben be tudjuk 

pótolni, meg tudjuk valósítani. (Kirándulások, szülői értekezletek, nyílt napok, iskolai torna, 

úszás, kerti parti) 

Feladataink az elkövetkező évre: 

Tehetséggondozás: A záró nevelőtestületi értekezleten elfogadásra került, hogy a 

tehetséggondozó munka másként folytatódjék a következő tanévben. Ennek alapján a két 

tehetség műhely (ének, és rajzolás, festés, mintázás) a régi formájában megszűnik. Miután 

minden óvodapedagógus feladata a tehetséggondozás csoporton belüli végzése, ezért a 

tagintézmény vezető javaslatára minden csoportban a két óvodapedagógus egy-egy félévben 

végzi a tehetséggondozó munkát.  
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A kiscsoportban megfigyel, felmér, kutatja a tehetséges gyermeket. A középső,- és 

nagycsoportos korosztályban pedig a szabad játék ideje alatt végzi tehetség gondozó munkáját 

heti egy alkalommal. Ennek rögzítése az OVPED felületen egyéb dokumentumok alatt történik. 

(Saját sablon készítése a tanév elejére megtörténik.) 

Törekszünk arra, hogy az új zárt, műfüves focipályát minél jobban kihasználjuk, ezért a 

nyár folyamán a 6 tájékoztató segédanyagot minden óvodapedagógus áttekinti. Lehetőséget 

biztosítunk a gyerekeknek a következő tanévben a tollaslabda, a tenisz, a kosárlabda, a röplabda 

és természetesen a foci szabályainak és gyakorlati játékának elsajátítására.  

A pályázatok (Örökös 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 pályázata 3 éves fenntartási időszakában vállalt feladatok elvégzése.  

2.16 Továbbképzések 

 

Cseresnyés Anett harmadik és negyedik félévét végzete a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán Gyermek- és ifjúságvédelmi szakterületen 

pedagógus- szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés keretében. Megírta 

szakdolgozatát Gyermek és ifjúságvédelmi szemlélet a Katolikus Egyházban. Inkluzív nevelés 

a Szent József Katolikus Iskola és Óvodában címmel. A szakdolgozat jeles minősítéssel került 

elfogadásra a védés és az államvizsga van még hátra.  

 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel az óvodánkba tervezett képzés és a KAPI által 

meghirdetett képzések sem valósultak meg. Bízunk abban, hogy a következő tanévben ezek 

megrendezésre kerülhetnek.  
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3 ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 

3.1 Helyzetelemzés 

 

1. Az intézmény személyi ügyeinek változásai:  

A megfelelő tanárellátottság, a pedagógusok megfelelő képesítése nemcsak országos 

szinten probléma, de iskolánkban is minden évben jelentkező, megoldandó feladatokat állít 

elénk.  

Emellett az egyszakosság, a kis óraszámú tárgyak esetében az óraadókkal történő 

egyeztetések, az egyházi neveléshez való elhivatottság esetleges hiánya és a járvány 

megjelenésével a COVID-19 fertőzött, karanténba helyett pedagógusaink is nehezítették a 

zavartalan oktatás megvalósítását.  

A pedagógusok demográfiai jellemzőinek elemzésével érzékeli a vezetőség, a 

súlyosbodó problémákat. Lassan belenyugszunk, hogy a pálya elnőiesedik, holott a 

gyerekeknek egyre nagyobb szüksége lenne – édesapák hiányában – férfi nevelőre, de a 

pedagógusok kiöregedésével még csak most kezdünk szembesülni. A tanári pálya nem bizonyul 

elég vonzónak, (pálya alulfizetettsége, társadalmi megbecsületlensége, munkaidő terjedelme, 

tehetetlenségérzés, kiégés, stressz) így a pályakezdők rendszerbe való belépésével sajnos csak 

kismértékben számolhatunk. 

Nagy problémát jelent a teljes munkaidős (34 fő) és megbízási díjas, óraadók (15 fő) 

intézmény szintű összetétele. Az óraadó kollégákra ugyanis kevésbé számíthatunk a programok 

szervezésében, lebonyolításában, versenyeztetésben - hiszen köti őket a főállású munkaidejük. 

Örülünk azonban, hogy ebben az évben is, minden tantárgyat szakos ellátottsággal tudtunk 

megoldani. 

Pedagógusainknak egyre komolyabb kihívásokra kell felkészülniük és a feléjük 

támasztott elvárás is egyre csak nő. 

 

2. A pedagógiai munka értékelése: 

2020 tavaszán a semmiből tört ránk egy új munkarend, a digitális oktatás. Felkészületlen 

voltunk, de alkalmazkodtunk. 2020 nyarán ezért óvatosságból igyekeztünk az iskola számára a 

legmegfelelőbb platformot kiválasztani. Legfőbb szempont: az egyszerűség és az 

áttekinthetőség volt, diák –tanár szülő számára egyaránt. 

Év elején több szaktanár nem íratta meg az eleji felméréseket, mert a tavaly márciustól 

életbe lépő digitális oktatás, majd a rákövetkező három hónapos nyári szünet miatt egy 

közvetlen év eleji felmérés nem adott volna reális eredményt.  

Év elején próbáltuk a hiányosságokat pótolni, októbertől pedig a legtöbb pedagógus 

azon igyekezett, hogy azok a tananyagok, melyek feltétlen igénylik a jelenléti oktatást, minél 

hamarabb megtanulásra kerüljenek.  

Az előírt egészségügyi szabályok miatt már ősztől le kellett mondanunk az oktatási 

tevékenységeken kívüli, hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényeinkről, 

programjainkról.  
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Időlegesen felfüggesztettük a szakköröket, sportköröket. A ebben dolgozó 

pedagógusaink munkarendjét átcsoportosítottuk, az intézkedési terveinkhez igazítottuk. 

Sajnos félelmünk nem volt alaptalan. Novemberben ugyanis hozzánk is elért, immár 3 

mutációjával a világméretű vírus. Sorba karanténba kerültek osztályaink, pedagógusaink. És a 

vírus kegyetlenül jelen volt. Tanév végére 3 édesapát és egy anyát veszítettünk el. 

Az állandóan megjelenő új jogszabályok folyamatos változásokat idéztek elő, 

változtatásokat követeltek meg. A vezetőségnek gyors döntéseket kellett hoznia, állandóan 

készenlétben kellett állnia.  

Az új törvények, rendeletek nyomon követésében nagy segítségünkre volt Kissné Csatai 

Ágnes EKIF-es kolléganő, aki rendkívüli precizitással, napra kész információkkal látott el 

bennünket. Ezúton is köszönjük a munkáját. 

 

Márciusban olyan sok lett a megbetegedés iskolánkban, hogy már az országosan 

bevezetett digitális munkarend EMMI 17/2021. (III. 5.) előtt egy héttel március 02-tól digitális 

oktatást kellett iskolaszinten elrendelni. 

Használatba vettük az augusztusban előkészített sztj2020 email címeket és a Classroom 

tantermi szolgáltatást. Rendszeres munkarendet alakítottunk ki tanulóinknak. Bevezettük az 

online időszakra kidolgozott órarendet. Meet-es online óratartással segítették tanáraink 

diákjainknak a tananyag könnyebb megértését, tanulóinkkal való „személyes”kapcsolattartást. 

A gyerekeknek ugyanis mentálisan is egyre nagyobb igényük jelentkezett ezekre az órákra. 

Kollégák igyekeztek változatos feladatokat kitalálni, sokféle módszert használni, hogy 

állandó motivációval tartsák a diákokban az életkedvet, a tudás megszerzése iránti vágyat. 

A 11/2021. (III.6.) Korm. rendelet, értelmében a digitális időszakban szülői kérelemre 

gondoskodtunk a tanulók napközbeni felügyeletéről. 

Az alsó tagozatosoknak április 19-ig tartott a digitális oktatás, a felsősöknek május 10-

ig.  

Örültünk, hogy tanévzárás előtt visszatérhettünk a jelenléti oktatásba, de volt, aki 

kérelmezte a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti 

tanulói távolmaradás intézményvezetői igazolását. 

Különös gondossággal jártunk el azon szülői kérelmek elbírálásánál, ahol a 

kétszázötven tanítási órát, vagy az egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát 

meghaladó hiányzás felmerült. 

Április közepén, a figyelmeztetők beírásakor, a munkaközösség-vezetők felmérték a 

digitális oktatásba nehezen boldoguló tanulóink számát. Lemaradásaik pótlása, érdemjegyeik 

javítása és az esetleges lemorzsolódásuk megelőzése érdekében pedagógusaink felzárkóztató 

foglalkozásokat tartottak számukra. Tapasztalataink szerint a most már másfél éve tartó nem 

mindig jelenléttel megvalósuló oktatás négyféleképpen mutatkozott.  

A jobb képességű tanulóknál szinte zökkenőmentesen. Bizonyították, hogy önálló 

tanulásra is képesek. A gyengébbeket, lustábbakat sokszor annyira segítették szüleik, hogy nem 

egyszer megcsinálták helyettük a feladatot, ezért ők a jelenléti oktatásba visszatérve újra 

rosszabbul teljesítettek. 
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S voltak minden osztályban olyan tanulók is, akik eleve motiválatlanok voltak, s még a 

szülői támogatást sem kapták meg. Közülük azok, akik alapvetően nem rossz képességűek, 

valószínű valamennyire fel fognak zárkózni a későbbiekben, viszont vannak szinte teljesen 

lemaradó, akár emiatt évet ismétlő diákjaink is. 

 

Az idei tanév során öt pedagógus önértékelését terveztük, de a kialakult helyzet 

(karanténba került osztályok és pedagógusok, digitális tanrend bevezetése EMMI 17/2021. (III. 

5.) miatt csak 4 fő értékelését tudtuk megvalósítani.  

A pedagógusok a tervezett időpontban tartották meg a bemutatóórákat és az 

óramegbeszéléseket. Az interjúk és a kérdőívek kitöltése rendben zajlottak. Az értékelést 

mindenkinél sikeresen le tudtuk zárni.   

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 2020/21-es tanévben 3 kollégának zajlott le a minősítése (Pedagógus II. fokozatot 

célzó eljárás)  

A 2019. évi veszélyhelyzet elrendelésével 2 pedagógusunk (Kiss Péter és Kis-Baranyi 

Erika) 2020. tavaszára tervezett minősítési eljárását törölték, így az érintett kollégáknak az 

Oktatási Hivatal 2020/2021-es tanévre jelölt ki új időpontot. 

2020/21-es tanévre kijelölt minősítési eljárásinkból a szeptemberi személyes jelenléttel 

valósulhatott meg, de a februári minősítések az online eljárásrend szerint zajlottak.  

Mindhárom pedagógusunk nagy felkészültséget mutatott, jó eredménnyel zárta 

minősítő eljárását. 

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. 

Iskolánkban a tehetséges tanulók azonosítására nagy figyelmet fordítanak tanítóink és 

szaktanáraink. Rendszeresen kérjük az intézményünk alkalmazásában álló, fejlesztő 

foglalkozásokat tartó pedagógusok véleményét, segítségét is. Az alsó tagozaton differenciált 

feladatvégzéssel és versenyekre való felkészítéssel folyik tehetségek gondozása, fejlesztése.  

Az iskolai tehetséggondozás színtere a tanórák mellett a szakköri foglalkozások. 

Tanulóink körében a szakkörök nagy népszerűségnek örvendtek, de sajnos a bevezetett 

járványügyi intézkedések nagymértékben akadályozták, átalakításra, időleges szüneteltetésre, 

online foglalkozásokra korlátozták, ezen tevékenységeinket. 

Nagy köszönet és elismerés azoknak a tanároknak, akik online időszakban is éreztek 

erőt elhivatottságot, hogy a napi terheik ellenére erre is szánjanak időt és motiválni tudják 

tanulóikat. Sok szép eredményünk született. Büszke vagyok a kollégákra és a tanulóink 

kitartására, teljesítményére is.  
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A tanulók eltérő ütemű fejlődéséből fakadó egyéni hátrányok csökkentése érdekében 

2020. október 9-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 évfolyamon indított két első osztályból összesen 12 tanuló képességmérése 

történt meg október hónapban. 

Májusban megkezdtük a következő tanévre eső felülvizsgálati kérelmek előkészítését, 

melyeket 2021. június 30-ig továbbítunk a szakértői bizottságokhoz  

(Számuk magas 17 SNI és 16 BTMN tanuló soros felülvizsgálata következik, és 3 tanuló 

első vizsgálatát, valamint 1 tanuló soron kívüli felülvizsgálatát kezdeményezzük.) 

Méltányossági határozatot (tantárgy, valamint tantárgyrész értékelése-, minősítése alóli 

mentesség, hosszabb felkészülési idő, segédeszköz alkalmazásának biztosítása, szóbeli 

számonkérés előnybe részesítése) 17 tanuló esetében hoztunk.  

 

Fejlesztő foglalkozásainkra minden időknél nagyobb szükség volt. Fejlesztő 

foglalkozásainkat megtartottuk, de sajnos ez a réteg volt az, akik a legkevésbé voltak 

motiválhatóbbak.  

Az idei évben már szeptemberben elkezdtünk a 8.-osok továbbtanulásával foglalkozni. 

Szeptember 21-én pályaorientációs mérésen vettek részt, októberben pedig az egész iskola 

számára pályaorientációs napot tartottunk, ahol a Bács- Kiskun Megyei Iparkamarától Bársony 

István előadást tartott tanulóinknak. A járványügyi szabályozások nem tették lehetővé, hogy 

elhívjuk a térség középiskoláinak vezetőit és a hagyományosnak számító, pályaválasztási 

tanácsadásukat, az érdeklődő 7-8. osztályosainknak, személyes találkozással megtartsák. 

Ismertetőiket online formában továbbítottuk a tanulóknak.  

A 60 általános iskolát végzett tanulónk a következő középiskolákban folytatják 

tanulmányaikat: 

 

Gimnázium 

(fő) 

Technikum 

(fő) 

Szakközép-

iskola (fő) 

Létszám 

összesen 

(fő) 

Katolikus középiskola 

Más 

felekezeti 

középiskola 

Megjegyzés 
összesen 

ebből Kalocsa-

Kecskeméti 

Főegyházmegye 

fenntartásában 

21 35 7 60 20 20 10 - 

 

Tematikus hétnek a Pénz7-et választottuk ebben a tanévben. Mivel a megadott 

időszakban (március 2-5.) már online oktatunk, így minden pedagógusunk az adott tananyagba 

belefoglalta az ehhez kapcsolódó ismereteket. 

A korai iskolaelhagyás megakadályozása érdekében rendszeres statisztikai adatgyűjtést 

végzünk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számáról. Az elmúlt két tanév féléveihez 

viszonyítva a bevezetett digitális munkarend sajnálatosan több tanulónál vezetett a tanulmányi 

eredmények romlásához és e miatt bekerültek az adatszolgáltatásba.  
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A tavalyi tanévben a hatodik és nyolcadik évfolyamon tanuló diákok, anyanyelvi és 

matematikai alapkészségeit vizsgáló kompetenciamérés, valamint az idegen nyelvi - a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendeletet miatt – elmaradt, így ez év februárban 

nem is jelenhetett meg mérési eredmény, melyet elemezni tudtunk volna.  

Az idei, 2020/2021. tanévben, az országos mérés-értékelés keretében vizsgálatra került 

a hatodik és a nyolcadik évfolyamon tanuló diákok anyanyelvi és matematikai 

alapkészségeinek fejlődése, illetve idegen nyelvi készsége. Egyetlen tanuló kapott felmentést a 

kompetencia mérés tesztfüzetének kitöltése alól SNI státusza miatt. Kettő pedig idegen nyelvi 

mérés alól.  

Az idegen nyelvi mérés két részből állt: olvasott szöveg értése és hallott szöveg értése. 

Feladatlapok kijavítása helyben történt, átlagosan 70-80% -os lett. 

A 6. osztályos német csoportunk nyelvi mérésének eredményével nem vagyunk 

elégedettek. Sajnos a német nemzetiségi oktatásunk megszüntetéséhez vezető okok ebben az 

évfolyamban már fellelhetőek. /tanulók gyenge képességűek, segítő háttér nem biztosított/ 

 

Nevelőtestületi dicséretben alsó tagozaton 23, felső tagozaton 35, összesen 58 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.  

Bukás miatt évismétlő tanulóink száma alsó tagozaton egy tanuló, a felső tagozaton 5 

fő.  

Bukott tanulóink számára, a szaktanárokat tananyagot állítottak össze nyári felkészülés 

megsegítése érdekében. 

2020. január 1-jétől a hatodik életévét elérő gyermek további egy nevelési évig tartó 

óvodai nevelésben maradását a szülő kérelmezhette az Oktatási Hivatalnál - orvosi, szakértői 

papírok- csatolásával, de sok esetben kérelmük elutasítást kapott. Így több tanulónk is iskola 

éretlenül került első osztályba, teljesítménye a tanév során nagyon kezdetleges volt.  Ez a 

magyarázata annak, hogy hét elsős tanulónk szülője kérte, hogy az elvégzett tanévet előkészítő 

jellegűnek minősítsük.  

A digitális munkarend miatt, szinte minden hagyományosan megrendezésre kerülő 

közösségépítő programunk, iskolai rendezvényünk maradt el. Családi nap, lámpás felvonulás, 

nyílt napok, fogadó - és szülői értekezletek, betlehemi pásztorjáték, iskolai szintű farsangi 

mulatság, Buckás keresztút, szülők-nevelők bálja, anyák napja, Olvasásmaraton, 

HATÁRTALANUL projekt. Nagy űrt hagyva ezzel a gyerekek diák életében. 

Nyáron a kisebbségi önkormányzat 2 hét felzárkóztatást biztosít a bukott cigány 

gyermek számára. Ez egy újabb lehetőség a tananyag pótlására, felzárkózásukra. Az 

önkormányzattól kapott jelentkezési lapokat továbbítottuk az érintett tanulókhoz. 

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának köszönhetően nyári táboraink tovább 

szerveződhettek. 4 táborunk megrendezésre került. Büszke vagyok a tantestületre. Sok jó 

ötlettel próbálják az évközi kimaradt programokat pótolni, élmény dús tábort szervezni, a 

tanulóinknak életre szóló emlékeket szerezni. 
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2 Újteleken, az alsó tagozatosok számára, 1 Szankon a felső tagozatosoknak és 1 

napközis tábor az 1-2 osztályosaink számára. 

Táboraink közösség építő szerepe a mentálisan megviselt gyermekeinknek életmentő. 

 

A minőségi oktatás, érdekében szívesen fogadtam a nevelők továbbképzési igényeit, 

Igyekeztem az egyéni ambíciókat, az intézmény érdekeivel összhangba tartani. Idén a kollégák 

bátrabban jelentkeztek 11 fő vett részt online továbbképzésen. 

 

Szalai Márta kolléganőnk egy év halasztást kért a gyógytestnevelés szakirányú 

továbbképzése elvégzésében, melyet a vírushelyzet és az egészségügyi állapotára való 

tekintetre elfogadtam. 

 

 

3. Beiskolázás 

 

Iskolánk az idei tanévben is legfontosabb feladatai közé sorolta a sikeres beiskolázás 

megvalósítását. Ennek érdekében bemutatkozó kiadványt készített a kommunikációs 

munkaközösség. A szülők kezébe nem tudtunk adni, mert az őszi nyílt napunkat is törölte a 

járványügyi helyzet, így csak online tudtuk népszerűsíteni a kiadványt és azáltal 

intézményünket.  

 

Tagintézményünkkel kapcsolatunk továbbra is szoros. Ovisaink a járványügyi 

szabályozások betartásával, vendégei voltak iskolánk különböző rendezvényeinek, illetve 

kollégáink is lehetőség szerint látogatták az óvodánkat.  

Tavaszi nyílt napunk sem tudott jelenléttel megvalósulni, ezért mint vezető, felvett 

kisfilmen keresztül mutattam be az iskolát, valamint az elsős tanítók  meséltek  önmagukról, 

munkájukról, hitvallásukról online . 

Márciusban még tartottunk egy online beiskolázási szülői értekezletet, melyre nagy volt 

az érdeklődés.  

Kora tavasszal, szándéknyilatkozatot tettünk közzé média oldalainkon, melyek 

visszaérkezésével már volt egy elérhető adatbázisunk leendő elsőseink szüleihez. Ezekre az 

email címekre februártól küldtük a beiratkozási kisfilmjeinket, tudnivalókat.   

Iskolánkba a beiratkozás 3 féle lehetőségét választhatta a szülő. Személyes részvétellel, 

elektronikusan, nyomtatványon keresztül vagy a KRÉTA rendszeren keresztül. Mindhárom 

lehetőséggel éltek a szülők, de leginkább a személyes jelentkezést választották. 

Az idei tanévben két első osztály indítására nyílt lehetőségünk. 41 gyermeket vettünk 

fel, de folyamatos téma a kollégák között, hogy mit tudunk még tenni annak érdekében, hogy 

iskolánkat vonzóvá tegyük a nagycsoportos óvodás gyermekek szüleinek szemében.  

Idén, a 8 osztályos gimnáziumba 7 tanuló nyert felvételt, amit nagyon soknak tartunk. 

A gimnáziumi élet, korai felnőtté válás, a gyerekek, a 4. osztály utáni biztos felvétel biztonsága 

erősítette a szülők döntését. 6 osztályos gimnáziumba 4 tanulónk jelentkezett át.  
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4. Hitélet 

2020. augusztusától intézményünk új iskolalelkészt kapott Márton Arnold, frissen 

felszentelt kispap személyében.  

A tanév elején minden újdonságnak számított neki, sok segítségre volt szüksége. A 

tantestületbe jól beilleszkedett, tanév elején előző éves hitéleti gyakorlatunkat követtük, amibe 

Arnold is bekapcsolódott, majd ügyesen átvette az egyházi programjaink szervezését.  

Szeptemberben megtartottuk a 2020 tavaszán elmaradt elsőáldozást, amikor 11 diákunk 

járulhatott először az Úr asztalához.  

Több iskolamise maradt el a járványügyi helyzetben, de az osztálymiséket a jelenléti 

oktatás alatt megtartottuk. A szentmisén a szolgálatokat a tanulóink adták, mellyel tudatosabbá 

válik bennük a szentmise felépítése, menete. Célunk ezáltal elméleti és gyakorlati liturgikus 

képzés. 

Rorate, angyali miséket a járványügy miatt osztályonként, az iskola kápolnában 

tartottuk. Meghitt hajnali misék voltak, méltó ráhangolódása, készülete volt a kis Jézus 

születésének várakozásának.  

Diákjaink buckás keresztútja, a digitális oktatás miatt elmaradt, de helyettük a 

pedagógusok végezték templomunkban, a március 19-i keresztúti áhítatosságot, megemlékezve 

iskolánk védőszentjének neve napjáról.    

Ferenc pápa 2020. decemberében meghirdette a Szent József évet, amihez iskolánk is 

csatlakozott. Ehhez kapcsolódóan sok szép programot találtunk ki tanulóinknak. 

Pl.:“A családom számomra szent.” címmel pályázatot hirdettünk az alsó tagozatos 

osztályainknak, iskolánk minden tanulója megtanulta a Szent József imát, éneket, robotikán 

Szent József szobrot nyomtattak tanulóink 3D nyomtatással, valamint a nyári táborba Szent 

József tallért készítettek fizetési eszköznek. 

Június elején újabb lehetőség adódott elsőáldozás megtartására, így újabb 18 tanulónk 

vehette fel a szentséget. 

A nyolcadikos diákjainktól Isten áldásával vehettünk búcsút.  Iskolalelkészünk tartott 

nekik ballagási misét, s bocsájtotta őket útjukra. 

 

5. Előírt intézményi kötelezettségek: 

Iskolánk – mint köznevelési intézmény- kidolgozta és a tanév során 6-szor átdolgozta a 

járványügyi készenlét idejére alkalmazandó eljárásrendjét. Honlapunkon, az előírásoknak 

megfelelően a következő megnevezéssel tettük közzé:  

Intézkedések a COVID-19 járvány terjedésének megelőzése érdekében Szent József 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda - Kiskunhalas  

 

2020. szeptemberétől 1. és 5 osztályban bevezetésre került új NAT. Helyi tantervünket 

ez alapján a tavalyi év folyamán átdolgoztuk. Az elsős kollégák pozitív tapasztalatai az, hogy 

jó hogy az olvasási technika biztonságos elsajátításának időszaka meghosszabbodott, az írott 

nagybetűk írása 2. osztályra tevődött, de a környezetismeret elvonása nagyon hiányzik a 

gyerekek elsős tanulmányaiból.  
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Az 5. évfolyamon „új” tantárgy került bevezetésre, Természetismeret helyett 

Természettudomány címen. A tanító pedagógusok szerint a tananyag könnyen tanulható, rövid 

leckékből épült fel kitérve a fizika, kémia, földrajz és biológia alapismeretekre.  

Az 5 –es történelem tankönyv felépítése, pedagógusaink szerint nem biztosítja a 

tanulóknak a történelmi ismeretek rendszerbe látását. Munkafüzet nem került még 

kidolgozásra. 

Az 5. osztályban irodalmat tanítóknak teljesen új szerkezetű irodalom tanítással kellett 

szembesülni. Az elkészült új tankönyvek minőségét mindenképpen alacsonyabb szintűnek 

tartják, mint az eddigieké. 

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 sem az őszi, sem a tavaszi 

felülvizsgálatait személyesen iskolánkban nem tudta elvégezni. 

 

6. Intézményi közösségi élet 

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 hozzájárul. 

A tantestületünk kiemelt programja a - minden évben más helyszínen megrendezésre 

kerülő - csapatépítés, az új tanévre való ráhangolódás, a tantestületi kirándulás. 

Az idei tanévre tervezett tantestületi kirándulásunk, melyet egyben lelki napnak is 

szántunk / a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson való részvétel /, a járványügyi 

intézkedések nem tették lehetővé megvalósulását. Fenntartói segítséggel lehetővé vált az iskolai 

pedagógusoknak Veszprém – Keszthely – Pannonhalma 2 napos kirándulásának, illetve a 

tagintézményünk számára Siklós – Máriagyűd- Bátaszék zarándokútjának megszervezése. 

A veszprémi kirándulásunk (2020.szeptember 18-19-én) első napján Arnold atya a 

Szent Mihály-bazilikában mutathatott be pedagógusainknak szentmisét, majd Keszthelyen a 

Festetics-kastély történetével ismerkedtünk meg idegenvezető segítségével. Másnap Emanuel 

atya, a pannonhalmi apátság varázslatos miliőjébe adott betekintést. A napot Tácon, a régészeti 

emlékparkban zártuk. 

Reméljük, hogy ezek az emlékek is olyan sokáig élnek majd bennünk, mint az ókori 

leletek, hogy általuk, mint „élő kövek” tovább épüljön a lelkünk, és újult erővel töltődve 

sikeresen építsük együtt Isten országát. 

 

Tagintézményi kirándulásunk 2020. október 2-án valósult meg. Siklóson nemcsak a 

siklósi vár, hanem Magyarország történelmi eseményeivel is megismerkedtek dolgozóink. 

Ezután a máriagyűdi kegyhelyre zarándokoltunk el, ahol iskolalelkészünk szentmisét mutatott 

be. A csoport ezután felsétált a kálvária hegyre. Hazafele megtekintettük a középkori ciszterci 

apátság romjai mellé épült, neogótikus stílusú, katolikus templomot. 

Kirándulásainkat ismét nagyon eredményesnek mondhatjuk. 
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2020.10.21-én az egyházi táborok és közösségi célú projektek támogatása révén 

tantestületünk nagy része részt vehetett Berecz András, Kossuth-díjas előadóművész 

Félbevágott pipafüst című előadásán. Ízes székely beszéde, az előidézett vidám hangulata, 

frissítő erővel hatott lelkünkre. Köszönjük a „hajszolt embertársai örömét keresgélő” énekes, 

mesemondónak, hogy tantestületünket „kulturálisan” boldoggá tette.   

 

A téli időszak bezárkózással, online beszélgetésekkel telt. A vírustól való félelem, 

szeretteink iránti aggodalmaink, a bizonytalanságok sokasága a pedagógusokat is megviselte.  

Ezért kerestem, keresem újból és újból a lehetőséget a tantestület számára a 

közösségünk összekovácsolására.  

 

Tantestületünk június 12-én a mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színházban, a 

Valahol Európában című előadást tekintette meg közösen. Jó volt tanév végén közösen 

kikapcsolódni, együtt lenni. A látott darabot mindenki mélyen a szívébe zárta, szép emlékekkel 

gazdagodva folytathattuk tanév zárási feladatainkat. 

Az iskolai és óvodai munkatársaknak a településünkhöz közeli Pirtó tájházában kerül a 

tanév zárására sor.  

 

7. Kapcsolatrendszerek 

Az őszi hagyományosan megrendezésre kerülő családi napunkat a járványügyi 

előírások miatt ebben az évben nem tudtuk megtartani. A rendezvény évről –évre kitűzött célja, 

hogy a szülőkkel kötetlen beszélgetést kezdeményezzünk, közös programokon vegyünk részt, 

s bekapcsoljuk az iskolai életünkben. Szükségessége ebben az évben jóval indokoltabb lett 

volna, mint bármikor. 

Szoros kapcsolatot ápoltunk az idei évben is a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat-tal, de értekezni 

velük is csak online módon tudtunk.  

2 tanulónk esetében súlyos családi problémák merültek fel. Mindkét esetben 

esetmegbeszélést tartottunk. 

Ebben az évben iskolánkban új szociális segítőjük, Gáborné Háhn Hella, aki a 

gyermekek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők elhárításában és 

veszélyeztetettségének megelőzésében nyújt segítséget. 

A Védőnői szolgálat figyelemmel kíséri gyermekeink fejlődését, védőoltásokat a 

7.osztályos tanulóink megkapták. 

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

is tovább erősítettük. Két évfolyamunk is (7.-8.) részt vett 2020 őszén (október 22-én) Bársony 

István pályaorientációs előadásán.  

Az Alsóvárosi Diáktársaság, DÖK és Diákparlament közgyűléseket csak első félévben 

tudtuk megtartani, képviselőjük a továbbiakban online tartotta velük a kapcsolatot.  

Tisztségviselők választása/megerősítése megtörtént.  
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Május elején csak online kereteken belül tudtak megemlékezni osztályaink 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 projektből ebben az évben csak a Környezettudatos nevelést támogató 

modellezés valósult meg, közel 100 eFt értékben. Itt a negyedik évfolyam 20 tanulója vett részt. 

A családi nap, pénzügyi szakmai kirándulás, szakmák bemutatója, szakmai 

kiránduláskörnyezeti nevelés témában, pénzügyi előadás sorozat elmaradt. Reméljük jövőre 

lesz alkalmunk ezeket is pótolni. 

 

8. Beruházások felújítások 

Megvalósult infrastrukturális fejlesztéseink a 2020/21 tanévben: 

 Iskola előtti parkosítás 

 épület karbantartás 

 

A 2012-ben elkezdődött 8 ütemű tervezési folyamatok megvalósítási terveit befejeztük. 

Végleges építési engedéllyel lezártuk.  

Akadálymentesítési beruházásunk megvalósítására Dóka József tervező mérnököt 

foglalkoztattuk, aki az aula feletti rész beépítését, szintenkénti akadálymentes WC-et, 

akadálymentes feljárókat, az Áchim A. utcai járdát, parkolót és a kisudvarunk térkövezését, 

parkosítását tervezte meg. Közbeszerzési eljárásunkat július hónapban tervezzük megindítani.  

 

3.2 Személyi feltételrendszer 

3.2.1 Pedagógusok 

A 2020. nyár folyamán is történtek személyi változások, 1 kolléga távozott az iskolából. 

Emiatt meg kellett oldanunk egy kémia szakos tanár óráinak ellátását. Továbbra is hiány van 

magyar, angol és informatika szakos pedagógusokból, ezeket az órákat részben óraadó kollégák 

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. Városszerte jelentősen megugrott az 

igény a gyógypedagógusok, logopédusok, gyógytestnevelők munkájára, így ők is leterheltek. 

Tervezzük, hogy a hiányaink megoldására beiskolázunk pedagógus kollégát. 

Különleges ellátásra tiflopedagógust is keresnünk kellett. 

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.  

Gyermeknevelési szabadságon lévő kollegáink közül Garas Eliza Viktória és 

Medveczné Beier Ágnes Diána az első, Kissné Faragó Nóra és Vargáné Németh Lilla a második 

gyermeke érkezése miatt van távol. Nagy Bíró Anita 2020. október 25-től 2021. március 31-ig 
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szabadságát töltötte, a helyettesítésére Váradiné Grósz Éva nyugdíjas kollegát alkalmaztuk a 

tanév elejétől. 

Óraadók 

 

Ssz. Név Ellátott feladat Végzettségek 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

1. Bertalan Gábor földrajz óra 
egyetem, földrajz szakos 

középiskolai tanár 
7 

2. Csapi Antal birkózás birkózás sportoktató 4 

3. Juhász Ágnes táncoktatás egyetem, tánctanár 4 

4. 
Kissné Kriszt 

Zsuzsanna 
kémia óra 

egyetem, kémia szakos 

középiskolai tanár 
4 

5. Kókai Ágnes 
ének-zene 

tehetséggondozás 

főiskola, óvónő, ének-

zene szakos általános 

iskolai tanár 

1 

6. Krivosija Róbert informatika óra 

főiskola, mérnök-

informatikus, 

gépészmérnök tanár 

8 

7. Mándity László Tibor táncoktatás főiskola, táncpedagógus 7 

8. Nyilas Erika Tímea 
logopédiai 

foglalkozás 

főiskola, általános 

iskolai tanító, 

gyógypedagógus 

5 

9. Opauszki Györgyné 
tiflopedagógiai 

foglalkozás 

főiskola, oligofrén-

pedagógiai-tiflo-

pedagógiai szakos 

gyógypedagógiai tanár 

1 

10. Péter Mariann irodalom óra 
egyetem, magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár  
2 

11. 
Rácz-Fodorné Nagy 

Nikoletta 
angol óra 

főiskola, magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár 
3 

12. Szalai Márta gyógytestnevelés 

főiskola, általános 

iskolai tanító, 

testnevelés műveltségi 

terület 

2 

13. Veresné Szűcs Ibolya magyar óra 

főiskola. tanító, magyar 

nyelv és irodalom 

szakos tanár 

4 

14. Zadravecz Attila technika óra 
egyetem, okleveles 

technikatanár 
6 

15. 
Zsálekné Borka 

Katalin Teréz 
kémia óra 

egyetem, okleveles 

matematikatanár, 

kémia-matematika 

szakos tanár  

5 
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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! 

A testület tagjai a felekezetüknek megfelelő misékre, istentiszteletekre járnak. 

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 Márton 

Arnold Vilmos atya látta el, támogatására mindig számíthattunk. Iskolánkban tanított ezen felül 

hittant az érsekség alkalmazásában Bokor Margit valamint Kuris István László.  

A református hitoktatást Hunyadiné Székely Márta végezte. 

 

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 2020. szeptember 15-én nyugdíjba vonult, helyette 2020. szeptember 

16-tól Birgés Éva könyvtáros státuszban látta el a könyvtárosi teendőket.  

Ssz. Név Beosztás 
Legmagasabb iskolai 

végzettség 

1. Birgés Éva könyvtáros főiskola, tanár 

2. Jordán Renáta pedagógiai asszisztens szakközépiskola 

3. Kovács Mercédesz iskolatitkár szakközépiskola 

4. Kovács Dániel rendszergazda főiskola  

 

3.2.2.3 Gazdasági technikai apparátus 

A gazdasági apparátusunk összetétele nem 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. 
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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. 

2020 októberében az egyik intézménytakarító távozott intézményünktől, akit csak 2021. 

február hónapban sikerült tartósan pótolnunk.  

Tompáról és Kisszállásról 40 diákunk és 1 óvodás gyermek 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. Dáginé Tombácz Szabina intézménytakarító 8 általános 

4. Farkas Erzsébet portás szakiskola 

5. Farkasné Micai Katalin gyermekfelügyelő 8 általános, dajka 

6. Fekete Evelin hivatalsegéd szakiskola 

7. Geszler Tibor karbantartó szakközépiskola 

8. Kovács-Sötétné Tóth Éva pénzügyi adminisztrátor szakközépiskola 

9. Kozma Viktor Istvánné hivatalsegéd szakközépiskola 

10. 
Mészárosné Sztupinszky 

Anita 
portás szakközépiskola 

11. Süveges Józsefné intézménytakarító 8 általános 

12. Oláh Renáta élelmezési ügyintéző szakközépiskola 

13. Timár Nikolett számviteli ügyintéző szakközépiskola 

14. 
Vargáné Vadkerti-Tóth 

Terézia 
gazdasági ügyintéző főiskola 

15. Vida Ferencné konyhai kisegítő szakmunkásképző 

16. 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 2020/2021. tanévben az iskolában a 

jogszabályban előírt feladatokat, vizsgálatokat  elvégeztük. Orvosi, védőnői szűrővizsgálaton 

részt vett tanulók száma: 359 fő. 

Rendkívüli esemény nem történt. 

Az iskola, vizesblokkok ellenőrzése megtörtént tisztasága közegészségügyileg 

megfelelő. Büfé az iskolában továbbra sem üzemel. 
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3.3 Tanulók 

Intézményünk 8 évfolyamos általános iskolájában, alsó és felső tagozaton összesen 18 

osztály van. Az idei tanévet 356 diák kezdte meg, ez a létszám a tanév végére 359 főre 

emelkedett. 2 diák távozott a tanév során költözés miatt. Más intézményből 5 gyermek 

iratkozott iskolánkba.  

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 hatodikos látássérült tanuló tiflopedagógiai 

fejlesztését utazó gyógypedagógussal láttuk el.  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 8 %-ot, a halmozottan 

hátrányos gyerekek száma az 4 %-ot. A tavalyi tanévhez képest ez az arány mindkét esetben 

minimálisan (1%-kal) csökkent. 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 23  24  1 1 4 6 

1.b 22  24  1 1 4 7 

2.a 17  17  1 1 2 2 

2.b 20  20      

3.a 20  20  3 4 3 5 

3.b 20  20  3 3 1 2 

4.a 20  20  2 3 1  

4.b 22  22  2 2 1 1 

5.a 18  18  4 4 1 1 

5.b 16  17  2 2 2 2 

6.a 22  22  4 4 2 2 

6.b 21  21  1 1 1 1 

7.a 16  16  3 3 3 3 

7.b 21  20   1 4 3 

7.c 18  18  2 3 1  

8.a 23  23  3 3 3 3 

8.b 13  13    1 1 

8.c 24  24  4 4 1 1 

Összesen 356 0 359 0 36 40 35 40 
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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,  
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 családlátogatás, 

 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. 

A 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, illetve bűnöző életmódot folytató család is. Egyik 

hetedik osztályos tanulónk esetében azért kellett a Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulnunk, 

mert a bűnöző életmódot folytató apa elhunyt, a család anyagi helyzete megromlott, a kislány 

rossz társaságba keveredett. Várjuk a döntést, mert valószínűleg a gyermeket kiemelik a 

családból. 

 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 a hátrányos helyzetű tanulóink. 

Iskolánkba ebben a tanévben 359 tanuló járt, ebből HHH-s tanuló 13, a HH-s tanuló 29. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül tanulóink közül 63 fő. 

Az SNI-s tanulók száma 40 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. Iskolánk tartja 

velük a kapcsolatot. Lehetőség szerint képviselteti magát.  

A rendőrség segítségét elfogadva hetedik és nyolcadik osztályos tanulóinknak a tanév 

végén előadásokat tartottunk a rájuk leselkedő veszélyekről és annak elhárítási módjáról a 

világhálón, illetve a mindennapi életükben. 
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Folyamatos és jó a kapcsolatunk Börcsökné Ábrahám-Furus Edit 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 Gáborné 

Háhn Hella, a Család és Gyermekjóléti Központ által foglalkoztatott szociális segítő, aki a 

gyermekek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők elhárításában és 

veszélyeztetettségének megelőzésében nyújt segítséget hetente. 

Sajnos a Covid-19 járvány idén is beleszólt iskolai életünkbe, kezdetben csak egyes 

osztályok, majd az egész iskola digitális tanrendre tért át, felhasználva az elmúlt év 

tapasztalatait. Az áttérés gördülékenyebb volt, csak néhány tanulónknak kellett a Mezőőrség 

segítségét kérni, 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.  

A járvány sajnos 3 apukánk halálát is okozta. A tanulóinknak nem csak anyagi (Római 

Katolikus Egyházközség, Máltai Szeretet Szolgálat), de mentálisan is segítséget próbáltunk 

biztosítani.  

Tapasztalataink szerint a digitális tanrend során tanulóink nagyon keveset mozogtak, 

többüknél az elhízás jelei mutatkoznak, az egészségtelen ételek, italok fogyasztása előtérbe 

került. Azzal, hogy az oktatás a digitális térbe került, néhány tanulónknál bizonyos fokú 

függőség jött létre a virtuális világ iránt, olyan tartalmakat néztek, amely nem nekik való, és 

téves képet alakíthat ki bennük a társas kapcsolatokról. Az ilyen helyzetek elkerülésében nagy 

felelősség hárul a szülőkre is, hiszen az iskolán kívüli internet használatot ők tudják korlátozni 

gyermekeiknél. 

Nyáron az alsó tagozatosoknak (3) és a felső tagozatosoknak (1) iskolai tábort 

szervezünk, ezen felül azok a szülők, akik nem tudják megoldani gyermekük nyári felügyeletét 

a város által szervezett napközis táborban vehetnek részt. 

Az alábbi táblázat iskolánk tanulóira vonatkozó adatok, a 2021. június 15-ei állapot 

szerint.  

Osztály Létszám Hátrányos helyzetű 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

SNI 

1. a 24 1 1 1 

1. b 24 1 3 1 

2. a 17 - - 1 

2. b 20 1 1  

3. a 20 2 - 4 
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3. b 20 2 - 3 

4. a 20 3 - 3 

4. b 22 1 - 2 

5. a 18 4 1 4 

5. b 17 1 2 2 

6. a 22 2 2 4 

6. b 21 1 - 1 

7. a 16 4 2 3 

7. b 20 - - 1 

7. c 19 4 1 3 

8. a 23 1 - 3 

8. b 13 - -  

8.c 24 1 - 4 

Összesen: 359 29 13 40 

 

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 5 tanuló.  
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3.4 Tárgyi és pénzügyi feltételek 

A 2020/2021 tanévben az alábbi összegű (Ft/fő) normatív hozzájárulásból gazdálkodtunk:  

Egyházi támogatások: 

Jogcím 2020.09-12.hó 2021.1-8.hó 

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

Intézményfinanszírozásra kapott normatív állami hozzájárulások: 

Jogcím 2020.09-12.hó 2021.1-8.hó 

Átlagbér támogatás óvoda Ft/fő/év: 4.371.500,- 4.861.500,- 

Átlagbér támogatás ált.iskola Ft/fő/év: 4.455.000,- 5.074.000,- 

Óvodai ped.végz. ped.munkát segítők bértám. Ft/fő/év:  4.371.500,- 4.861.500,- 

Óvodai nem ped.végz. ped.munkát segítők bértám. Ft/fő/év:  2.400.000,- 2.919.000,- 

Iskolai ped.végz. ped.munkát segítők bértám. Ft/fő/év: 4.455.000,- 5.074.000,- 

Iskolai nem ped.végz. ped.munkát segítők bértám. Ft/fő/év: 3.000.000,- 3.200.000,- 

Kiegészítő tám. 10% nemzetiségi pótlékhoz 249.000,- 249.000,- 

Kiegészítő tám. 25% nemzetiségi pótlékhoz 622.000,- 622.000,- 

Kiegészítő tám. 40% nemzetiségi pótlékhoz 811.600,- 811.600,- 

Intézményi étkezt. tám. (Ft/finansz.dolgozó ltsz./év): 2.200.000,- 2.376.000,- 

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

Minősített pedagógusok kieg.támogatása: 2018.12.31-ig minősült 2019.12.31-ig min. 

Alapfokú végz. óvodaped. ped.II-be sorolva 396.700,- 432.000,- 

Alapfokú végz. óvodaped. Mesterped. kat-ba sorolva 1.447.300,- 1.611.000,- 

Alapfokú végz. iskolai ped. Ped.II. kat-ba sorolva 392.000,- 432.000,- 

Mesterfokú végz. iskolai ped. Ped.II. kat-ba sorolva 430.000,- 520.000,- 

Alapfokú végz. iskolai ped. Mesterped. kat-ba sorolva 1.432.000,- 1.611.000,- 

Mesterfokú végz. iskolai ped. Mesterped. kat-ba sorolva 1.576.000,- 1.820.000,- 

Minősített pedagógusok kieg.támogatása: 2019. évben minősült 2020.évben min. 

Alapfokú végz. óvodaped. ped.II-be sorolva 396.700,- 396.000,- 

Alapfokú végz. óvodaped. Mesterped. kat-ba sorolva 1.447.300,- 1.476.750,- 
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Alapfokú végz. iskolai ped. Ped.II. kat-ba sorolva 392.000,- 432.000,- 

Mesterfokú végz. iskolai ped. Ped.II. kat-ba sorolva 430.000,- 520.000,- 

Alapfokú végz. iskolai ped. Mesterped. kat-ba sorolva 1.432.000,- 1.611.000,- 

Mesterfokú végz. iskolai ped. Mesterped. kat-ba sorolva 1.576.000,- 1.820.000,- 

Minden tanulónk térítésmentesen kapta a tankönyveket, a tankönyvtámogatás összege 2020/2021 

tanévben: 

1-4. évfolyam: 9.000,- Ft/fő 

7. évfolyam: 15.000,- Ft/fő 

5-6, és 8. évfolyam: 12.000,- Ft/fő 

Nemzetiségi tanulók 5.000,- Ft/fő 

2020.évben a pedagógusok július 1-től történő bérfejlesztéséhez és a vezetői pótlék növekedéséhez 

kiegészítő átlagbéralapú támogatást kaptunk, mely 2021. évtől kezdődően beépült az alapnormatíva 

összegébe. 

Az intézményi étkezetés átlagbértámogatása előző évhez képest közel 8%-kal növekedett.  

Az étkezetés támogatása sajnos nem fedezi 1 fő szakképzett konyhai dolgozó bérét sem, a közterhére 

pedig végképp nem nyújt fedezetet. 

Az étkeztetés vesztesége évről évre óriási összegű. Ennek több oka van. 

A 2021. évi költségvetésünkben az alábbi tételekből tevődik ki az étkeztetés vesztesége:  

Megnevezés Iskola Óvoda Intézmény  

Veszteség 50-100% árkedvezmény miatt 7.587  5.434 13.021 

Veszteség rezsiköltségek összege miatt 13.438  4.814 18.252 

(gyermekre nem hárítható át) 

Veszteség ingyenes étkezők miatti ÁFA köt-ből 1.311 1.467 2.778 

Intézményi étkezt.tám. (veszt.csökkentő tétel) -  11.072 -  3.493 -  14.565 

Óvodai ingyenes étkezt.tám. (veszt.csökkentő tétel) 0 -  1.619 -  1.619 

Étkeztetés vesztesége 11.264  6.603 17.867 

A kimutatott veszteséget saját forrásból kell fedeznünk, mely az egyéb fejlesztési, vagy intézmény 

fenntartási lehetőségeinket csökkenti. 

2020. naptári évben elszámolt támogatások bemutatása: 

Költségvetési átlagbéralapú és kötött elszámolású támogatások 266.926 eFt 

Előző évi költségvetési támogatás elsz. különbözet 336 eFt 

Egyházi működési támogatás (költségvetésből) 90.333 eFt 
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Költségvetési támogatás bérkompenzációra 131 eFt 

Tankönyvtámogatás (KELLO közreműködésével) 4.062 eFt 

Költségvetési szervtől költségek ellentét-re kapott támogatás 3.280 eFt 

Támogatások költségvetésből összesen: 365.068 eFt 

Egyházi szervtől (Fenntartó, KaPI) kapott költségek ellentét.tám. 23.393 eFt 

Költségek ellentét-re kapott támogatás non-profit szervezettől 0 eFt 

Egyéb támogatások összesen: 0 eFt 

 

Támogatások összesen: 388.461 eFt 

 

A tanév eleji finanszírozott gyermek és tanuló létszámok alakulása: 

Megnevezés 2019.10.01-én 2020.10.01-én 

Tanulók 342 fő 357 fő 

Óvodások 103 fő 108 fő 

Az idei beíratkozási adatok alapján a 2021/2022-es tanévben ismét 2 elsős osztály kezdheti majd meg 

a tanulást intézményünkben. 

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

 2019. évben 2020. évben 

1fő óvodás gyermekre Ft/fő 752.715,- 832.781,- 

1fő ált. iskolai tanulóra Ft/fő 761.931,- 780.895,- 

2020. évben az összes költségvetési támogatás a teljes költségvetés 90 %-át fedezte. 

2020. évben kiadásaink az alábbi tételeket foglalták magukban: 

- személyi jellegű ráfordítások 318.058 eFt 

- anyagjellegű ráfordítások 58.090 eFt 

- értékcsökkenési leírás 16.266 eFt 

- egyéb ráfordítások 4.124 eFt 

- pénzügyi ráfordítások 0 eFt 

 

A 2020. évi tényleges személyi jellegű kifizetésekből a bérköltségünk 274.360 eFt-ot, a bérjellegű egyéb 

kiadások 4.031 eFt-ot, a járulékok 39.667 eFt-ot tettek ki. 
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A munkavállalók 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 71,4 fő. Ebből a pedagógusok 

létszáma 43,9 fő, oktatási tevékenységet segítők létszáma 10,3 fő, a technikai dolgozók átlagos létszáma 

17,2 fő. 

 

Intézményi szinten az 1 főre jutó bruttó jövedelem alakulása eFt-ban: 

Megnevezés 2019. 2020. 

Éves átlagbér 3.642 3.843 

Éves átlagjövedelem 3.705 3.898 

A számok alapján látható, hogy az 1 főre jutó átlagbér és átlagjövedelem 5-6%-kal emelkedett az előző 

évihez képest.  

 

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 2020. 12.31-i  záró adatai ezer forintban: 

Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó 

Szellemi termékek  1.085  1.085 0 

Vagyoni értékű jogok  10.256  10.256 0 

Immateriális javak összesen 11.341  11.341 0 

 

Telkek 13.190  0 13.190 

Épületek 394.996  41.224 353.772 

Építmények 15.638  4.103 11.535 

Gépek, berendezések  72.226  44.198 28.028 

Befejezetlen beruházások 89.032 0 89.032 

Tárgyi eszközök összesen: 585.082  89.525 495.557 

    

Befektetett eszközök összesen: 596.423  100.866 495.557 

 

Az intézményben a lezárt 2020. gazdasági évben a befektetett eszközök változása:  

Immmateriális javak bruttó é.változása:  - 915 eFt 
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Növekedések: 

Vagyoni értékű jogok beszerzése: + 3 eFt 

(Új domain regisztráció (sztj2020.hu)) 

Csökkenések: 

Vagyoni értékű jogok selejtezése - 918 eFt 

(Idegen helyen tárolt: Szent Anna Kat.Ált.Isk.) 

 

Épületek bruttó é.változása:  + 62.463 eFt 

Növekedések: 

Iskola új épületének homlokzatszigetelése + 62.463 eFt 

 

Építmények bruttó é.változása:  + 6.709 eFt 

Növekedések: 

3db Kerékpártároló + 1.583 eFt 

Kerítés + 2.023 eFt 

Térkő burkolat + 3.664 eFt 

Csökkenések: 

Óvodában ütéscsillapító talaj selejtezése - 561 eFt 

 

Gépek, berendezések bruttó é. változása: + 752 eFt 

Növekedések: 

Split klímaberendezés iskolai tornaterembe + 1.445 eFt 

Nagyértékű eszközök beszerzése: + 1.445 eFt 

Vagyonkezelésre átvett kisértékű t. eszk.visszapótlása + 58 eFt 

Növekedések összesen: + 1.503 eFt 

 

Csökkenések: 

Konténer értékesítése - 228 eFt 

Nagyértékű gépek, berendezések selejtezése - 319 eFt 

Vagyonkezelésre átvett berendezések selejtezése - 204 eFt 
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Csökkenések összesen: - 751 eFt 

 

Beruházások értékének változása: + 450 eFt 

 

Növekedések: 

Öntözőkút létesítés + 450 eFt 

 

A fentieken túl 2020.évben kisértékű tárgyi eszköz beruházások az alábbiak szerint valósultak meg: 

Általános iskolába immat.javak beszerzése (domain regisztráció: sztj2020.hu) 3 eFt 

Óvodába kisértékű eszközök beszerzése 245 eFt 

Általános iskolába kisértékű eszközök beszerzése 3.983 eFt 

Összesen: 4.231 eFt 

 

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

Iskolában: Bútorok, konyhai eszközök, számítástechnikai eszközök (számítógép, monitor, billentyűzet, 

egér, pendrive, nyomtató) hangfal, irodai eszközök, porszívó, permetezőgép, szivattyú, hidrofor, 

nyomáskapcsoló, vízmérő, papírtörlő adagolók, hulladéktároló edények és karbantartók részére 

szerszámok. Pályázati pénzből és fenntartói céltámogatásból megvásárlásra került több  eszköz: Uno 

kezdőkészletek, LEGO alapkészlet, tabletek, laptopok, multiméter, tolómérő, fényképezőgép, 

hangfalak, adventi olajgyertya. 

Óvodában: bútorok, irodai eszközök (pendrive, telefon) papírtörlő adagolók, porszívó, lábtörlő, 

merőkanál. 

2021. évre tervezett fenntartási és beruházási munkák: 

Iskolában: 

o öntözőkút létesítése a Szabadkai utcai előkertben befejeződik, 

o Szabadkai utcai utcafronton parkosítás, öntözőrendszer kiépítés, 

o Projektor és laptopok beszerzése, 

o Iskolaépület akadálymentesítésének és főbejáratnál előtetők építésének tervezése, 

engedélyeztetése, 

o karbantartási munkák területén tantermek festése, műgyanta lábazat kialakítása, játszótéri 

játékok javítása, egyéb javítási munkák épületben. 

Óvodában: 

o “Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja” pályázat megvalósítása 

keretében a fenntartó neve alatt fut az EGYH-EKF-20-P-0003 és EGYH-EKF-20-P-0049 

azonosítószámú projekt, melyek keretében az egész óvodaudvar térkő burkolatokkal megújul, 

új kerítések, játszótér, műfüves OVI-FOCI sportpálya, parkolók, mobiltárolók és 

kerékpártároló épül, kerti fakiülők kerülnek beszerzésre, szennyvízhálózat cseréje 
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megtörténik, vizes helyiségek (mosdók, tálalókonyha) felújításra kerülnek.  

Az állandóan változó és növekvő nevelési elvárásoknak új számítástechnikai eszközök, 

konyhai berendezések, bútorok, felszerelési tárgyak beszerzésével kívánunk eleget tenni.  

Célunk a projekt megvalósulását követően az energia felhasználás költségeinek csökkentése 

megújuló energia segítségével, ezáltal a tagintézmény minél gazdaságosabb működtetése, 

valamint modernebb eszközök használatával az óvodai nevelés színvonalának emelése.  

 

2021. évben tovább szeretnénk korszerűsíteni kisértékű tárgyi eszköz állományunkat.  

Iskolában kerámia-acél falitábla, tanulói székek, tanári szék, kétajtós szekrény, polc, filces tábla, 

irodai forgószékek, függönyök, nagy lábtörlő, hulladéktároló edények vásárlását terveztük. 

Étkeztetéshez konyhai eszközök beszerzését irányoztuk elő. A diákoknak számítástechnikai és egyéb 

szakmai eszközöket (billentyűzet, egér, monitor, körző, vonalzó) irodai munkavégzéshez 

számítógépeket, tűzőgépet, lyukasztót, karbantartáshoz és takarításhoz szerszámokat, közösségi 

helyiségbe kávéfőzőt kívánunk beszerezni. 

 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a költségvetésből kapott támogatásokkal valamint 

fenntartónk anyagi segítségével és pályázati forrásokból a 2020/2021 tanévben jelentősen gyarapodott 

az intézmény eszközállománya, mely hozzájárult az oktatás-nevelés színvonalának emelkedéséhez és a 

dolgozók munkakörülményeinek javításához. 

 

3.5 Pályázatok 

2020/2021. tanévben az alábbi pályázati forrásokat szereztük meg: 

2020. évben nyert pályázati támogatások 

Sor- 

szám 
Pályázati program Támogató 

Pályázott 

támogatás 

összege 

1. 

„Határ minket nem választ el, mert egy a 

nyelvünk, egy a hitünk” 

Határtalanul! program Kirándulás 

hetedikeseknek 

HAT-20-01-0281 

Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikáért 

Felelős Államtitkársága 

5.953 eFt 

2. 

Magyar Katolikus Egyház országos 

óvodafejlesztési programja – 2020 évi ütem 

EGYH-EKF-20-P-0003  

Támogatást igénylő: Kalocsa-Kecskeméti 

Főegyházmegye 

Pályázatot megvalósító: Szt. József Ált. Isk. 

és Óvoda 

Miniszterelnökség 129.866 eFt 

3. 

„Azonosságok és különbségek keresése a 

nyugat-magyarországi és az alföldi német 

nemzetiségi kultúrában” 

Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikáért 

Felelős Államtitkársága 

1.490 eFt 
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2020. évben megrendezésre kerülő német 

nemzetiségi táborok és közösségi célú 

programok támogatása 

NEMZ-N-20-0184 

Támogatást igénylő: Magyarországi 

Németek Országos Önkormányzata 

Pályázatot megvalósító: Szt. József Ált. Isk. 

és Óvoda 

4. 

„Glaube und Hoffnung 2020. - Hit és remény 

2020.” 

2020. évben megrendezésre kerülő német 

nemzetiségi táborok és közösségi célú 

programok támogatása 

NEMZ-N-20-0184 

Támogatást igénylő: Magyarországi 

Németek Országos Önkormányzata 

Pályázatot megvalósító: Szt. József Ált. Isk. 

és Óvoda 

Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikáért 

Felelős Államtitkársága 

691 eFt 

5. 

Magyar Katolikus Egyház országos 

óvodafejlesztési programja – 2020 évi ütem 

EGYH-EKF-20-P-0049 

Támogatást igénylő: Kalocsa-Kecskeméti 

Főegyházmegye 

Pályázatot megvalósító: Szt. József Ált. Isk. 

és Óvoda 

Miniszterelnökség 43.458 eFt 

 

2021. évben nyert pályázati támogatások 

Sor- 

szám 
Pályázati program Támogató 

Pályázott 

támogatás 

összege 

1. 

Királyok útján, a XXI. század pedagógusaival 

Egyházi közösségi célú programok 

támogatása 

EKCP-KP-1-2021/1-000252 

Miniszterelnökség 

Egyházi és Nemzetiségi 

Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkársága 

400 eFt 

2. 

A sváb kultúra átörökítése a XXI. század 

gyermekeibe - Vergangenheit und Zukunft 

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 

2021. évi költségvetési támogatására 

NKUL-KP-1-2021-1-001060 

Miniszterelnökség 

Egyházi és Nemzetiségi 

Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkársága 

300 eFt 
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2021. évben benyújtott pályázati támogatások 

Sor- 

szám 
Pályázati program Támogató 

Pályázott 

támogatás 

összege 

1. 
„Sportból a legtöbbet! 2021.”tornaterem 

és kültéri sportpálya felújítás 
Tízpróba Mo. Kft. 6.350 eFt 

 

A benyújtott pályázatot forráshiány miatt nem támogatták. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a költségvetésből kapott támogatásokkal 

valamint fenntartónk anyagi segítségével és a pályázati forrásokból a 2020/2021 tanévben 

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

színvonalának emelkedéséhez és a dolgozók munkakörülményeinek javításához. 

 

A 2020/21-es tanévre került át a Nemzeti Tehetség program NTP-MTTD-19-0047 

számú pályázat elszámolása. Az előző tanévben vásárolt elsősorban a robotika oktatást 

támogató eszközök használata beépült a napi oktatás folyamatába. 

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

címmel négy éve megvalósuló pályázat idei tanévre tervezett programjait a novemberben 

elrendelt intézkedések miatt csak korlátozottan sikerült megvalósítani. A programelemek közül 

a Környezettudatos nevelést támogató modellezés valósult meg közel 100 eFt értékben. Itt a 

negyedik évfolyam 20 tanulója vett részt. 

 

3.5.1 Iskolai dokumentumok 

A tanév során a korábban elfogadott iskolai dokumentumok érvényességével és 

tartalmával kapcsolatban nem merült fel pótlást vagy kiegészítést igénylő rész.  

A veszélyhelyzettel összefüggő iskolai rendelkezés meghozatala és az azokban 

meghatározott iskolai járványügyi védekezések sor jelentett egy új dokumentum megalkotási 

feladatot. A megjelent törvényekhez, rendeletekhez, utasításokhoz és a helyi viszonyok igazítva 

így a több alkalommal módosított változat adta meg az intézmény védekezési szabályozási 

rendszerét.  

Az iskolai dokumentációk elektronikus részéhez köthető egy olyan intézményi 

elektronikus platform kialakítása, amelyben iskolánk minden tanulójának biztosítottuk 

szabályozott elektronikus felületet az online oktatás esetére. Ennek a felületnek a használatára 

első alkalommal azon osztályok esetében került sok ahol hatóságilag rendelték el a karantént. 

A márciusi digitális oktatásra történő átálláskor pedig egységesen minden osztály ezen a 

felületen dolgozott. 
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3.5.2 Önértékelés, tanfelügyelet és minősítés 

Az intézményi munkatervben meghatározottak szerint arányos időelosztással folytak  a 

pedagógus önértékelések. Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által 

kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint végeztük. 

 

Ebben a tanévben öt pedagógus önértékelését terveztük, de a tanév során kialakult 

helyzet (karanténba került osztályok és pedagógusok, digitális tanrend bevezetése) miatt 4 fő 

értékelését tudtuk megvalósítani. Egy kolléga ellenőrzése a következő tanévben lesz esedékes. 

A tervezett időpontban megtartották az értékelt pedagógusok a bemutatóórákat és az egyeztetett 

időpontban az óramegbeszéléseket. Az interjúk és a kérdőívek kitöltése rendben lezajlottak. Az 

értékelés folyamatát mindenkinél le tudtuk zárni sikeresen.   

 

Az értékelés folyamatában rész vesznek: 

 iskola vezetősége 

 munkaközösség vezetők 

 szakértő pedagógus kollégák 

 azonos tantárgyat tanító kollégák, közvetlen munkatársak 

 szülők 

 titkárság a technikai feladatok elvégzésében   

 

Önértékelésben résztvevő pedagógus 
Munkakör, 

beosztás 
Időpont 

Tyavoda Julianna 
tanár, 

munkaközösség-vezető 
2020. október 

Kovács Mihály tanár 2020. november 

Kovácsné Híz Magdolna 
tanító, 

igazgatóhelyettes, 
2021. január 

Füzér Anita 
tanító, 

munkaközösség-vezető 
2021. június 

Jakus Zita tanár elmaradt 

 

 

Nehézségek a folyamat során: 

 bemutatóórák után egyeztetni a megbeszélések időpontját 

 kérdőívek kitöltésére felkért szülőket, kollégákat figyelmeztetni a határidőre 

 több értékelt kollégának segítségre van szüksége az online felület eléréséhez az 

Oktatási Hivatal honlapján  

Jó tapasztalat: 

 a kollégák aktívan, segítő szándékkal vettek részt a folyamatokban 

  érezhető, hogy tisztelik és megbecsülik egymás munkáját 
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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. 

 

Pedagógus minősítés 

A pedagógus életpálya következő eleme a minősítés. A 2019. évi veszélyhelyzetet 

elrendelésével 2 pedagógusunk (Kiss Péter és Kis-Baranyi Erika) 2020. tavaszára tervezett 

minősítési eljárását törölték,így az érintett kollégáknak az Oktatási Hivatal 2020/2021-es 

tanévre jelölt ki új időpontot. 

Sorszám Név Fokozat Időpont 

1. Kiss Péter Pedagógus II. 2020.09.15. 

2. Végvári Judit Pedagógus II. 2021.02.11. 

3. Kis-Baranyi Erika Pedagógus II. 2021.02.18. 

 

2020/21-es tanévre kijelölt minősítési eljárásinkból a szeptemberi személyes jelenléttel 

valósulhatott meg, de a februári minősítések az online eljárásrend szerint zajlottak.  

A következő minősítési ciklusra egy pedagógus jelezte szándékát a Pedagógus II. fokozat 

megszerzésére. 

A beszámoló időszakában 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.  

Az iskolai keretekben három területe van a tehetséggondozás érvényesítésének. 

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. 

Szakkörökön, sportköri foglalkozásokon 
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Az iskolai tehetséggondozás színtere a tanórák mellett a szakköri foglalkozások. A 

beszámoló mellékletében megjelenített szakkörök nagy népszerűségnek örvendtek tanulóink 

körében. A szakköri felkészítés mellett több alkalommal a versenyekre történő felkészülés és 

pályázati programmal támogatott tehetséggondozást is megvalósítottunk. A szakköri 

foglalkozások megvalósítását nagymértékben akadályozta a bevezetett járványügyi 

intézkedések.  

 

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. 

Iskolánk felsős tagozatos tanulói 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. 

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 veszélyhelyzet kihirdetésével a tanévre hirdetett versenyek megrendezését sok 

esetben törölték vagy online felületre helyezték át.  

A 2020/21-es tanévre került át a Nemzeti Tehetség program NTP-MTTD-19-0047 azonosító 

számú pályázatának a megvalósításának befejezése. A program keretében 10 az informatika és 

robotika iránt érdeklődő tanuló vett részt. A program tehetségméréssel valamint egy modell 

elkészítésével zárult. 

 

3.5.4 Felzárkóztatás, DIFER mérés 

Eltérő ütemű fejlődések 

A 2020/2021. tanév rendjének megfelelően a tanulók eltérő ütemű fejlődéséből fakadó 

egyéni hátrányok csökkentése érdekében 2020. október 9-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. A jelzést az 

osztálytanítók tették meg az intézmény gyógypedagógusa felé, akinek az óvodai fejlesztésben 

való részvétele által is már több kisgyermekről voltak előzetes ismeretei.  

 

DIFER - MÉRÉS  2020. OKTÓBER 

A képességvizsgáló eljárást lefolytatta: Petrás Dóra gyógypedagógus 

Az első évfolyamon indított két első osztályból összesen 12 tanuló képességmérése 

történt meg október hónapban. 

A vizsgálatot három időpontra bontva folytatta le a tanulókkal, a délelőtti időszakban, 

így a fáradtsági szint kevésbé volt befolyásoló tényező a mérések eredményeit nézve.  
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ELŐZMÉNYEK: 

1.a osztály: a gyermekek közül 4 tanulót már előzetesen vizsgált a Nevelési Tanácsadó ill. 

Szakértői Bizottság, egy tanuló SNI enyhe értelmi fogyatékos. A többi gyermeknek BTMN 

státusza van. 

1.b osztály: a tanulók között 4 tanulónak van tanulási zavarról diagnózisa, egy tanuló köztük 

SNI (beszédzavar). 

Mindkét osztályban folyamatban voltak a Nevelési Tanácsadó vizsgálatára beadott 

kérelmek. A mérésen részt vett tanulók - a tanítók jelzései alapján tanulási zavarra utaló jeleket, 

- egyes képességterületeken megkésett fejlődést produkáltak, más viselkedési jellemzők mellett 

pedig szociális éretlenséget véltünk felfedezni.  

 

JELÖLÉSEK:  előkészítő, 

                           kezdő, 

                           haladó, 

                           befejező, 

                          optimum, szint. 

A KÉPESSÉGTERÜLETEK  SZÁZALÉKOS MUTATÓVAL: 

Írásmozgás- 

koordináció 

Beszéd-

hanghallás 

Relációszó

kincs 

Elemi 

számolás 

Következ-

tetés 

Összefügg

és 

megértés 

Szocialitás DIFFER 

INDEX 

1.    (1.a)                    

63 % 

 

 88  % 
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71 % 

 

59 % 

 

  63 % 

 

 75% 

Haladó 

70 % 

2 
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 97 % 

 

63 % 

 

 88 % 

 

91 % 

 

75 % 

 

85% 

Befejező   
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3.                        

75 % 

 

80 % 

 

83 %   

 

73 %     

 

41 %     

 

56 %       
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75 % 

4.                        

64 %      

 

82 %     

 

86 % 

 

84 %             

 

41 %   

 

63 %   

 

67%  

 Haladó 

70 % 

5.                       

71 %        

 

92 %    

 

71 %      

 

39 %  

 

69 % 

 

69 % 

 

65% 
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68% 

6.                       

75 %    
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88 %    

 

59 %     

 

50 %    

 

64%    

Haladó  

69% 

7.                       

93 %        

 

88 %    

 

86 %    
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63 %      

 

75%    

Haladó 

79 % 

8. (1.b)  
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97 % 
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80% 

Befejező 
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9.                        

67 %        

 

97 % 

 

96 %  

 

60 % 

 

86 %   

 

63 %  

 

70%    

Befejező 

77 % 

10.                    

92 % 

 

97 %                 

 

83 % 

 

87 %   

 

81 %     

 

69 % 

 

71%         

Befejező 

83 % 

11.                     

83 % 

 

97%                                  

 

92 %    

 

85 % 

 

100 % 

 

88 %   

 

77%     

Optimális 
89 %  

12.                    

29 % 

 

78 % 

 

63 %  

 

25 % 

 

50 %        

 

69 %     

 

67% 

Kezdő 

54 % 

ÖSSZEGZ

ÉS71 % 

 

90 %   

 

79 %  

 

67% 

 

71 %   

 

66 %   

 

71% 

Befejező 

74 % 

 

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: 71%- ami a befejező 

szintnek felel meg. 

A tanulók eredményeit megfigyelve 5 esetben lehet látni alacsonyabb értékeket (63, 58, 

64, 67, 29! -%). A 29 % nagyon kiugró és talán arra enged következtetni, hogy a gyermek 

nagyon sokat hiányzott az óvodából és otthon nem foglalkoztak ezzel a területtel, esetleg 

dysgráfia gyanús. 

 BESZÉDHANGHALLÁS: 

A mérés összesített eredménye: 90 %- optimum szint lett. Ez az eredmény jónak 

mondható. Hét tanulónál kellett végig a teljes feladatsort meghallgattatni. A beszédhang – 

hallás mérése vett a legtöbb időt igénybe most is. 

 RELÁCIÓSZÓKINCS:  

Haladó szinten van az összesített eredmény, ami 79 % lett. Három tanulónál nehezen 

volt mérhetőn ez a képességterület (63-67-63%), sok magyarázat és ismétlés kellett a feladat 

megértéséhez.  

 ELEMI SZÁMOLÁS: 

Ez a terület összesítetten a leggyengébb eredményt hozta: kezdő szint, 67 %- a mutató. 

Az elmúlt nevelési évben ezt tapasztaltuk. Három gyermek eredménye nagyon gyenge volt, 

ezek a teljesítmények 25, 38, 39%- os mutatót jelentettek az év elején. Szintén három tanuló 

közepes szintet produkált, a mérések felénél viszont jó a teljesítmény. 

 KÖVETKEZTETÉS: 

Összesítetten: befejező szint, 71 % - a kapott eredmény. A két 41 százalékos eredményt 

olyan tanulók adták, ahol az elemi számolás jól sikerült. Ezért arra a következtethetünk, hogy 
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a gyermekek inkább/vagy éretlenek - ezt a gondolatmenetet, a szociális képességterületeiken 

mért haladó szintek is alátámasztják. 90 százalék feletti eredmény nem volt. Elmondható, hogy 

alacsonyabb intellektust feltételezhető megnyilvánulások egy gyermeknél sem jelentkeztek 

 ÖSSZEFÜGGÉS – MEGÉRTÉS:  

Az iskolai élet megkezdéséhez a befejező és az optimális szint lenne az ideális. Ez két 

tanuló teljesítette (75, 88 %). A többiek haladó szintet értek el. A következtetés és az 

összefüggés megértés területeinél kapott eredményeket összevetve vegyes eredményeket 

hoztak. Elmondható, hogy a tanulók felénél kb. a két terület hasonló fejlődési mutatót ad, - a 

többiek eredményei pedig közel 15-20 százalékos eltéréseket mutatnak.    

 SZOCIALITÁS: 

Egy gyermek volt kezdő szinten, aki a többi területen nem teljesített rosszul, a szociális 

terület részösszetevői közül, a viselkedés - és a magatartási szabályok beépülése még nem 

kezdett el megszilárdulni.  A szokásrend betartatása az iskolában bizonyára majd segíteni fogja 

őt a fejlődésében. Optimális eredményt egy esetben mértünk. 

ÖSSZEGZÉS: 

A DIFER INDEX (ÖSSZESÍTETT) A TANÉV KEZDETÉN: befejező szintet mutat 74 

% - os értékkel. Az összesített eredmény az iskolai élet megkezdését jól támogatja. A tanulóknál 

a rész eredmények és azok összefüggései adhatnak indokot esetlegesen a Nevelési Tanácsadó 

szakemberei felé pedagógiai vizsgálat kérelmére. 

KÖVETKEZTETÉS:  

- Négy gyermek esetében kifejezetten ajánlott volt képességeinek a további mérése, - a 

mérésvezető erre javaslatot tett. 

- Két gyermeket az eredményei és megnyilvánulásai, a környezete ingereire adott 

válaszai és a nevelői tapasztalatok lapján iskolaéretlennek gondoljuk. Nem 

kérvényezték előzetesen számukra a megkésett iskolakezdés lehetőségét.  

A tanulók közül 8 gyermeknél jól megfigyelhető a szociális képességterület egyes 

részterületeinek az egyenetlen fejlődése, ebből 4 esetben a megértés nehezítettsége 

feltételezhető. 

(Petrás Dóra gyógypedagógus beszámolója alapján) 

 

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

Sajátos nevelési igényű, fejlesztett tanulók száma:  40 fő.  

Változások:  A tanév során 4 tanuló került átsorolásra BTMN -ből SNI státuszba.  

1 fő tiflopedagógiai ellátásban részesült. Óraszáma a felülvizsgálatot követően 1-ről 2 órára 

emelkedett.  

Az idei tanévben felülvizsgálata 12 gyermeknek volt.  

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, fejlesztett tanulók száma: 34 fő. 

Az idei tanévben felülvizsgálata 20 gyermeknek volt.  

1 tanulót év végére kivette a fejlesztésről a szakértői bizottság. 
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Összesen 74 tanuló fejlesztése folyt a tanévben az iskolai intézményen belül, ehhez jött még az 

óvodai fejlesztés. 

 

A tanév végén további 4 tanuló kapott még szakértői véleményt. A tanulók fejlesztése 

megkezdődött, de érdemi munkát már csak az új tanévben tudunk velük végezni, a naplóba sem 

jelentek már meg. 

 

Logopédiai fejlesztés: A tanulók jelenléti oktatásban szorgalmasan megjelentek a 

foglalkozásokon, digitális oktatásban nehezebben voltak elérhetők, a fejlesztésük kevésbé volt 

hatékony. 1 SNI tanuló logopédiai fejlesztése már nem indokolt, a szakértői javaslat 

módosítását kértük. Elsőseink a fogváltás és hangképzés-fejlődés megfelelő szakaszában, 

kisebb időszakokban, felváltva részesültek a terápiában.  

 

A tiflopedagógiai ellátás tapasztalatai hasonlóak. A tanuló szakértői felülvizsgálata a tanév 

során megtörtént, fejlesztése további 1 órával emelkedett, melyen a látáscsökkent gyermek a 

vakon gépelést, klaviatúra használatát tanulja elsősorban.  

 

Ellátás tárgyi feltételei: 

- Tárgyi feltételeink megfelelőek. Kellő mennyiségű és minőségű fejlesztő játékkal 

rendelkezünk.  

- A tanévben sok eszközt tudtunk rendelni, melyért nagyon hálásak vagyunk! 

- A fejlesztést IKT eszközök is segítik. 

- Tanteremi feltételeink egy kissé szűkösek. Szeretnénk, ha a kis fejlesztő terem (6-os) 

kizárólag logopédiai teremként tudna funkcionálni. Erre reményt látunk, mivel az alsó 

tagozatos épületben újabb terem üresedik meg, amely a fejlesztésbe bevonható.  

- Az SNI és BTMN gyerekek ellátását egyaránt a kötelező egészségügyi és pedagógiai 

célú habilitációs, rehabilitációs órakeret terhére szerveztük meg, 1-7 fős csoportokban.  

A fejlesztő csoportokat a gyógypedagógusok a szakértői vélemények figyelembe 

vételével, szakmai szempontok és a tanulók elfoglaltsága alapján alakították ki. A 

fejlesztő foglalkozások megtartása kötött órarend alapján történt, a gyerekek tervezett 

szakköri elfoglaltságai a fejlesztéshez igazodtak, végül a járványhelyzet miatt el is 

maradtak.  

Fontosabb események: 

- A tanév lehetőségeit nagyban korlátozta a járványügyi helyzet, többször kellett digitális 

oktatás keretében fejlesztenünk a tanulókat.  

- Sajnos elmaradtak a jelenlétet igénylő konzultációk, bemutatók, továbbképzések. 

- A bajai szakértői bizottság 2020. október 2-ára, iskolánkba tervezett felülvizsgálatait 

sem vállalta, a felülvizsgálatok nagyrészt dokumentumelemzéssel zajlottak, melyhez 

újra részletes pedagógiai jellemzést kértek a gyermekekről.  

- A nevelési tanácsadó kontrolljai nagy késéssel, a tanév végén realizálódtak, de van még 

augusztusi időpontunk is.  
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Az SNI és BTMN gyerekek fejlesztésének tapasztalatai: 

 

- A jelenléti oktatás során a tanulók pontosan megjelentek a foglalkozásokon, 

együttműködőek, kiegyensúlyozottak voltak. Több tanulónál jelentős fejlődést sikerült 

elérni, a tanulási stratégiák átadása segítette őket a tantárgyi teljesítményükben is.  

- A digitális oktatás, illetve a Covid-19 által okozott helyzet nem igazán segítette a 

gyerekek fejlődését. Sok esetben nem küldték vissza a tanulók a kiadott feladatokat. 

Meet felületen nehezen voltak elérhetők, nem tudták megkapni a szakszerű segítséget.  

Feltételezzük, hogy a fejlesztendő területekkel otthoni tanulásuk során nem sokat 

foglalkoztak. 

- A tanulók hiányzásának vezetése a naplóban, egyéni fejlesztő naplóban és Krétában sok 

problémát okoz. Nagyon nehéz összhangba hozni a hármas adminisztrációt. Továbbra 

is szorgalmazzuk az adminisztráció egyszerűsítését.  

- Májusban megkezdtük a következő tanévre eső felülvizsgálati kérelmek előkészítését, 

melyeket 2020. június 30-ig továbbítanunk kell a szakértői bizottságokhoz (Számuk 

magas 17 SNI  és 16 BTMN  tanuló soros felülvizsgálata következik, és 3 tanuló első 

vizsgálatát kezdeményezzük.) 

 

Feladatok a következő tanévben: 

A következő tanévben jobban figyelme kell vennünk a csoportok létrehozása során a tanulók 

fejlesztendő területeit. Jelenleg az órarendi kötöttségek miatt az osztályszint dominál.  

 

(Kothenczné Fődi Anita gyógypedagógus beszámolója alapján) 

 

Tantárgyi mentességek: 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv 56.§ szerinti méltányosságokat 

határozat meghozatalával is biztosítottuk tanulóink számára: tantárgy, valamint tantárgyrész 

értékelése-, minősítése alóli mentesség, hosszabb felkészülési idő, segédeszköz 

alkalmazásának biztosítása, szóbeli számonkérés előnybe részesítése 17 tanuló esetében (1 

fővel emelkedett). Jellemző a helyesírás értékelése, minősítése alóli mentesség, de egyre több 

a számolás-gyenge tanuló. 2 tanuló a tanulásban akadályozottak eltérő tanterve szerint haladt, 

ami plusz csoportbontást és felkészülést jelentett egyes tárgyakból a pedagógusoknak. Ezen 

tanulók rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozását is biztosítottuk.  

 

A fejlesztés személyi feltételei:  

Főállású gyógypedagógusaink, Kothenczné Fődi Anita és Petrás Dóra nagy 

szakértelemmel és figyelemmel végezte a sajátos nevelési igényű tanulók egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátását, valamint a beilleszkedési-, tanulási- 

vagy magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztését is (így utóbbiak magasabb szintű 

ellátásban részesültek). A szakértői javaslatokon előírt logopédiai fejlesztéseket, valamint az 

első osztályokban beszédhibával kiszűrt gyermekek fejlesztését Dr Nyilas Erika Tímea 

végezte. Nagyon együttműködő, kiemelkedő tudású szakembert ismertünk meg személyében, 

és további együttműködésére számíthatunk. A tanév elején szűréseket végzett, és 

szakvéleményével kezdeményezte azon sajátos nevelési igényű tanulók logopédiai terápiájának 

megszűntetését, és szakvéleményének módosítását, akiknél erre már nincs szükség. Továbbra 
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is számíthattunk Opauszki Györgyné utazó gyógypedagógus, tiflopedagógus munkájára, 

ami rendkívül fontos volt a 6. évfolyamos, látásgyenge tanulónk ellátásában. 

A gyógytestnevelést ebben a tanévben már biztosította számunkra a szakszolgálat, 

de nagyon megkésve, és csak 3 órában. Az iskolai védőnő októberben pontosította a 

gyógytestnevelésre javasolt tanulók listáját, a létszám 56 fő volt. A helyzet megoldásával 

önerőből is próbálkoztunk, Szalai Márta testnevelés irányultságú tanítónk két csoporttal is 

foglalkozott a tanévben, és párhuzamosan végezte gyógytestnevelői tanulmányait.    

Intézményünkben nincs tehetséggondozásra irányuló szakértői javaslattal 

rendelkező tanuló, de természetesen sok tehetséges gyermekünk van. A tehetségazonosítás a 

szaktanárok megfigyelésén, jelzésén alapul. A tehetséggondozás órai differenciálással, de 

leginkább szakköri keretben, egyéni felkészítéssel valósul meg általában, idén ezt lehetetlenné 

tették a járványügyi intézkedések. Helyette az egyéni versenyfelkészítések kaptak teret 

(matematika, angol, történelem, ének), amelyek eredményesek voltak, kiemelkedő megyei- és 

országos versenyeredmények születettek a tanévben. A gyermekeknek több esetben online 

helyzetben kellett megfelelniük.   

A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal foglalkozó pedagógusok a 2020/2021-es 

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 sajnos kevesebb szereplési lehetőségeket 

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, 
2., 4.,.,7.,8. 

évfolyam 

Petrás Dóra 

tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos 

gyógypedagógia tanár, 

óvodapedagógus, tanító 

47 fő, 
20 

 

BTMN, SNI fejlesztés, 

DIFER mérés (1.o.) 

1.,2.,3., 

4.,5.,6., 

8.,évf., 

Dr Nyilas Erika logopédus 16 fő 4 

BTMN, SNI logopédiai 

fejlesztése, 

1. osztály logopédia 

1-6. 

évfolyam, 

Opauszki 

Györgyné 

oligofrénpedagógia-

tiflopedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár 

1 fő 2 
SNI – tiflopedagógiai 

fejlesztés 
6. évfolyam 

Kis-Baranyi 

Erika 

tanár (történelem, idegen 

nyelv) 
4 fő 1 

BTMN tanulók tantárgyi 

megsegítése 
7.b 

Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa 
tanító 20 fő 2 

matematika 

tehetséggondozás, 

versenyfelkészítés 

2-3-4-5. 

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 

Csíkné Torday 

Hargitta 

gyógytestnevelő 

(Szakszolgálat) 
40 3 gyógytestnevelés 1-7.osztály 

Szalai Márta gyógytestnevelő 16 1  8.osztály 
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kaptak rendezvények hiányában, de tanulmányaikat idősávval és gyakorlóhely biztosításával 

idén is támogattuk. Tehetséggondozásban számíthattunk Hunyadiné Székely Márta 

református hitoktató munkájára, aki Jeszenszky Dávid és Jeszenszky Laurát eredményesen 

készítette fel az Országos Zsoltáréneklő versenyre.  

 

3.6 Országos mérés-értékelés  

3.6.1 Kompetencia mérés 

A tavalyi tanévben a hatodik és nyolcadik évfolyamon tanuló diákok anyanyelvi és 

matematikai alapkészségeit vizsgáló kompetenciamérés - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

kormányrendeletet figyelembe véve – elmaradt, így ez év februárban nem is jelenhetett meg 

mérési eredmény, melyet elemezni tudtunk volna.  

Az idei, 2020/2021. tanévben, az országos mérés-értékelés keretében vizsgálatra került 

a hatodik és a nyolcadik évfolyamon tanuló összes diák anyanyelvi és matematikai 

alapkészségeinek fejlődése.  

A felmérés 2021. május 26-án volt, mely nap tanítási napnak minősült, s amelyet az 

érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítettek, részükre további kötelező tanórai 

foglalkozás nem volt szervezhető. 

A tanulók a tavalyi mérésre legyártott feladatlapokat oldották meg.  

Egyetlen tanuló kapott felmentést a tesztfüzet kitöltése alól SNI státusza miatt.  

A tesztfüzeteket illetve a méréshez szükséges anyagokat rendben megkaptuk, s szintén 

rendben vissza is küldtük a mérést követően.  

A felmérésvezetők szerint a gyerekek fegyelmezettek voltak és figyelmesen dolgoztak.  

3.6.2 Idegen nyelvi mérés 

Az idegen nyelvi mérés rendben lezajlott az iskolában. A 6. évfolyam 8 órától, a 8. 

évfolyam 10 órától vett részt a mérésen. A mérés két részből állt: olvasott szöveg értése és 

hallott szöveg értése. 

Az eredmények: 

6. angol (34 fő) 68 % 

6. német (9 fő) 70 %   

8. angol (46 fő) 67 % 

8. német (13 fő) 79 % 

 

A 6.osztályos német csoportunk nyelvi mérésének eredményével nem vagyunk 

elégedetek. Sajnos a német nemzetiségi oktatásunk megszüntetéséhez vezető okok ebben az 

évfolyamban már fellelhetőek. /tanulók gyenge képességűek, segítő háttér nem biztosított/ 
 

 

3.6.3 Netfit mérés 

A testnevelési munkaközösség beszámolójában részletesen megtalálható. 
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3.6.4 Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

A korai iskolaelhagyás megelőzésére tett lépések egyik eleme a rendszeres statisztikai 

adatgyűjtés a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számáról. Sajátos szempontrendszer 

alapján végzett adatgyűjtés iskolánkban a táblázat szerinti eredményeket mutatja. 
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Az elmúlt két tanév féléveihez viszonyítva a bevezetett digitális munkarend sajnálatosan 

több tanulónál vezetett tanulmányi eredmények romlásához és e miatt bekerültek az 

adatszolgáltatásba.  

 

Az érintett tanulóink a korábbinál is nagyobb figyelmet kaptak és ennek a 2018/2019-

es tanévre már pozitív eredménye mutatható ki. A veszélyhelyzeti intézkedések eredményeként 

alkalmazott online oktatási forma ezt a kedvező folyamatot is megtörte. 
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3.7 Tanulmányi és egyéb versenyek 

Versenyző neve Verseny neve Térség Eredmény 
Felkészítő 

tanár neve 

Madaras Ádám 
Savaria országos 

történelemverseny 
megyei döntő 7. hely 

Tyavoda 

Julianna 

Madaras Ádám 
Szép magyar 

beszéd verseny 
területi döntő 2. hely 

Tyavoda 

Julianna 

Bakó Bálint  
Arany János 

anyanyelvi verseny 

országos 

döntő 
8. hely 

Tyavoda 

Juliana 

Bánóczki Bianka  

XXIV.Simonyi 

Zsigmond Kárpát-

medencei 

helyesírási verseny 

megyei döntő 29. hely 
Tyavoda 

Julianna 

Biró Csongor, 

Nagy Gergely, 

Sümegi Bence 

Katolikus Iskolák 

XVIII. Országos 

Történelmi 

Versenye 

- 48. hely 
Tyavoda 

Juliann 

Garas Koppány 

Kovács Ákos 

Révész Péter 

Edu Robotics Cup 

Lego programozási 

verseny 

országos 4. hely Kucsó István 

Halász Abigél 
Megyei 

Matematikaverseny 
megyei döntő 2.helyezés 

Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Halász Abigél 
Bátaszéki 

Matematikaverseny  

országos 

döntő 
országos 13. 

Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Halász Abigél 
Dugonics András 

Matematikaverseny 

országos 

döntő 
országos 1. 

Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Halász Abigél  
Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny 

megyei 

forduló 
megyei 14.díjazott 

Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Halász Abigél 
Kalmár László 

Matematikaverseny 

országos 

döntő 
országos 13. 

Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Kothencz Luca 
Megyei 

Matematikaverseny  
megyei döntő megyei 6.helyezés 

Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 
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Kothencz Luca 
Bátaszéki 

Matematikaverseny  

országos 

döntő országos 12. 

Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Kothencz Luca 
Kalmár László 

Matematikaverseny  
megyei 

megyei 3. helyezés 

Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Halász Abigél  
Kalmár László 

Matematikaverseny  
megyei  megyei 2.helyezés 

Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Fülöp Menyhért 
Kalmár László 

Matematikaverseny 
megyei  

megyei 1.helyezés 

országos 7.helyezés 

Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Fülöp Menyhért  
Megyei 

Matematikaverseny 
megyei megyei 10.helyezés 

Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Kothencz Luca 
Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny  
megyei megyei 13.díjazott 

Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Gombos Dorka  
Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny 
megyei megyei 43. 

Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Hajdú Diána  

XXIV.Simonyi 

Zsigmond Kárpát-

medencei 

helyesírási verseny 

megyei döntő 21.hely Jakus Zita 

Tóth Boglárka Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny 

megyei megyei 9. díjazott Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Fülöp Menyhért Tudásbajnokság megyei megyei 3.helyezés Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Kiss Veronika 

1/7 Húsmentes 

vetélkedő - 

csapatverseny 

országos országos 2. helyezés 
Boldogné Jenei 

Andrea 

Nagy Bianka 

1/7 Húsmentes 

vetélkedő - 

csapatverseny 

országos országos 2. helyezés 
Boldogné Jenei 

Andrea 

Kabai Lili 

1/7 Húsmentes 

vetélkedő - 

csapatverseny 

országos országos 2. helyezés 
Boldogné Jenei 

Andrea 
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Halász Abigél  

Kenguru 

Nemzetközi 

Matematikaverseny 

megyei megyei 7. 
Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Tóth Boglárka  

Kenguru 

Nemzetközi 

Matematikaverseny 

megyei megyei 22. 
Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Horváth Emese 

Kenguru 

Nemzetközi 

Matematikaverseny 

megyei megyei 22. 
Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Kothencz Luca 

Kenguru 

Nemzetközi 

Matematikaverseny 

megyei megyei 4. 
Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Fülöp Mátyás  

Kenguru 

Nemzetközi 

Matematikaverseny 

megyei megyei 19. 
Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

 

3.8 Elismerések, kitüntetések a tanévben: 

Kitüntetett: Díj elnevezése: 
Díjat 

adományozó: 

Átadás 

alkalma: 

Tallér Erzsébet 
tagintézmény 

vezető 
Szent József Díj intézmény 

ballagási 

ünnepség 

Taskovics Viktor tanuló, 8.b Szent József Díj intézmény 
ballagási 

ünnepség 

Végvári Judit  tanító Az év pedagógusa 

kiskunhalasi 

Róm. Katolikus 

Főplébánia 

tanévzáró 

értekezlet 

Bánóczki Bianka  tanuló, 8.a Exempli Splendor intézmény 
ballagási 

ünnepség 

Lengyel Domokos tanuló, 8.b Exempli Splendor intézmény 
ballagási 

ünnepség 

Szerencse Vanessza tanuló, 8.c Exempli Splendor intézmény 
ballagási 

ünnepség 

Medveczné Beier 

Ágnes Diána 
tanár Pro Iuventute 

Szilády Áron 

Társaság 
pedagógusnap 
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3.9 Tanév helyi rendje 

Éves munkatervünket az emberi erőforrások minisztere által, a 2020/2021 tanév 

rendjéről kiadott 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete alapján állítottuk össze, valamint 

figyelembe vettük a pénzügyminiszter 7/2019. (VI. 25.) PM rendeletét a 2020. évi 

munkaszüneti napok körüli munkarendről. 

 

3.9.1 Tanítási év 

A tanév szorgalmi időszaka: 

 Első tanítási nap:   2020. szeptember 1. (kedd) 

 Utolsó nap:   2021. június 15. (kedd). 

 A tanítási napok száma  179 nap.  

 A szorgalmi időszak első féléve 2021. január 22-ig tartott. Az első féléves tanulmányi 

előrehaladásról a tanulókat, illetve gondviselőjüket 2021. január 29-én tájékoztattuk az 

elektronikus naplón, illetve 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 (suli-buli nap), egy tanítás nélküli 

munkanapot pályaorientációs célra használtunk fel. 

 

sz. esemény / téma felelős időpont résztvevők, feladatok 

1. Nevelőtestületi lelki nap Kovács Mihály 2020.09.18. 

pedagógusok, 

közösségépítés, lelki 

töltekezés 

2. Pályaorientációs nap Kucsó István 2020.10.22. 

minden diák és pedagógus, 

szakmák ismeretének 

bővítése 

3. Belső képzés 
Dózsáné Mohos 

Mónika 
2021.03.12. 

pedagógusok,  

online, szakmai anyagok  

4. 

osztályok közösségi 

programjai (város és 

környéke) 

osztályfőnökök 2021.05.21. 
osztályok, minden 

pedagógus 

5. 
DÖK nap 

Suli-buli 

Boldogné Jenei 

Andrea 
2021.06.14. pedagógusok, diákok 

6. Osztályozó értekezlet,  Kucsó István 2021.06.15. 

pedagógusok,  

a tanulók értékelésének 

lezárása 
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Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső 

időszakában: 

Ünnep miatti munkaszüneti napok: 

 2020. december 24.  (csütörtök) – Karácsonyi ünnepkör 

 2021. március 15.  (hétfő) – Nemzeti ünnep 

 2021. április 5. (hétfő) – Húsvét 

 2021. május 24. (hétfő) - Pünkösd 

 

 

Ledolgozott munkanapok a szorgalmi időszakban:  

 2020. december 12. (szombat) munkanap, digitális oktatással – Dec. 24 (csütörtök 

helyett) 

Az intézmény programjának megvalósításához igazított munkanapok és pihenőnapjuk:  

 2020. november 21. (szombat) és 2021. február 20. (szombat) napokra tervezett nyílt 

napjainkat a leendő elsősöknek és szüleiknek a járványügyi előírások miatt nem tudtuk 

megtartani. Ezeket a munkanap-cseréket töröltük. A leendő elsősöket 2021. június 15-

én tudtuk körbe vezetni az iskolában.  

 

3.9.3 A szünetek időtartama 

Összefüggő tanítási szünetek: 

 Őszi szünet:  2020. október 23 (péntek) – 2020. november 1 (vasárnap) 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. 

(csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. 

(hétfő).   

 Téli szünet:  2020. december 19. (szombat) – 2021. január 3. (vasárnap)

  

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), 

a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).  

 

 Tavaszi szünet:  2021. április 1 (csütörtök) – április 6 (kedd) 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. 

(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).  

 

A szünetek ideje alatt nem volt igény tanulói felügyelet biztosítására. A tavaszi digitális 

oktatás ideje alatt viszont több szülő is kérte gyermeke felügyeletét, valamint a tanévet követő, 

június 30-ig tartó benntartózkodást is.  A tanulók számát naponta jelentettük a KIR 

adminisztrációs rendszerben.  
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3.9.4 Kötelező értekezletek ideje, témája 

 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020.08.28. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 
Dózsáné Mohos 

Mónika 

célok, feladatok, 

munkarend a 

tanévben 

2020.08.29.  
Belső képzés:  

Az új digitális platform 
Kucsó István 

digitális oktatás új 

helyi stratégiája 

2020.09.18. Lelki nap Kovács Mihály 

lelki töltekezés, 

összetartó 

tantestület 

2021.01.25. 
Osztályozó értekezlet / A tanulók 

előrehaladásának értékelése 

Dózsáné Mohos 

Mónika 
félévi dokumentáció 

2021.02.03. 
Félévi értekezlet / Első félév értékelése, 

további feladatok,  

Dózsáné Mohos 

Mónika  

A II. félév 

feladatainak 

pontosítása 

2021.03.12. Belső képzés: Szakmai anyagok online 
Dózsáné Mohos 

Mónika 

információk, 

ismeretek frissítése 

2021.06.15. 
Osztályozó értekezlet / A tanulók 

előrehaladásának értékelése  
Kucsó István  

Értékelések zárása, 

dokumentáció 

2021.06.24. 
Évzáró nevelőtestületi 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  

 

Iskolánk az idei tanévben is legfontosabb feladatai közé sorolta a sikeres beiskolázás 

megvalósítását. Ennek érdekében bemutatkozó kiadványt készített a kommunikációs 

munkaközösség. A szülők kezébe nem tudtunk adni, mert az őszi nyílt napunkat is törölte a 

járványügyi helyzet, így csak online tudtuk népszerűsíteni a kiadványt és azáltal 

intézményünket.  

Tavaszi nyílt napunk sem tudott jelenléttel megvalósulni, ezért mint vezető, felvett 

kisfilmen keresztül mutattam be az iskolát, valamint az elsős tanítók  meséltek  önmagukról, 

munkájukról, hitvallásukról online . 

Márciusban még tartottunk egy online beiskolázási szülői értekezletet, melyre nagy volt 

az érdeklődés.  
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3.9.6 Tantermen kívüli, digitális munkarend 

 

A 2019-20-as tanévben elrendelt digitális oktatás tapasztalatit nevelőtestületünk 

értékelte és elemezte. A tanév indítása előtt egy belső nevelőtestületi képzés keretében 

készültek fel a pedagógusok egy újabb digitális átállásra. Fontos szempont volt a sokféle felület 

helyett az egységesített alkalmazás használata. Tanulóink munkáját tesszük egyszerűbbé, ha 

csak egy felületen kell dolgozniuk, nem kell párhuzamosan több (Classroom, Zoom, Meet, 

Discord, Messenger, Teams) felületet figyelni és azokhoz alkalmazkodni. Sajnos a tanév 

indításakor az elektronikus naplóhoz még nem készült el a szükséges felületek ezek csak később 

kerültek kifejlesztésre, ezért más egységes fület keresése volt a legfontosabb feladatunk. 

Megoldásként egy új domain név (sztj2020.hu) regisztrációt követően döntöttünk a Google G-

Suite alkalmazása mellett. Itt minden tanuló és pedagógus részére kialakítottunk egy e-mail 

címet és azokból csoportokat szerveztünk. Az ismert felület számos eddig már használt 

lehetőséget kínált ebben a keretben. A szeptemberben informatika órákon, alsó tagozaton egyéb 

tanórákon tanulóinkkal megismertettük az új felület használatát. A belépést, jelszókezelést és 

az ott található alkalmazásokat. Pedagógusaink a tanított tanulói csoportokhoz igazodva 

elkészítették a kurzus felületeket és azokba meghívták a tanulókat. A tanév elején még nyugodt 

körülmények mellett kezdődött meg a felületek próbálása. Tanáraink és tanulóink körében is 

eredményesnek nevezhetjük ezen felkészülési időszakot és kijelenthettük, hogy a digitális 

oktatás elrendelése esetén az iskola oldaláról a szükséges feltételek biztosítottak az online 

munkavégzéshez. 

 

A rendszer „élesben” történő használatára először az egy osztály részére elrendelt 

hatósági karantén esetén volt szükség. A tapasztalatok megnyugtatóak voltak és biztosítottak 

bennünket, hogy a kialakított felület jól használható. Az idő múlásával sajnos egyre több osztály 

került elrendelt karanténba majd márciustól újra jött az egész iskolát érintő digitális oktatásra 

történő átállás. Az időszak alatt a választott felület használata zökkenőmentes volt, informatika 

jellegű problémát nem tapasztaltunk. 
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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 

Menedzser Praxis Kft. Munkavédelmi képviselői továbbképzés Burányi Erika 2020.08.27.  

Nyitott Tanulási Központok 

Hálozata 
Excel táblázatkezelő program kezdőknek Kovácsné Szűcs Zsuzsa 2020.09.17. 

 

Katolikus Pedagógiai Intézet 
Kalandozások Betűország felé, avagy a hatékony óvoda – 

iskola átmenet az új Nat tükrében 
Bánóczki Margit 2020.10.02. 

 

Katalizátor Pedagógusképző 

Központ 

Játékra fel! A játék alkalmazása az oktatásban és nevelésben 

(online képzés) 
Kovács Mihály 2020.11.30. 

 

Nyitott Tanulási Központok 

Hálozata 
Prezentációs technikák Kovácsné Szűcs Zsuzsa 2020.12.23. 

 

 Matematikai képességfejlesztés Birkás Éva 
online 

képzés 

 

 Családi életre és kapcsolati kultúrára való nevelés Kothenczné Fődi Anita 
online 

képzés 

 

 Családi életre és kapcsolati kultúrára való nevelés Tormáné Török Szilvia 
online 

képzés 

 

 Tanulástámogatás életgyakorlatokon alapuló módszerekkel Nagy-Bíró Anita 
online 

képzés 

 

 Tanulástámogatás életgyakorlatokon alapuló módszerekkel Tormáné Török Szilvia 
online 

képzés 

 

 
Az Országos kompetenciamérési eredmények intézményi 

szintű hasznosítása 
Dózsáné Mohos Mónika 

online 

képzés 

 

Oktatási Hivatal 
A pedagógusok digitális kompetenciáinak mérése – 

önértékelés, tanfelügyelet, minősítés 

Kovácsné Híz Magdolna 

Ilona 

online 

képzés 
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3.9.8 Záradék 

Nevelőtestület elfogadó nyilatkozata 

3.9.9 Mellékletek 

 Megvalósult éves program 

 Munkaközösségi, AD-DÖK, DSE beszámolója 

 Tanévvégi statisztika 



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. szombat

2. vasárnap

3. hétfő

4. kedd

5. szerda

6. csütörtök

7. péntek

8. szombat

9. vasárnap

10. hétfő

11. kedd  


12. szerda

13. csütörtök

14. péntek

15. szombat

16. vasárnap

17. hétfő

18. kedd

19. szerda

20. csütörtök Ünnepnap - Szent István 

21. péntek
Pihenőnap  (7/2019. (VI. 25.) PM rendelet a 2020. évi 

munkaszüneti napok körüli munkarendről )

22. szombat

23. vasárnap

24. hétfő Orvosi alkalmassági vizsgálatok

25. kedd

26. szerda Javítóvizsgák 8.00 Kucsó I 

27. csütörtök Első évfolyamosok ismerkedési délelőttje tanítók Intézménybejárás jegyzőkönyve

28. péntek  Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 8.00 Dózsáné MM
Csoportindítási, létszám  túllépési engedélyek a 

Fenntartó felé. 

29. szombat

Munkanap - Belső képzés (digitális oktatás 

stratégiája)

(7/2019. (VI. 25.) PM rendelet  a 2020. évi 

munkaszüneti napok körüli munkarendről )

Kucsó I

30. vasárnap Egyházmegyei Veni Sancte szentmise, Kalocsa képviselet  

Dátum, nap

2020 AUGUSZTUS

Munkafelvétel. 

Megbeszélések, éves terv kidolgozása, tanévkezdő 

programok szervezése, teremrendezések.

Véglegesített tantárgyfelosztás megküldése a 

Fenntartónak. 

Javítóvizsgások felkészítése. 



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. kedd 1.
Első tanítási nap. Veni Sancte  (9.00) - felső tagozat, 2-

4. évfolyam évnyitója (10.30) 

Hozdik Zs, Márton A

Tyavoda J 

Étkezés egyeztetése, (Kovácsné HM, Oláh R). 

Tankönyvek átadása

2. szerda 2.
Nyilatkozatok  a tanulók 16 óráig tartó 

benntartózkodásáról. (ofők)

3. csütörtök 3. Első évfolyamnak táskaszentelés a kápolnában. Márton A 
Szakköri jelentkezések egyeztetése 

(szakkörvezetők)

4. péntek 4.

Határozatok : tantárgyi mentességek (Kovácsné 

HM), 16 óráig tartó benntartózkodás felmentései 

(Kucsó I.)

5. szombat

6. vasárnap

7. hétfő 5. ISZK 16.30, 1., 5. évfolyam szülői értekezlete
Dózsáné MM, 

osztályfőnökök
Szakkörök indítása

8. kedd 6. 2., 6. évfolyam szülői értekezlete osztályfőnökök    

9. szerda 7. 3., 7. évfolyam szülői értekezlete osztályfőnökök    

10. csütörtök 8.
4., 8. évfolyam szülői értekezlete                                  

Nemzetközi Kenguru Matematikav.  (III.19-i pótlása)

osztályfőnökök                         

Birkás Éva

11. péntek 9. Diákparlament ülése Boldogné

12. szombat

13. vasárnap Miseszolgálat: 4.a Végvári J

14. hétfő 10.
Osztálymise: 8.c

Iskolaszék 16.30

Márton A

Füzér A

15. kedd 11.

16. szerda 12.

Éves munkaterv leadása az EKIF-hez, csatolva 

az intézménybejárás jegyzőkönyve. Tűzriadó 

próba.

17. csütörtök 13.

18. péntek I. Tanítás nélküli nap, Nevelőtestületi lelki nap Kovács M

19. szombat

20. vasárnap Miseszolgálat: önkéntesek  

21. hétfő 14. Pályaorientációs mérés 8.évf. Kucsó I

22. kedd 15.

23. szerda 16. Osztálymise: 8.b Márton A

24. csütörtök 17.

25. péntek 18.
Magyar Diáksport Napja

DÖK közgyűlés

Szűcsné NA

Boldogné

témanap: 

sportnap

Tanmenetek leadása a  munkaközösség-

vezetőknek. Törzslapok leadása igh-nek.

26. szombat

27. vasárnap Elsőáldozás (előző évről). Miseszolgálat: elsőáldozók Márton A. .

28. hétfő 19.

29. kedd 20. Német nemzetiségi kirándulás Bajára (7.b, 8.b) német tanárok

Dátum, nap

2020 SZEPTEMBER
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Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. csütörtök 22. Osztálymise 7.c Márton A

2. péntek 23. Állatok világnapja (DÖK) - Fotópályázat Boldogné
Bajai szakértői bizottság  SNI kontroll 

vizsgálatai az iskolában. 

3. szombat

4. vasárnap Miseszolgálat: 8.a Tyavoda J

5. hétfő 24. Rádiós megemlékezés: Október 6. Aradi vértanúk Zámbó Kné

6. kedd 25.

7. szerda 26. Terményáldás (felsősök 7.45) Kis-Baranyi E

8. csütörtök 27.

9. péntek 28. Bolyai Matematika Csapatverseny Birkás Éva
Első évfolyamon DIFER vizsgálat 

igényfelmérése. (Petrás D) 

10. szombat

11. vasárnap Miseszolgálat: 4.b Vida J

12. hétfő 29.

13. kedd 30. Osztálymise  7.b Márton A

14. szerda 31.

15. csütörtök 32.
A köznevelési intézmények statisztikai 

adatszolgáltatásának határnapja.

16. péntek 33. Tökfaragó verseny Boldogné

17. szombat

18. vasárnap Miseszolgálat: 5.a Taskovicsné RM

19. hétfő 34.
"Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért" 8.30 

(iskolarádió)
Márton A

20. kedd 35. Mesemondó verseny - alsó tagozat Balogné FH Középiskolai felvételi tájékoztatók megjelenése

21. szerda 36.
1956. október 23. - iskolai megemlékezés 7.45-kor

Iskolamise Szent II. János Pál. Miseszolgálat: 8.b

Tyavoda J

Hozdik Zs, Márton A

22. csütörtök II. 

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Pályaorientációs nap (Tanítás nélküli munkanap)
Kucsó I

német 

nemz. tábor 

okt. 22-26

DIFER vizsgálatban érintett elsős létszám 

jelzése OH felé.(Petrás D, int.vez.).

Törvényességi ellenőrzés. 

23. péntek
1956. október 23.  - Nemzeti ünnep, a városi 

ünnepségen az iskolát a 8.a osztály képviseli
Tyavoda J, vezetőség

24. szombat

25. vasárnap Miseszolgálat: 7.a Kiss P

26. hétfő

27. kedd

28. szerda

29. csütörtök

30. péntek

31. szombat

Dátum, nap

2020 OKTÓBER

Őszi szünet

Határidő okt. 31.:

 - hetedikesek szüleinek tájékoztatása - az 

iskoláztatással kapcsolatos kérdésben a 

szülőknek közösen kell dönteniük, vita esetén 

gyámhatóság dönt.

- nyolcadikosok tájékoztatása a felvételi eljárás 

rendjéről (osztályfőnökök)



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. vasárnap Mindenszentek. Miseszolgálat: önkéntesek

2. hétfő 37. Őszi szünet utáni első tanítási nap

3. kedd 38. Lámpáskészítés az ovisoknak elsős tanítók

4. szerda 39.
Az emlékezés napja, Zászlólevonás a városi országzászló 

emlékműnél. 

vezetőség

5. csütörtök 40.

6. péntek 41. Negyedévi figyelmeztetők beírása

7. szombat

8. vasárnap
Miseszolgálat: 3.a Kothenczné FA

9. hétfő 42.

Lámpások átvitele az óvodába

Iskolás leszek rajzpályázat

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakgimnázium 

továbbtanulási tájékoztatója

tanítók

Gyepes B

10. kedd 43.
Online pályaválasztási tájékoztató ( 7., 8. évfolyam 

tanulói és szülők)
Kucsó I.

11. szerda 44.

Tours-i Szent Márton ünnepe - lámpások megáldása, 

Színjátszók bemutatója. 

német nyelvtanárok

12. csütörtök 45.

13. péntek 46.

14. szombat

15. vasárnap Miseszolgálat: 5.b Zámbóné

16. hétfő 47.
Központi írásbeli felvételit szervező 

középiskolák listájának megjelenése.

17. kedd 48.

18. szerda 49.
4. osztályok tájékoztatása leendő ötödikes 

osztályfőnökükről, leendő elsős tanítók.(online)
Dózsáné MM

Államkincstári ellenőrzés (minősített 

pedagógusok, ped.segítők)

19. csütörtök 50.

20. péntek 51.

Határidő: országos kompetenciaméréshez, és az  

idegen nyelvi  méréshez szükséges adatok 

megküldése az OH -nak (Birkás É, Fekete-NÁ)

21. szombat
Nyílt tanítási nap óvodásoknak 

Járványhelyzet miatt törölve.

22. vasárnap Miseszolgálatok felfüggesztése a járványhelyzet miatt

23. hétfő 52.

24. kedd 53.

25. szerda 54.

26. csütörtök 55.

27. péntek 56.

28. szombat

29. vasárnap Advent első vasárnapja. 

30. hétfő 57. 1. adventi gyertya gyújtás műsora,  áhitat az iskolarádión  

keresztül. (3.a)

Márton A 

Garamvölgyi K

Dátum, nap

2020 NOVEMBER



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. kedd 58.

2. szerda 59.

3. csütörtök 60.

4. péntek 61. Mikulás várás  alsósok (online bejelentkezéssel) osztályfőnökök

Határidő: DIFER vizsgálatok a kiválasztott 

tanulókkal (Petrás D, Kothenczné).

Jelentkezések a központi írásbeli  felvételi 

vizsgákra (8.o.)

5. szombat

6. vasárnap
Advent második vasárnapja. 

7. hétfő 62. 2. adventi gyertya gyújtás és áhitat (rádió)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 1. (iskolai) forduló

Hunyadiné SZM       

Birkás Éva

8. kedd 63.   

9. szerda 64.

10. csütörtök 65.
Matekoló Birkás Éva

11. péntek 66. Zeneiskolás tanulók adventi hangulatzenéje
Az Arany János Tehetséggondozó Programra 

történő pályázatok benyújtása.(8.o.)

12. szombat 67.

Munkanap  (7/2019. (VI. 25.) PM rendelet  a 2020. évi 

munkaszüneti napok körüli munkarendről ) Digitális 

oktatással (dec.24 - "B" hét csütörtöki órarend szerint)

13. vasárnap Advent harmadik vasárnapja. 

14. hétfő 68.
3. adventi gyertyagyújtás felsősök

15. kedd 69.

16. szerda 70. Gyónási lehetőség 

17. csütörtök 71.

18. péntek 72.

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap, 

Karácsonyi lelki nap. 

4. gyertyagyújtás. (ped.énekkar)

Osztályok köszöntői a karácsonyfánál

Márton A, Jeszenszky Z

osztályfőnökök

19. szombat

20. vasárnap
Advent negyedik vasárnapja.

21. hétfő

22. kedd

23. szerda

24. csütörtök
Pihenőnap  (7/2019. (VI. 25.) PM rendelet a 2020. évi 

munkaszüneti napok körüli munkarendről )

25. péntek Urunk születése, Karácsony. 

26. szombat Karácsony másnapja

27. vasárnap

28. hétfő

29. kedd

30. szerda

31. csütörtök

Dátum, nap

2020 DECEMBER

Téli szünet

M
éz

es
k
al

ác
s-

sü
té

s 
(o

sz
tá

ly
o
n
k
ét

)
O

sz
tá

ly
o
k
 r

o
ra

te
 m

is
éi

  

(k
ar

ác
so

n
y
ig

 f
o
ly

am
at

o
sa

n
)



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. péntek Mária Istenanyasága -  Parancsolt ünnep. Újév.

2. szombat

3. vasárnap

4. hétfő 73.
Téli szünet utáni első tanítási nap, 

Reggeli áhitat: Újév köszöntő (iskolarádió)
Márton A, Dózsáné MM

5. kedd 74.

6. szerda 75.
Vízkereszt - iskolaszentelés

Szentmise 9.30 alsós, 10.00 felsős
Márton A

7. csütörtök 76.

8. péntek 77. DÖK közgyűlés Boldogné

9. szombat

10. vasárnap Miseszolgálat: 4.a Végvári J

11. hétfő 78. Megyei Matematikaverseny 1. forduló Birkás Éva

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

felmérése az 5-8. évfolyamon 2020.01.11. és 

2020.04.23. között. (NETFIT - Szűcsné NA) 

12. kedd 79. 4. osztályok látogatása Thorma Múzeum (TIOP pályázat) Tyavoda J

13. szerda 80.

14. csütörtök 81.

15. péntek 82.

16. szombat   

17. vasárnap

18. hétfő 83.

19. kedd 84.

20. szerda 85.

21. csütörtök 86.

22. péntek 87.

A magyar kultúra napja (iskolarádió)

Első félév vége

Jakus Z

Boldogné

15 napon belül nevelőtestületi értekezlet, 

jegyzőkönyv

23. szombat

Általános felvételi eljárás kezdete. Központi 

írásbeli felvételi vizsgák a kijelölt 

középiskolákban.

24. vasárnap

25. hétfő 88. Osztályozó értekezlet 16.00 Kucsó I.

26. kedd 89.

27. szerda 90.

28. csütörtök 91.

29. péntek 92. Félévi értesítők kiadása osztályfőnökök

30. szombat

31. vasárnap

Dátum, nap

2021 JANUÁR

Téli szünet



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. hétfő 93.
Szent Balázs - áhítat iskolarádión keresztül, áldás 

osztályonként
Márton A 

2. kedd 94.

3. szerda 95. Félévi nevelőtestületi értekezlet 15.00 Dózsáné MM

4. csütörtök 96.

5. péntek 97.

6. szombat

7. vasárnap

8. hétfő 98.
Központi írásbeli felvételi vizsgák 

eredményei.

9. kedd 99.

10. szerda 100.

11. csütörtök 101.

12. péntek 102.

Nev.test. értekezlet  jegyzőkönyvének 

megküldése a fenntartónak, iskolaszéknek, 

intézményi tanácsnak.

13. szombat

14. vasárnap

15. hétfő 103.

16. kedd 104.

17. szerda 105. Hamvazószerda, hamvazkodás osztályonként Márton A

18. csütörtök 106.

19. péntek 107.
Továbbtanulási jelentkezési lapok elküldése 

(8.o.) 

20. szombat

21. vasárnap

22. hétfő 108.
Paraport Napja - rajzpályázat

Megyei Matematikaverseny 2. forduló

osztályfőnökök

Birkás Éva

23. kedd 109.
Felvételi eljárás szóbeli meghallgatásai 2021. 

február 23- március 12.

24. szerda 110.

25. csütörtök 111.
Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól  

(8.évfolyam, osztálykeretben)
történelem tanár

26. péntek 112.

27. szombat

28. vasárnap

2021 FEBRUÁR

Dátum, nap

Farsangi bálak 

osztályonként

Szülői 

értekezletek  

osztályonként



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. hétfő 113.

2. kedd 114.

3. szerda 115.

4. csütörtök 116.

5. péntek 117.

6. szombat

7. vasárnap

8. hétfő 118.

9. kedd 119.

10. szerda 120. A tervezett nyílt nap a járványhelyzet miatt elmaradt.

11. csütörtök 121. Március 15-i  Nemzeti ünnep online

12. péntek III. Tanítás nélküli munkanap - belső képzés online Dózsáné MM

13. szombat

14. vasárnap

15. hétfő Nemzeti ünnep 1848. március 15., 

16. kedd 122.

A középfokú iskola eddig az időpontig 

nyilvánosságra hozza a jelentkezők

felvételi jegyzékét.

17. szerda 123. Online beiskolázási tájékoztató leendő elsősök szüleinek Dózsáné Mohos M

2021/2022-es tanévre tervezett 

tantárgyfelosztás, csoportindítás  ledása  a 

Fenntartónak. 

18. csütörtök 124.

19. péntek 125.

Szent József nap, Szent József év megnyitása, 

Pedagógusok keresztútja

Apák napja. (online)

Katolikus Kulturális Hetek-novellaíró pályázata

Márton A,

20. szombat

21. vasárnap

22. hétfő 126.
A továbbtanulási adatlapok módosításának 

lehetősége. 

23. kedd 127.
A továbbtanulási adatlapok módosításának 

lehetősége. 

24. szerda 128.
 A módosított középiskolai-felvételi tanulói 

adatlapok megküldése a Hivatalnak.

25. csütörtök 129.

26. péntek 130.

27. szombat

28. vasárnap

29. hétfő 131.

30. kedd 132.

31. szerda 133.
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Dátum, nap

2021 MÁRCIUS

„PÉNZ 7” 

pénzügyi és 

vállalkozói 

témahét

Járványügyi helyzet miatt az iskola átállása digitális 

oktatásra (1-8.o.)

Digitális munkarend elrendelése (EMMI)



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. csütörtök Nagycsütörtök

2. péntek Nagypéntek

3. szombat Nagyszombat. Feltámadási körmenet

4. vasárnap Húsvét. Miseszolgálat 8. b Birkás Éva

5. hétfő Húsvéthétfő

6. kedd

7. szerda 134. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap (online)

8. csütörtök 135.

9. péntek 136.
Költészet napja megemlékezés (online) osztályfőnökök

10. szombat

11. vasárnap

12. hétfő 137.

13. kedd 138.

14. szerda 139.

15. csütörtök 140. Leendő első évfolyamosok beíratkozása vezetőség

16. péntek 141. Leendő első évfolyamosok beíratkozása vezetőség

17. szombat Szülők-Nevelők bálja a járványhelyzet miatt elmaradt

18. vasárnap Miseszolgálat: 6.a Maki I

19. hétfő 142.

20. kedd 143.

21. szerda 144.

22. csütörtök 145. Háromnegyedévi figyelmeztetők beírása.

23. péntek 146. NETFIT felmérés határidő meghosszabítva.

24. szombat

25. vasárnap

26. hétfő 147.

27. kedd 148.

28. szerda 149.

29. csütörtök 150.

30. péntek 151.
A középfokú iskolák megküldik értesítőjüket a 

felvétel eredményéről.  

Dátum, nap

2021 ÁPRILIS

Tavaszi 

szünet
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Alsó tagozat jelenléti, felső tagozat digitális oktatásban. 



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. szombat Munka ünnepe, pihenőnap

2. vasárnap Anyák napja. 

3. hétfő 152.

4. kedd 153.

5. szerda 154.

6. csütörtök 155.

7. péntek 156.

8. szombat

9. vasárnap

10. hétfő 157.
6. osztályok látogatása a Thorma Múzeumban (TIOP 

pályázat)
Tyavoda J

11. kedd 158. Művészeti iskola hangszerbemutatója (udvar)

12. szerda 159.

13. csütörtök 160. Urunk mennybemenetele, iskolamise. Miseszolgálat: 7.c Hozdik Zs, Márton A

14. péntek 161.

15. szombat

16. vasárnap Miseszolgálat: 3. évfolyam

17. hétfő 162.

18. kedd 163. DSE közgyűlés Kiss P

19. szerda 164. Írásbeli idegen nyelvi mérés (6. és 8. évf) Fekete-Nagy Á.

20. csütörtök 165.

21. péntek IV.

Tanítás nélküli munkanap - Osztályok közösségi 

programjai, 4. osztályok látogatása a Thorma 

Múzeumban (TIOP pályázat)

22. szombat

23. vasárnap Pünkösd. Miseszolgálat: 4. évfolyam

24. hétfő Pünkösdhétfő,

25. kedd 166.

26. szerda 167.
Országos kompetenciamérés (6., 8. évfolyam)

Leendő elsősök szülői értekezlete (udvar)

Birkás É.

Osztályfőnökök

(Kompetenciamérés napján csak művészeti és 

testnevelés óra szervezhető)

27. csütörtök 168.

28. péntek 169. DÖK közgyűlés Boldogné
Határidő: NETFIT mérés erdményeinek 

feltöltése - Szűcsné NA

29. szombat

30. vasárnap
Hősök napja. Iskolánkat 7.-es tanulók képviselik

Elsőgyónók miséje

Kiss P

Márton A

31. hétfő 170.

Dátum, nap

2021 MÁJUS
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Felső tagozat visszatérése a jelenléti oktatásba



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. kedd 171.

2. szerda 172.

3. csütörtök 173.

4. péntek 174.
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról Makai I

5. szombat

6. vasárnap ÚRNAPI KÖRMENET, ELSŐÁLDOZÁS, Márton A

7. hétfő 175.

8. kedd 176.
Gördülő fizika - előadás - 7. évfolyam

Kucsó I

9. szerda 177. Bűnmegelőzési előadások 7-8. évfolyam Dózsáné MM

10. csütörtök 178. 8. évfolyam ballagási miséje Hozdik Zs, Márton A

11. péntek 179.
Idegen nyelvi mérés eredményének továbbítása 

OH felé - Fekete-N Á.

12. szombat

13. vasárnap Miseszolgálat: 5. évfolyam

14. hétfő V. Tanítás nélküli munkanap- Suli-buli (DÖK-nap) Boldogné  

15. kedd VI.

Tanítás nélküli munkanap

Iskolabemutató leendő elsősöknek

Osztályozó értekezlet

Dózsáné MM

16. szerda

17. csütörtök 8. évfolyam bankettje osztályfőnökök, SZK

18. péntek
Tanévzáró, Te Deum. Miseszolgálat: pedagógusok 

16.00
Tyavoda J

19. szombat Ballagás (9.00). Miseszolgálat: 8. évfolyam Boldogné JA, Jakus Z

20. vasárnap Táborok kezdete

21. hétfő

22. kedd
Beiratkozás a középfokú iskolákba: jún. 22-

24.

23. szerda

24. csütörtök Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Dózsáné MM

25. péntek

26. szombat

27. vasárnap SZENT PÉTER ÉS PÁL TEMPLOMBÚCSÚ 

28. hétfő

29. kedd

30. szerda

Dátum, nap

2021 JÚNIUS

A  értekezlet jegyzőkönyvének megküldése az 

iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a 

fenntartónak.





 

 

„Amit az évek hosszú során felépítettél, egy másodperc alatt romba dőlhet. 

Ne törődj vele! Te csak építs!” 

Teréz anya 

Ez volt az az idézet, amellyel éves munkatervünket kezdtük.  

Szeptemberben még bizakodva néztünk a tanév elé, és azt gondoltuk, végre együtt vagyunk, 

magunk mögött hagytuk a világjárványt és hagyományos formában folytatjuk a munkát.  

Sajnos ez nem így történt, amely megint kihívások elé állított gyermekeket, szülőket, 

pedagógusokat egyaránt. 

Sok tervezett programunk elmaradt – betlehem, szavalóverseny, Anyák napja … 

De már rutint szereztünk az online oktatás lebonyolításában, így sokkal gördülékenyebben tudtunk 

dolgozni. 

Építettünk, Teréz anyára hallgatva, még ha romba is dőlt, ami előző nap szilárdnak tűnő lábakon 

állt. 

Próbáltunk mindenből tanulni. Ahol kellett lassítottunk, ahol lehetett - tananyagtól függően – 

lendületes tempóban haladtunk tovább. 

 

Személyi feltételek: 

Tantestületünk minden tagja képesített nevelő. Alsó tagozaton harmadik évfolyamig egész 

napos  rendszerben dolgozunk, így a tanító párok hatékonyabban tudják fejleszteni, felzárkóztatni, 

illetve tehetséggondozásban részesíteni a gyerekeket. Negyedik évfolyamon napközi otthonban 

vehetnek részt tanulóink. 

Egy kolléga szerezte meg a pedagógus II. fokozatot. Tanév közben nyugdíj mellett dolgozó 

tanító nénink helyére visszatért a szülési szabadságról fiatal kolléganőnk. 

 

Tanulócsoportjaink, pedagógusaink: 

1.a  Bánóczki Margit – Makai Imre 

1.b  Gyepes Beáta – Váradiné Grósz Éva – Nagy-Bíró Anita 

2.a Füzér Anita – Szalai Márta 

2.b Kovácsné Szűcs Zsuzsanna - Burányi Erika 

3.a Kothenczné Fődi Anita – Garamvölgyi Katalin 

3.b Tormáné Török Szilvia – Balogné Faddi Helga 

4.a Végvári Judit – Kovácsné Híz Magdolna 

4.b Vida Jácint – Horváthné Somogyi Erika 

 

 

 

 



 

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

feladatokat fogalmazta meg: 

  Az alapkészségek tanításában, fejlesztésében tevékenység-központúság. 

Munkamódszeresség elsajátíttatása – minden órán tevékenykedtetjük a gyerekeket 

  A tanulási kudarcok megelőzése, sikeres beilleszkedés elősegítése. Tanulás módszertani 

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

Motiváció folyamatos fenntartása – változatos értékelési formák 

  Szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése. Az olvasottak összekapcsolása a 

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

értelmezése. – tantárgyi koncentráció 

  A tanulók munkafegyelmének fejlesztése, a házirend betartatása. Következetes 

szabályközvetítés, felügyelet, a közösség nevelőerejének erősítése. Jól körülhatárolható 

szabályok.  - következetesség 

 Egészséges életmódra nevelés. Ismeretek az egészségvédelemről, a higiénia 

fontosságáról. Kulturált környezetünk tisztaságának megóvása. - fenntarthatóság 

  Közösség és személyiségformálás. Konfliktuskezelési gyakorlatok, konfliktushelyzetek 

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

passzív gyerek aktivizálása, feladathelyzetbe hozása.  - közösségépítés 

 Tehetségek felismerése és fejlesztése. - differenciálás 

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

értékrendjében és fontos mindenki számára hozzáférést biztosítani a tanuláshoz.  - differenciálás 

 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. – etikus 

internethasználat  

 

A NAT 2020 eredeti szándékaink szerint a szükséges tartalom mellett a 

szemléletváltozáshoz szükséges teendők egyszerre elváró és megengedő rendszerét alakította ki. 

Az alaptanterv minden ország közoktatásában az a dokumentum, amely lefekteti az alapokat és 

kiindulópontot ad minden ráépülő tartalmi és módszertani tevékenységhez. Az alaptanterv nem 

egyszerűen tanterv, még csak nem is tananyag, hanem az ezen túlmutató elvárások és lehetőségek 

(szemlélet, attitűd, érték, értékelési sokféleség, módszertani gazdagság, személyre szabás, 

méltányosság stb.) összessége.  

Az 1–4. osztály, azaz az alsó tagozat egységes, önálló, egyben alapozó nevelési-oktatási 

szakasz. Az alapkészségeket úgy kell kialakítani, hogy az új típusú tanulást igénylő következő 

szakaszt előkészítse, azaz az 5. osztály bemeneti elvárásaihoz illeszkedjen. első négy osztály 



 

feladata egyértelmű, ír, olvas, számol, elmerül a művészetekben, mozog, tevékeny, 

megismerkedik egy másik nyelvvel és elkezdi helyesen értelmezni a 21. század digitális világát.  

Az alaptantervben és a kerettantervekben megadott fő feladatok és az ehhez biztosított 

órakeret arányos. Az alsó tagozatos kerettantervek egymáshoz kapcsolódóan, egységes 

rendszerben készültek, mindenütt a kompetenciák és az ajánlott tevékenységek megadásával 

együtt. A matematika a számérzék és számfogalom fejlesztését, az alapműveletek stabil 

elsajátítását helyezi a középpontba.  

A magyar oktatásának célja a beszélt és írott nyelv folyamatos fejlődésének megalapozása, 

az életkornak megfelel alap-, ajánlott és választható, a tudást (például természet) is fejlesztő 

szövegek értésének folyamatos kialakítása. Nem kell még formálisan nyelvtant tanítani, a 

hangsúly a helyesíráson és a beszéden van.  

A formális környezetismeret-oktatás később, csak a harmadik osztályban kezdődik, ám 

tartalmai minden tantárgyban megjelennek. A művészetek egymáshoz illeszthető tanulási területet 

alkotnak, helyes beépítésük a tanításba a személyiséget formáló tényezőként hat.  

Harmadik osztálytól épül fel a digitális kultúra, ami nem egyszerűen korai informatika, a 

testnevelés és egészségfejlesztés terület pedig számos új, megvalósítható célt tűz ki. A testnevelés 

nem pusztán tornaóra, hanem örömet jelentő mozgás, benne lehet tánc és sokféle fizikai aktivitás.  

Beleépült az egészségfejlesztés, az egészséges életmód alakítása, a kisiskolások testtartási 

problémáit enyhíteni képes feladatok, s lehetőség nyílik a gyógytestnevelésre is.  

A beszédfejlesztés kiemelt szerepet kapott mind a négy évfolyamon. Hangsúly kerül a 

kommunikációs helyzetek megismerésére, megjelenítésére, dramatikus feldolgozására, a nyelvi 

fejlesztésre az utasítások megértésétől az önálló, mondat-, vagy szövegszintű megnyilvánulásig. 

Az olvasástanulásra szánható idő megnyúlik. A betűk megismerése akár egy tanévnél 

hosszabb időszak is lehet, az olvasás technikájának biztonságos elsajátításának lezárását csak a 

második tanév végében határozza meg a dokumentum azzal, hogy a lassabban fejlődő tanulók még 

ez után is kaphatnak segítséget. 

Tapasztalhatjuk, hogy a nagymotoros és a finommotoros mozgás fejlesztéséhez is sokkal 

több időre van szükség, mint korábban. Ezért az írás előkészítését legalább fél éves időszakban 

határozza meg a kerettanterv. 

A nyelvtan tanítása helyett a helyesírás tanítására és a nyelvi fejlesztésre kerül a hangsúly. 

Leíró nyelvtan, nyelvtani szabályok egyáltalán nem szerepelnek a kerettantervben. E helyett a 

nyelvi játékokra kerül a hangsúly. Kikerültek az alsó tagozatos nyelvtani anyagból a szófajok. 

A legfontosabb, hogy tényleges képzete alakuljon ki a tanulóknak a mértékegységekről 

viszonyaikról, és ez csakis sok elvégzett mérés segítségével lehetséges. Mértékegységváltás is 

csak a gyakorlathoz kötődhet. 

 

Ebben a szemléletben végezte az első évfolyam idei munkáját és folytatjuk felmenő 

rendszerben a kitűzött feladatokat. 

 

 

 

 



 

 

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.  

 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 – a vírushelyzetre való tekintettel nem 

valósult meg  

 Márton napi lámpások készítése az ovisoknak és azok átadása - megvalósult 

 Iskolánkba hívogató plakátok készítése és kihelyezése az óvodákba és a templomba - 

megvalósult 

 Beiskolázási, tájékoztató szülői értekezlet - online formában 

  Az eddig hagyománnyá vált ovitorna folytatása - megvalósult 

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

bejáratnál elhelyezett monitoron - megvalósult 

 Iskolás leszek rajzpályázat - megvalósult 

 Tavaszi nyílt nap – a vírushelyzetre való tekintettel nem valósult meg 

 

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. Kisfilmeket vettünk fel a jövendőbeli 

elsős tanítókról, amelyben mesélnek önmagukról, munkájukról, hitvallásukról. 

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, 

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

szülők bekapcsolódnak programjainkba, támogatják az osztályokat, segítenek.  

 

 

 

 



 

Külső kapcsolatok 

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

leendő elsősök megismerése érdekében. 

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. 

Tapasztalatok: 

Sajnos a Köznevelési Törvény beiskolázásra vonatkozó jogszabálya mely szerint „A 

tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai 

nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt.” a jelenleg első 

osztályban tanító kollégáink mindennapi munkáját nagymértékben nehezítették. 

A szülők kérhetik, hogy gyermekük még egy óvodai évet tölthessen intézményében, de 

ekkor kérelmet kell írni az OH-nak, és szakértői bizottság dönt.  

Ez a magyarázata annak, hogy hét elsős tanulónk első osztályos munkája előkészítő jellegűnek 

minősült, így ők újra kezdik az iskolát. 

 

 

Éves programunkban elvégzett feladataink és azokért felelős kollégák: 

 

Hónap Program Felelős  

augusztus munkaközösségi 

megbeszélés 

Füzér Anita megvalósult 

szeptember  „Az én iskolám 

…”Rajzpályázat 

meghirdetése 

Népmese napja 

Gyepes Beáta 

 

osztályszintű 

megemlékezés 

megvalósult 

 

 

megvalósult 

október Október  09-ig a tanítók 

felmérik és lejelentik a 

DIFER vizsgálatra javasolt 

tanulók körét;  

1.osztályban tanítók – 

Petrás Dóra 

megvalósult 

november Tours-i Szent Márton 

ünnepe - lámpás felvonulás  

Taskovicsné Reisz 

Mariann 

nem valósult meg  

 



 

 

Alsó tagozatos mesemondó 

verseny 

Elsős nyílt nap 

 

 

Balogné Faddi Helga 

Kovácsné Híz Magdolna 

 

megvalósult 

nem valósult meg 

december Szent Miklós ünnepe 

1. adventi gyertyagyújtás és 

közös áhítat (alsósok) 

Iskolás leszek rajzpályázat 

eredményhirdetése 

óvodásoknak 

Gyermekek karácsonya - 

pásztorjáték a templomban 

Osztályfőnökök 

Hitoktatók 

 

Gyepes Beáta, Vida Jácint 

 

2. évfolyam 

online Mikulás 

megvalósult 

 

 

 

nem valósult meg 

január Játsszunk iskolásat!- 

Óvodás foglalkoztató 

Jövendőbeli elsős tanítók nem valósult meg 

február Farsang Horváthné Somogyi Erika, 

osztályfőnökök 

nem valósult meg 

március Alsó tagozatos versmondó 

verseny 

Vida Jácint nem valósult meg 

április A Költészet Napja osztályszintű 

megemlékezés 

megvalósult 

május Anyák napi ünnepségek   

Alsós olvasás marathon 

osztályfőnökök 

Tormáné Török Szilvia 

online formában 

nem valósult meg 

június Alsó tagozatos tábor Tormáné Török Szilvia Szervezés alatt, 

megvalósul 

 

Kiemelkedő eredmények: 

Versenyző 

neve 
Verseny neve Térség Eredmény 

Felkészítő 

tanár neve 

Halász 

Abigél 

 

Megyei Matematikaverseny 
megyei 

döntő 
2.helyezés 

Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa 

Halász 

Abigél 

 

Bátaszéki 

Matematikaverseny  

országos 

döntő 
országos 13. 

Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa 



 

Halász 

Abigél 

Dugonics András 

Matematikaverseny 

országos 

döntő 
országos 1. 

Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa 

Halász 

Abigél  

Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny 

megyei 

forduló 

   megyei 

14.díjazott 

Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa 

Halász 

Abigél 

Kalmár László 

Matematikaverseny 

országos 

döntő 
országos 13. 

Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa 

Kothencz 

Luca 

Megyei 

Matematikaverseny  

megyei 

döntő 

megyei 

6.helyezés 

Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa 

Kothencz 

Luca 

Bátaszéki 

Matematikaverseny  

országos 

döntő 
országos 12. 

Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa 

Kothencz 

Luca 

Kalmár László 

Matematikaverseny  
megyei 

megyei 3. 

helyezés 

Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa 

Halász 

Abigél  

Kalmár László 

Matematikaverseny  
megyei  

megyei 

2.helyezés 

Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa 

Fülöp 

Menyhért 

Kalmár László 

Matematikaverseny 
megyei  

megyei 

1.helyezés 

országos 

7.helyezés 

Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa 

Fülöp 

Menyhért  
Megyei Matematikaverseny megyei 

megyei 

10.helyezés 

Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa 

Kothencz 

Luca 

Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny  
megyei 

megyei 

13.díjazott 

Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa 

Gombos 

Dorka  

Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny 
megyei megyei 43. 

Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa 

 

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. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók 

3. kompetencia: A tanulás támogatása 

4. kompetencia: 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. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs 

tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 



 

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése 

7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének 

hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja 

8. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

9. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

Foglalkozásaink: 

 

1. Munkatervi javaslatok 

Éves terveink, ötletek a munkaközösségi foglalkozásokhoz, dokumentumok átnézése, 

megbeszél - augusztus vége 

2. Beiskolázás előtti feladatok megbeszélése – január 

3. Az éves munka értékelése, év végi beszámoló készítése – június 

 

Munkaközösségünk a 2020/2021-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 6.a, 8.a, 8.b 

történelem 7.c, 8.a, 8.c 

Jakus Zita magyar szakos tanár magyar 5.a, 6.b, 7.a, 7.c, 8.c,   

alsó és felső tagozatos 

színjátszó szakkör  

Veresné Szűcs Ibolya óraadó - magyar szakos tanár magyar 7.b 

Makai Imre történelem szakos tanár 

tanító 

hon- és népismeret 5.évf.. 

történelem 5.b, 6.a, 7.a, 

1.évfolyam tanító 

Kis-Baranyi Erika történelem-német szakos 

tanár 

német nép- és honismeret 5.b, 

6.b,7.b, 8.b 

német nyelv 7.b, 8.b 

történelem 5.a, 6.b, 7.b, 8.b 

Taskovicsné Reisz Mariann ének-német-matematika 

szakos tanár 

német nyelv 2.évf., 4.évf., 5.évf. 

 

Nagy Éva 

 

német szakos tanár német nyelv 6.b, 7.évf., 8.évf. 

angol nyelv 2.évf. 

Fekete-Nagy Ágnes angol-matematika szakos 

tanár 

angol 5.évf., 6.évf., 7.évf., 

8.évf. 

Jeszenszky Zoltán angol szakos tanár angol 3.évf, 4.évf., 5.évf, 6.évf, 

7.évf, 8. évf. 

Zámbó Károlyné ének szakos tanár 

tanító 

ének 6.a, 7.b, 8.b 

énekkar 

magyar 5.b 

Kovács Mihály ének- katolikus hittan szakos 

tanár 

ének 5.a, 7.a, 7.c., 8.a, 8.b 

katolikus hittan 2.a, 3.b, 4.b, 

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

énekkar  

Márton Arnold katolikus pap, iskolalelkész katolikus hittan 5.a, 6.b,  7.a, 

8.a, 8.b 

Bokor Margit óraadó - katolikus hitoktató katolikus hittan 3.b, 4.a 

Kuris István László óraadó - katolikus hitoktató katolikus hittan  

Hunyadiné Székely Márta óraadó - református hitoktató református hittan 1., 2., 3., 4., 5., 

6., 7.  8.évf. 

Balogné Faddi Helga tanító angol 1.évf., 2.évf., 8.évf. 



 
 

személy szak tanított osztály/csoport 

Rácz-Fodorné Nagy 

Nikoletta 

óraadó – angol-magyar 

szakos tanár 

angol 1.évf. 

Gyepes Beáta 

 

tanító 

rajz szakos tanár 

tanító 

vizuális kultúra , 7.évf., 8.évf. 

Péter Mariann óraadó - magyar-könyvtár 

szakos tanár 

8.b 

Vida Jácint tanító 

rajz szakos tanár 

5.a, 5.b, 6.a, 6.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 oktatott angol 

nyelvet a középfokú angol nyelvvizsgával rendelkező pedagógusunk az óraadó kolléga. 

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 egyéni és 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 Tyavoda Julianna 

Tanmenetek elkészítése, leadása  a munkaközösség minden tagja 

TITOK szaktárgyi levelezőversenyek  szaktanárok 

Tanmenetek ellenőrzése  Tyavoda Julianna 

Október 

Aradi vértanúk napja Zámbó Károlyné 

Német nemzetiségi terményáldás Taskovicsné Reisz Marianna  

Német nemzetiségi tábor megszervezése és 

megvalósítása 

Dózsáné Mohos Mónika, Kis-Baranyi Erika 

Október 23-ai megemlékezés Tyavoda Julianna 

Erdélyi csillagok prózaolvasó verseny  Tyavoda Julianna, Jakus Zita 



 
 

Feladat Felelős 

Német nemzetiségi színházai előadás 

megtekintése 

Dózsáné Mohos Mónika, Kis-Baranyi Erika 

London Bridge levelező verseny  Jeszenszky Zoltán 

On-Lion nyelvi verseny Fekete-Nagy Ágnes, Jeszenszky Zoltán 

November 

Filharmónia Kovács Mihály, Zámbó Károlyné 

December 

Savaria országos történelemverseny iskolai 

forduló 

Tyavoda Julianna 

Január 

TITOK angol nyelvi verseny Fekete-Nagy Ágnes, Jeszenszky Zoltán 

Február 

Kazinczy szépkiejtési verseny Tyavoda Julianna 

Bendegúz anyanyelvi verseny és Arany János 

anyanyelvi verseny 

Tyavoda Julianna 

Savaria országos történelemverseny megyei 

forduló 

Tyavoda Julianna 

  

Március 

Arany János országos anyanyelvi verseny 2. 

forduló 

Tyavoda Julianna 

Május  

Katolikus iskolák XVIII. országos Takáts 

Sándor történelemversenyének 1-3. fordulója; a 

verseny zárása 

Tyavoda Julianna 

Arany János anyanyelvi verseny országos döntő Tyavoda Julianna 

Tudásbajnokság angol nyelvi versenye megyei 

és országos döntő 

Jeszenszky Zoltán 

Június 

Ballagás Jakus Zita 

Tanévzáró Tyavoda Julianna 

 

A tanév feladatainak egy része a pandémia miatt elrendelt digitális oktatási forma 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.  

Valamennyi felső tagozatos tanteremben rendelkezésre áll laptop és interaktív tábla 

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, 

amennyiben ezt a könyvtár fejlesztésére fordítható pénzösszeg megengedi.  

Az ének szakos kollégák véleménye szerint 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  

Eötvös József Tanítóképző Főiskola, tanító szak, angol műveltségi terület –  Nagy Éva  

(saját finanszírozásban) 

Sajnos a tanév során kialakult helyzet miatt kollégáink nem tudtak részt venni 

továbbképzéseken. A KAPI ilyen jellegű rendezvényei is elmaradtak. 

A tanév végén volt lehetőség fizetős online, ill. jelenléti továbbképzésekre az SZTE 

szervezésében, de ezzel kollégáink a rendkívül zsúfolt tanév vége miatt nem tudtak élni. 

Emellett meg kell jegyezni, hogy a kínált továbbképzések egy része nem kevés pénzbe került 

volna, ami nyilvánvalóan nem fokozza a kollégák motivációját.  

 

Tantárgyankénti beszámolók 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

5. évfolyam:  

Az évfolyam tanulóinak egy része küzd az alaptechnikák tekintetében különböző jellegű 

és súlyosságú problémákkal. A gyakorolt szövegek esetében nem 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 szövegértést a meglévő feladatlapok, munkafüzetek segítségével folyamatosan fejlesztették.  

A helyesírás területén is vannak problémák. A munkamorál nem megfelelő, a házi 

feladatokat bizony néhányan nem készítik el rendszeresen. 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. 

Ellenben arra is volt sok példa, hogy a szülők túlzott segítséget is nyújtottak a tanulók házi 

feladatának elkészítéséhez. Ez jelentősen megemelte a tanuló mindenkori érdemjegyét. Így az 

év végi osztályzatok sem tekinthetők sok esetben reálisnak.  

Az olvasóvá nevelés területén szép eredményeket értünk el. Volt osztály, amelyik 

látogatást tett a városi könyvtárban és az iskolai könyvtárat is több ízben látogatta. A tanév 

során több, olvasásra alkalmas könyvet is ajánlott a kolléga, amikről ismertetőket készítettek. 

A 2020-as NAT alapján készült helyi tanterv szerint dolgoztunk ezen az évfolyamon. 

Jelentősen nehezítette a munkát, hogy nem készültek az új tankönyvekhez munkafüzetek. 

Emellett teljesen új szerkezetű irodalom tanítással kellett szembesülni. Ez csak az egyik 

kollégának jelentett gondot, hiszen az egyik osztályban nem szakos tanár, hanem az 

osztályfőnök – aki tanító – látta el a feladatot, tehát számára mindenképpen új volt a feladat.  

Az elkészült új tankönyvek minősége mindenképpen alacsonyabb szintű, mint az 

eddigieké. 

 

6. évfolyam 

Az évfolyam két osztálya igen eltérő képességű tanulókból áll. Míg a 6.a döntően 

problémás, szerény képességűekből, addig a 6.b döntően jó képességűekből. A tanév során 

nagy gondot fordítottunk mindkét osztályban a hangos olvasás és a szövegértés fejlesztésére. 

Ez elsősorban a jelenléti oktatás idején volt hatékonyabb. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy mindkét 

téren visszaestek a gyerekek. Ugyanez volt tapasztalható a szövegszerkesztés, szövegalkotás 

területén is. Az eddig fejlesztett készség alacsonyabb szintre süllyedt, hiszen vagy nem 

készültek el a classroomban feladott feladatok egyáltalán, vagy a már említett igen jelentős 

szülői segítség volt tapasztalható. Természetesen voltak, akik érzékelhetően önállóan 

készítették el a feladataikat. A szülők egy része kísérte csak figyelemmel gyermeke munkáját.  

Összességében elmondható, hogy néhány nagyon ritka kivételtől eltekintve sem szóban, 

sem írásban nem készülnek a diákok. Abból próbálnak megélni, ami az órákon elhangzik, amit 

gyakorlunk, de a mélyítéshez szükséges időt nagyon kevesek fordítják csak rá. Az órarend 

szerinti felkészülést sem tartották többen, ami megnehezítette a tanár számára is a munkák 

meglétének ellenőrzését.  

A gyermekek, diákjaink nem szívesen olvasnak szépirodalmi műveket, amelyet jól 

mutatnak hangos és néma olvasási eredményeik, szövegértési feladatsoraik megoldásai. 

Mindez rögtön rá is irányítja figyelmünket a magatartásbeli (önkontroll, szabálykövetés 

és egyéb viselkedési) problémákra. Az, hogy a diákok nem érzik úgy, hogy azért jönnek 

iskolába, hogy tanuljanak, hanem hogy jól érezzék magukat. 

Osztályszinten is gyakran passzivitás figyelhető meg. A 6. b osztályban a képességekhez 

mérten jóval gyengébb a motiváció a tanulás iránt, mint amit a társaság ki tudna hozni magából. 

Ott a szülői nyomás is tetten érhető, mint a hatékony tanulás folyamatát gátló tényező. 



 
 

Az országos szövegértési kompetenciamérés 2021-ben megtörtént. Ennek eredményét, 

valószínűleg 2022 tavaszán ismerhetjük meg. Az utóbbi két tanévre visszatekintve jó 

eredményeket nem várhatunk. 

Mindezek hatását a jövő tanévben láthatjuk igazán. 

 

7. évfolyam:  

 

Általában elmondható, hogy a tanulók igyekeztek jól teljesíteni, hiszen a továbbtanulás 

lebegett célként előttük. Attól függően, mennyire kitartóan tudott hosszú távon dolgozni valaki, 

általában sikerült is jó eredményeket elérni. Ezt a digitális oktatás jelentősen befolyásolta pro 

és kontra. Az év eleji felmérések nem okoztak meglepetést, továbbra is vannak, akiknek a 

szöveghű hangos olvasás gondot okoz, a szövegértés területén hiányzik a tartós figyelem s a 

helyesírási készség sem fejlődött több tanulónál megfelelően. Az irodalmi és nyelvtani 

fogalomrendszer újabb elemeit igyekeztünk elsajátíttatni. E téren a nyelvtan, azon belül az 

egyszerű mondatok elemzése és ábrázolása jelentett több gondot, mert itt ismét megmutatkozott 

a logikai készség alacsony szintje. A mondat- és szövegszerkesztés, szövegalkotás területén a 

digitális oktatás rendkívül megnehezítette a kollégák feladatát, hiszen az online órákon sokan 

nem vettek részt, s azokról – bár bekapcsolták a gépet, és csatlakoztak- távol is maradtak. A 

leíró jellegű információkat könnyebben elsajátították, de ahol logikára vagy tartós figyelemre 

volt szükség, ott sok probléma állt elő.  

Szelektálnunk kellett a tananyagot, de a „megtanítottak” alapos ismétlése, elmélyítése a 

következő tanév elején szükséges. 

A tanári jelenlét hiánya erőteljes minőségi visszaesést eredményezett, hiszen ki lehetett 

bújni – ha a szülő sem figyelt – a feladatok elvégzése alól. Ez a rendívül gyengén motivált és 

gyenge képességű, rendezetlen családi környezetben élő tanulók esetében volt leginkább 

jellemző. 

 

A tanulók önállóbbak voltak a digitális térben való munkavégzés területén, de a szülői 

kontrollra majdnem minden esetben szükség volt.  

 

 

8. évfolyam:  
 

Ez az évfolyam volt az, amelyik már a tavalyi tanévben is úgy szerzett bizonyítványt, 

hogy a digitális oktatás határozta meg eredményeiket. Most, a félévi – a továbbtanulás 

szempontjából rendkívül fontos eredményt is így voltak kénytelenek abszolválni. Illetve hol 

jelenléti, hol digitális oktatásban, ami még külön nehézséget jelentett. A sok karantén bizony 

gyengítette már az első félévben is a motivációt. A kitartó, szorgalmas, kötelességtudó, 

szabálykövető tanulók szép eredményeket értek el, megtartották vagy javították eredményeiket. 

Sajnos azonban sokak számára nem volt elegendő az online órák adta lehetőség, ők rontottak 

eredményükön. 

Az elméleti tananyag elsajátíttatása nyilvánvalóan sérült, ennek rögzítése, elmélyítése 

még a tanév végi jelenléti oktatás állandó kompenzálása ellenére sem sikerülhetett. 



 
 

A 8. b osztályban óraadó kolléganő tanította az irodalmat. Megemlíti, hogy a csoportban 

voltak kiválóak és a másik véglet a szinte semmit sem csinálók. A kiemelkedő tanulók 

motiváltak és igyekvőek, míg a lemaradók alig motiválhatók. A magyar nyelv óráival 

kapcsolatban ugyanez volt tapasztalható. Ez a jelenség egyre gyakoribb az osztályokban. 

Általános tapasztalat, hogy a korábban is közepes vagy gyenge eredményt elérő 

tanulóink nem tudták követni a tananyagot, elvesztették még meglévő motivációjukat is. Több 

olyan tanuló volt az évfolyamon, akik gyakorlatilag nem küldtek vissza feladatokat, nem vettek 

részt az órákon. Ilyen körülmények között nem sikerült minden tanuló esetében kialakítani azt 

a biztos tudásalapot, amellyel nyugodt szívvel engedhetnénk őket a középfokú iskolákba. 

 

Az év eleji felméréseket elkészítettük. Ezek sem mutathattak már reális képet. 

 

 

Versenyeink 

Részt vettünk öt tanulóval az Erdélyi csillagok egyesület által szervezett prózamondó 

versenyen. Ezt online kellett lebonyolítani, ami elég nehézzé tette. Tanulóink ( Andirkó Bettina, 

Bánóczki Bianka, Madaras Ádám, Vígh Mihály Bálint - 8.a, Nagy-Kálózi Márk 8.b) a zsűri 

dicséretében részesültek. 

A Kazinczy szépkiejtési verseny területi fordulójában Madaras Ádám, 8.a osztályos 

tanulónk a 2. helyet szerezte meg a 7-8. évfolyamosok között előadásával. Ezt versenyt is online 

bonyolították le. 

A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen átütő sikert értünk el, 

hiszen ezen a versenyen még sohasem sikerült bejutnunk a 2. fordulóba sem.  

Nevezésünk: 

Az 5. évfolyamon nevezett tanulók létszáma : 7 

A 6. évfolyamon nevezett tanulók létszáma : 3 

A 7. évfolyamon nevezett tanulók létszáma : 4 

A            8.            évfolyamon            nevezett            tanulók            létszáma            :        6 fő. 

A versenyt teljes egészében online bonyolították le, ami nagyon sok nehézséget okozott 

tanulóinknak. Voltak, akik nem is tudtak fellépni a megadott kóddal, a megadott időben a 

weboldalra. Mindezek ellenére két tanulónk, Hajdú Diána (5.a) és Bánóczki Bianka (8.a) 

bejutottak a 2. fordulóba, ahová csak a nevezett, közel tízezer tanuló 20 %-a. Diána a megyei 

21., Bianka a megyei 29. helyet szerezte meg. El kell mondani, hogy ilyen jelentős létszámú 

nevezőnk sem volt az utóbbi években.  

Az Arany János anyanyelvi versenyen iskolánkból egyedül Bakó Bálint (8.a) indult, aki 

az országos döntőbe jutva a 8. helyet szerezte meg. 

Nagyon örültünk valamennyien, hogy vannak még egy ilyen jellegű – nem divatos! – 

versenyekre is motiválható tanulóink. 



 
 

TÖRTÉNELEM 

 

Sajnos az volt a tapasztalatunk, hogy tanulók nem tudtak élni a digitális oktatás által 

biztosított szabadsággal, pontosabban visszaéltek vele, ill. azzal, hogy a szülők nem tudták 

figyelemmel kísérni a tanulmányi munkájukat. Lanyhult a figyelem, a munkák minősége 

romlott, ill. érezhető volt a szülői-tanári-testvéri, egyszóval külső segítség, ami nyilván 

alapvetően megkérdőjelezi a tudásbázist. 

Nem tudtuk megfelelően fejleszteni a térben és időben való tájékozódás képességét, a 

szakszerű szóbeli vagy írásbeli szövegszerkesztést. A szóbeliség egyébként is hátrányban volt 

eddig is az alacsony óraszám miatt. Ebben a tanévben pedig a Redmenta jellegű számonkérések 

száma nőtt meg, ami a logikus gondolkodás fejlesztését, a szóbeli-írásbeli szövegszerkesztést 

nem szolgálja megfelelően. 

 

5. évfolyam 

A Nat2020 szerint tanulják a történelmet. Megítélésünk szerint az az elgondolás, 

ahogyan az ötödikes tananyagot felépítették az ötödikes gyermekeknek nem biztosítja a 

tanulóknak a történelmi ismeretek rendszerbe látását. 

Nagyon fontos, hogy az 5. évfolyamra éppen belépő tanuló ne veszítse el motivációját, 

fenn tudja tartani a szaktanár az érdeklődését. A tananyag óriási, amit a váltakozó oktatási 

formákban nem tudtunk teljes egészében feldolgozni. 

Az évfolyam érdeklődő tanulói mindezen nehézségek ellenére szépen teljesítettek. 

Hon-és népismeret Igyekeztünk lehetőleg játékos formában, kreatívan feldolgozni a 

tananyagot. A digitális tanrendben sok szemléltető anyagot tudtunk használni. 

 

6. évfolyam 

A Nat2012 szerint tanulnak. Mindkét osztályban általános tapasztalat volt, hogy nehezen 

lehetett motiválni a tanulókat, akik visszatérve a jelenléti oktatáshoz sem éltek az érdemjegyek 

javításának lehetőségével, pedig a erre nagyon sok lehetőséget kaptak. Sajnos munkafegyelmük 

is kifogásolható sok esetben. Mindkét osztályban vannak jó képességű, érdeklődő gyerekek, de 

a másik véglet is megtalálható. Az egyik osztályban nagy számban vannak szociokulturális 

hátránnyal érkező, ill. SNI, BTMN-gel küzdő gyermekek. Számukra sok nehézséget jelentett a 

digitális oktatás. A tananyagot nagyon nehezen tudták így átvenni, s bár szeptemberben 

tervezték a versenyen való indulást, de ez a járványhelyzet és egyéb okok miatt elmaradt. 

 

7. évfolyam 

A Nat2012 szerint tanulnak. A három osztály összetétele elég nagy szóródást mutat. Van 

osztály, amelynek tanulói alapvető szöveg- és szóértési problémákkal küzdenek. Nagy 



 
 

küzdelem volt tanár és diák részéről egyaránt, hogy a digitális térben zajló tanítási órákon 

elsajátítsák a tantervi minimumot. 

Van osztály, amely alapvetően gyenge és közepes képességű tanulókból áll. Rendkívül 

nehezen motiválthatók mind a tananyag elsajátítására, mind valamilyen jellegű plussz munkára. 

A digitális oktatás számukra egyértelműen hátrányt jelentett. Nem kezdték, a tavalyi digitális 

oktatás miatt, megalapozott tudással ezt a tanévet, s a váltakozó oktatási forma sem segített a 

minimum követelmények elsajátításában. Náluk gyakran tapasztaltam azt, hogy külső személy 

készítette el a feladatokat. Így összességében elmondható, hogy szaktárgyi tudásuk minimális, 

Az évfolyam harmadik osztálya alapvetően jó képességű tanulókból áll. Szorgalmasan 

dolgoztak, sok projektfeladatot is készítettek. Ők szem előtt tartották, hogy az év végi 

bizonyítványuk a továbbtanulás szempontjából döntő lehet. 

 

8. évfolyam 

Az évfolyam három osztályának tanulói többségükben megfelelően dolgoztak a 

váltakozó tanrendben, néhány tanuló volt, aki nem teljesítette feladatait, nekik külön jelenléti 

alkalmakon, ill. év végén kellett mindent pótolniuk. Igyekeztünk a digitális oktatás ideje alatt a 

feladatokat változatosan összeállítani, követni a tankönyv és az okostankönyv anyagát. Sok 

youtube videót is mellékeltünk, hogy fenntartsuk a diákok motivációját. Érdeklődéssel 

fordultak a közelmúlt történelme felé, sokan vállaltak szorgalmi feladatokat is. Az elméleti 

jellegű tananyag elsajátítása, a fogalmak mélységi megértése, azok pontos alkalmazása 

természetesen itt sem lehetett jó szintű. Ennek a tantárgynak a fogalmi hálója elég nehéz, a 

tanulók hétköznapi életétől távol álló fogalmakból áll. Még jelenléti oktatásban sem egyszerű 

ezeket megtanítani.  

Akik az elmúlt két tanévben folyamatosan dolgoztak, megfelelő tudásanyaggal hagyták 

el az iskolát. 

Versenyeink 

Ebben a tanévben is részt vettünk az ELTE intézménye által szervezett Savaria országos 

egyéni történelemversenyen, ahol Madaras Ádám, 8. a osztályos tanulónk továbbjutott a 

megyei fordulóba, ahol a 7. helyet szerezte meg. A verseny, a megadott hatalmas szakirodalom, 

anyag és a hosszú, nagyon szigorúan értékelt feladatlapok miatt igen nehéznek minősíthető. 

A Katolikus iskolák országos XVIII. Takáts Sándor történelemversenyére 8 csapattal 

neveztünk, de a digitális oktatás ideje alatt csupán 1 csapatunkkal sikerült mindhárom fordulót 

teljesítenünk. Ők a 8. c osztály tanulói voltak: Biró Csongor, Nagy Gergely, Sümegi Bence. 

Becsületükre válik a középmezőnyben megszerzett helyezés. 

A Kálti Márk országos történelem tesztversenyre nem tudtunk nevezni. 

 

 



 
 

Külső kapcsolataink: 

 

A kiskunhalasi Thorma János Múzeummal szerződést kötött intézményünk, amely 

biztosítja, hogy iskolánk tanulói belépődíj fizetése nélkül látogathatják az intézmény állandó és 

időszaki kiállításait évenként meghatározott számú alkalommal.  

4. és 6. évfolyamos osztályaink élnek ezzel a lehetőséggel, s minden tanévben felkeresik 

a tárlatokat. Ebben a tanévben erre májusban és júniusban került sor, amikor az iskolában 

jelenléti oktatás folyt, s a múzeumok is megnyithatták kapuikat a látogatók előtt. Osztályfőnök 

kollégáinkat dicséri, hogy ebben a rendkívül zsúfolt időszakban is megszervezték a 

múzeumlátogatásokat. Így ebben a tanévben is teljesítettük a szerződésben vállalt 

kötelezettségünket. 

A világjárvány nem tette lehetővé, hogy a város többi kiállítóhelyét felkeressék az 

osztályok, csoportok, bár eddig ez is rendszeresen megtörtént. 

 

ANGOL 

 

Az évünk a központilag elrendelt online oktatás következtében és amiatt, hogy időnként 

egyes osztályok karanténba kerültek, egyáltalán nem volt folyamatos. Mivel a nyelvoktatás 

vegyes csoportokban zajlik, ezért különösen nehéz volt úgy tanítani, hogy a csoport felét az 

iskolában, a másik felét pedig online kellett oktatni. A tavalyi év online oktatása alatti 

tapasztalatokat sikerült felhasználni és könnyebb volt az idei évben a váltás a két oktatási forma 

között mind a tanároknak mind pedig a gyerekeknek. Bár még mindig akadtak olyanok, akik 

nehezen tudták vagy egyáltalán nem voltak hajlandók használni a digitális oktatás nyújtotta 

lehetőséget. Szerencsére a túlnyomó többséggel sikerült az együttműködés. Az online oktatás 

alatt elsajátított tananyag azonban nem mélyült el a gyerekekben. Erre fény is derült akkor, 

amikor visszaérkeztek a rendes oktatásra. A tapasztalatokat megbeszéltük a gyerekekkel és 

igyekeztünk levonni a következtetéseket és igény szerint tanácsokat adni a későbbi hasonló 

helyzetekre. 

Elmondható, hogy a helyzethez képest minden évfolyamon megfelelően zajlott az 

oktatás és a csoportok a képességeiknek megfelelő tempóban és módon tudtak haladni. 

 A levelező vagy online versenyekre továbbra is jelentkeztünk. A személyes jelenléttel 

járó nyelvi versenyek nem kerültek megrendezésre. 

4. osztályos csoportba soroló 

Az idei évben is megírták a 4. osztályosok a csoportba soroló dolgozatot, ahol felmérjük 

a hallott szöveg értését, az olvasott szöveg értését, nyelvtani tudásukat, szókincsüket és 

íráskészségüket. Eredményeik alapján soroljuk őket különböző csoportokba az 5. évfolyamon. 

Ennek kiértékelése megtörtént a csoportok kialakítása folyamatban van. 

 



 
 

8. osztály szóbeli vizsga 

A valódi vizsga az online oktatás miatt elmaradt. A jobb nyelvi csoport az online oktatás 

után, rendes órai keretben tartotta meg a feleléseket, a középső csoport pedig az online oktatás 

alatt Google Meet-en keresztül felelt. A felkészültség változó volt. A szorgalmas tanulók jól 

teljesítettek, de a kevés motivációval rendelkező diákok teljesítménye elmaradt a várttól. 

Voltak, akik semmit vagy alig valamit készültek. A vizsga értékelése megtörtént, de a 

helyzetnek megfelelően egyáltalán nem olyan formában, mint ahogyan az hagyományos 

helyzetben szokott történni. Azt viszont jó volt látni, hogy a többször felelő tanuló egyre 

magabiztosabbak lettek, egyre jobb lett az előadásmódjuk, ami biztos, hogy jó tapasztalat lesz 

számukra későbbi hasonló szóbeli vizsgáknál.    

6. osztály kompetencia mérés 

Az eredmények reálisak. 34 fő vett részt a mérésen, az eredmény 68 % lett. 1 tanuló ért 

el 100%-os eredményt. 

8. osztály kompetencia mérés 

Az eredmények reálisan tükrözik a tanulók tudását. 46 fő vett részt a mérésen, az átlag 

67 % lett. 3 tanuló érte el a maximális 40 pontot. 

Versenyeink 

 A levelező vagy online versenyekre továbbra is jelentkeztünk. A személyes jelenléttel 

járó nyelvi versenyek nem kerültek megrendezésre. 

 A London Bridge versenyen Németh Nóra 8. osztályos tanuló országos 5. helyezést ért 

el. 

 A TITOK angol nyelvi levelezőversenyen a 4. osztályos csapat országos 13., Németh 

Nóra egyedül 19. és a 8. osztályos csapat országos 30. helyet ért el.  

 Az On-lion internetes angol versenyen Jeszenszky Laura 4. osztályos tanuló megyei 1., 

Turcsány Milán 3. osztályos tanuló megyei 2. helyezést ért el. 

 A Tudásbajnokság angol versenyén Fülöp Menyhért 4. osztályos tanuló a kezdő 

kategóriában megyei 1. helyezést, Jeszenszky Laura 4. osztályos tanuló a haladó 

kategóriában megyei 1. és országos 9. helyezést ért el. 

NÉMET 

Az év elején kitűzött kiemelt feladatokat a körülményekhez képest igyekeztünk megvalósítani. 

 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 

 7. évfolyam: 4 alapkészség fejlesztése, kompetenciamérés eredményeinek figyelembe 

vételével 



 
 

 8. évfolyam: felkészülés a kompetenciamérésre, szóbeli vizsgára, vizsga elmaradt, 

állami nyelvvizsgára való felkészítés 

 

Figyelembe véve a szülők igényét, tanítványaink képességét és terhelhetőségét, az 

iskola vezetésével egyetértésben leépítésre kerül a nemzetiségi nyelvoktató program. Ebben a 

tanévben a második, a harmadik és a negyedik osztályosok számára a német nyelv oktatása heti 

3 órában folyt. A felsős évfolyamok tanulóinak heti 5 német nyelv és irodalom, ill. 1 népismeret 

órájuk volt.  

 

Programok 

A tanév elején egy színházlátogatással egybekötött kirándulást is szerveztünk 

Szekszárdra. Baján német nyelvű vezetéssel részt vettünk városnéző túrán, majd egy szabadtéri 

kiállítást tekintettünk meg a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában. A 

kiállítás témája a magyarországi németek letelepedése és története. 

Az őszi szünetben egyhetes nyelvi tábort tudtunk megvalósítani belföldön (Sopron és 

környéke) pályázati támogatással. Tanulóink megismerkedtek a környék német nemzetiségi 

értékeivel, hagyományaival, ill. felfedezhették a tájegység szépségeit.  

A Terményáldás ünnepségét egy reggeli áhítat keretén belül tartottuk meg, amelyre a 

német nyelvet tanuló diákok dallal, verssel készültek. A hetedik évfolyam tanulói terményekből 

dekorációt készítettek az iskola bejáratához. 

Idén is készültünk a Márton-napi felvonulásra az alsó tagozatosokkal.  A járvány miatt 

sajnos a program elmaradt, de a hatodik évfolyam tanulói rövid jelenetet adtak elő Szent Márton 

életéről.  

Az adventi időszakban a németes csoportok egy új adventi éneket tanultak és a 

népismeret óra keretében süteményt sütöttek.  

Idén a járvány miatt elmaradt az iskolai német vers- és prózamondó verseny.  

Ebben a tanévben a nemzetiségi nyelvoktatást egy német anyanyelvű pedagógus 

lektorként segítette. Remek lehetőséget nyújtott tanulóinknak a beszédkészség fejlesztésére és 

a kiejtés javítására. 

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. 

Felkészülés a kompetenciamérésre 6. és 8. évfolyamon folyamatos volt a digitális 

tanrend idején is.  

 



 
 

 

Az év végi felmérések eredményessége a korábbi évekhez hasonlóan alakult.  A 

következő tanévben ismétléssel és tájékozódó felmérésekkel szeretnénk kezdeni a közös 

munkát. 

 

Csoportok jellemzése: 

2. évfolyam  

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2 tanuló, magatartásprobléma nincs, munkatempón 

kell javítani. 

3. évfolyam 

Egy tanuló teljesítménye kiemelkedő, vannak a csoportban gyengébb képességű tanulók, 

fontos a differenciálás. 

4. évfolyam 

Kis létszámú csoport, több jó képességű tanulóval 

5. évfolyam 

Átlagos képességű tanulók, a tananyag folyamatos ismétlésére, sok gyakorlásra van 

szükségük. Szívesen tanulnak dalokat, verseket.   

6. évfolyam 

A többség jó képességű, szorgalmas. Egy tanuló magatartása rendbontó, zavarja az órai 

munkát. Egy kislány tanulmányi munkája nagyon gyenge, elmarad a csoportátlagtól. 

7. évfolyam 

Az év eleji felmérés alapján a tanulókat két csoportra osztottuk. Az első csoportba kerülő 

tanulók gyorsabban haladnak a tananyaggal, több kiegészítő anyagot kapnak. 

8. évfolyam 

Ez az évfolyam is csoportbontásban tanulta a németet, a haladó csoportban célul tűzték 

ki a középfokú nyelvvizsga letételét. A gyengébb csoportban gondot okozott a szorgalom 

hiánya és többször voltak magatartásproblémák. 

 

 

 

Nyelvi kompetenciamérés eredményeinek átlaga: 

6. évfolyam (9 fő) 70 %  

8. évfolyam (13 fő) 79 % 

 



 
 

A 6. osztályos német csoportunk nyelvi mérésének eredményével nem vagyunk 

elégedettek. Sajnos a német nemzetiségi oktatásunk megszüntetéséhez vezető okok ebben az 

évfolyamban már fellelhetőek. /tanulók gyenge képességűek, segítő háttér nem biztosított 

 

ÉNEK-ZENE, ÉNEKKAR 

A munkaközösség 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. 

 

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 31 fő rendszeresen látogatta. A tervezett 3 

előadásból 2 előadáson vettünk részt. Az agilis szervezőmunkát tovább kell folytatni a 

komolyzene megismerésének, vázlatos bemutatásának érdekében. 

 

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 34 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. Inspirálóan hat rájuk a 

könnyűzenei műfaj, a modern műfaji sokszínűség. 

Az egyházzene ismeretéhez kapcsolódva figyelembe vettük a KAPI ajánlásokat, 

amelyeket évfolyamonként építettünk be a tananyagunkba, illetve az egyházi ünnepkörökhöz 

csatolva ismertettük meg a gyerekekkel. 

Minden évben az ének-zene szaktanárok az iskolánk 2-3. évfolyamát muzikalitás alapján 

meghallgatják, ennek tükrében javaslatot tesznek az énekkari tagságra, amely ebben az évben 

a veszélyhelyzet miatt elmaradt. Terveik szerint szeptemberben pótoljuk e fontos taglétszám 

növelő tevékenységünket. 

Az emberi erőforrások minisztériumának 2020/21-es tanévben kiadott 2. verziójú 

intézkedési terve alapján a szeptember közepétől az énekkari, szakköri foglalkozásokat az 

intézmény felfüggesztette a vegyes életkori összetételű csoportok miatt. A tanulók érdeklődését 

a tanév folyamán online anyag kiküldésével, az általuk elkészített munkák online értékelésével, 

megbeszélésével segítették a szaktanárok. 

A digitális oktatás idején jól működött az iskola által kidolgozott internetes 

kapcsolatrendszer, amelyen keresztül mind a kottaképet, szöveget, mind a pedagógus általi 

vokális mintát megkapták a tagok, ez alapján készültek a kijelölt ünnepélyekre (Nemzeti 

Összetartozás Napja, Tanévzáró, Ballagás).  

A szakköri óráink helyett az évfolyamokra bontott tanulószobai foglalkozások 

megtartásába segítettünk be. 

 

Összesítés 

A tanév cél- és eszközrendszerének rövid áttekintése a megvalósult tevékenységek tükrében: 

Tárgyi feltételek: 

Egyre nagyobb szükség lenne a szaktantermi megvalósulásra egyrészt a sokrétű 

eszközhasználat, másrészt a minőségi hangtechnika alkalmazása miatt. 

 

Továbbképzések: 

Nem vettünk részt szakmai továbbképzésen. 

A tanév elején az iskolai ünnepségek a veszélyhelyzet előírásainak megfelelően vagy 

iskolarádiós rendszeren keresztül, vagy szabadtéren zajlottak. A teljes énekkar ezeken nem 

vehetett részt, de kis létszámban az egyes szereplési lehetőségeket kihasználtuk. 

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 



 
 

A tervezett feladatokat többnyire sikerült megvalósítani. Sajnos a digitális oktatás alatt 

sokan nem dolgoztak, ők később pótolták elmaradásaikat. Az élő oktatásba mindig minden 

tanuló bevonható, aktívan végzik a rajzi feladatokat, de a digitális térben, az online  motiválás 

nem működött. Minden feladat elkészítésére 2 hét állt rendelkezésükre, mely nagyon sok 

esetben kevésnek bizonyult.  

Tapasztalatunk, hogy a felső tagozatos tanulók egyre kevésbé szeretnek rajzolni, s a 

tanítási órákon a magaviseletük, szabálytartásuk nem megfelelő. 

A gyerekek nagy része ügyesen használta a digitális eszközöket.  Többféle lehetőséggel 

éltünk: Youtube, a LearningApps, PPt bemutatók mellett már az online órák is teret kaptak. Ott 

sajnos a gyerekeknek csak egy része csatlakozott fel. Iteraktív órákat kevésbé lehetett tartani 

technika okok miatt, mert a hang késett, akadozott a rendszer.  Továbbra is gyakorlatközpontú 

maradt a tantárgy. 

A tanulóink befogadó képessége fejlődött, viszont a képi kifejezőképességük már egyre 

fejletlenebb. Látáskultúrájuk felületes, a lényeges és lényegtelen összemosódik. A 

kézügyességük egyre sutább. 

Nyitottak a kritikai gondolkodásra, segítséggel ügyesen felismerik mi a giccs, és mi a 

magas művészet.   

A keresztény kultúra és művészet távol áll tőlük. Műelemzések helyett inkább 

gyakorlatban készítettünk adott stílusra jellemző alkotásokat. Így tevékenyebbek és aktívabbak 

az órákon. 

Idén nem valósult meg az aulai kiállítás, a vírushelyzet és a digitális oktatás miatt. 

Érzékenyítő foglalkozás szervezése megtörtént. Ábrahám Krisztina szájjal festő halasi 

művész kiállítási anyagát megszerkesztettük, de a megnyitóra és a foglalkozásra már nem került 

sor az iskola bezárása miatt. 

Az „Iskolás leszek” hagyományos rajzpályázatát meghirdettük, de az intézmények 

bezárása miatt, ez sem valósulhatott meg. 

Versenyek 

Az iskolai maszk-tervező versenyre az órák keretében is készültünk. Nagyon szép 

munkák születtek. A legszebb tervekből igazi maszkok is készültek. 

Mészáros Dominika „Láttad-e már a zenét?”című országos rajzversenyen különdíjat 

kapott.  

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 szentgyónások az iskola kápolnájában történtek, évfolyam szinten a járványügyi előírások 

betartása végett. Mindenki jelen volt a bevezető imádságon, s majd a gyónást azok elvégezték, 

akik azt szerették volna.  

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. valamint a Covid 19 megszünéséért, de imádkoztunk a 

szegényekért, éhezőkért, és tanulmányi sikerekért. Az év elején meghirdetett iskolamisék a 

járványügyi helyzetben miatt elmaradtak kevés kivétellel, az osztálymiséket a jelenléti oktatás 

alatt megtartottuk legalább minden osztálynak egyet. A szentmisén a szolgálatokat a tanulók az 

előírt rend szerint elvégezték amikor erre a járványhelyzet lehetőséget teremtett. Örömmel 

tapasztaltam, hogy több, újabb tanuló vállalt önkéntes feladatot a vasárnapi szentmiséken. Idén 

a szokásos rorate miséket az osztályonként az iskola kápolnában tartottuk. 

A reggeli áhítatokat mindig az aktuális lehetőségeknek megfelelően. Református 

testvéreinkkel szépen együtt tudtunk dolgozni, amikor szükséges volt, akkor a kölcsönös 

kisegítés megtörtént annak érdekébe, hogy az áhítatok ne maradjanak el.  

 A hagyományosnak mondott buckás- keresztút szintén elmaradt a karantén miatt.  

Szeptemberben tartottunk elsőáldozást. Szentháromság vasárnapján pótoltuk az elsőgyónást és 

Úrnapján megtartottuk az elsőáldozást gyönyörű úrnapi körmenettel, ahol a gyerekeink 

szolgáltak és virágszirmot szórtak. 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2021. szeptemberében lesz megtartva. 

Továbbra is lehetőség lesz az ottani elsőáldozásra. 

 Ferenc pápa meghirdette a Szent József évet, amihez iskolánk is csatlakozott. A 

tematikus évet Szentmise keretében nyitottuk meg igaz nem a tervezett, ünnepi szabadtéri mise 

keretében, hanem szűk körben március 19-én. Tanári karunk végezte a keresztutat majd részt 

vett a szentmisén. A tematikus évet folytatjuk.  

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. Az intézménytől 

kapott laptop - amelyet a termem szekrényében lezárva helyeztem el – nagyban segíti a 

munkámat.  

Általában minden hónapban egyszer – kivéve a tavaszi online oktatás időszakát - reggeli 

áhítatokat tartottam az iskolarádión keresztül (hétfőnként az alsó, illetve péntekenként a felső 

tagozat számára).  



 
 

A tanmenet javaslata szerint haladtam, minden évfolyamban sikerült az előírt tananyag 

megvalósítása. Az évfolyamonkénti 3-4 témazáró dolgozatot megírattam. 

Márc. 8-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. elejéig tartó 

időszakról beszélek). A gyermekek készségesek, érdeklődők, együttműködők. Az 6.-os 

csoportomban néhány tanuló kirívó viselkedésével gyakran hátráltatja a tanóra normál 

működését. Ezeket az eseteket meg tudtam beszélni az osztályfőnökökkel. 

Gyülekezeti szolgálataink sajnos elmaradtak ebben a tanévben. 

A kialakult járványhelyzet miatt egyházközségünk a pünkösdre tervezett konfirmációs 

fogadalomtételt áthelyezte szeptember-októberre. A konfirmációra a hittanórákon készültünk 

föl a Kátékérdések átbeszélésével, kikérdezésével. Ez a 7.-es tananyagunk része, így 

mindenkinek el kellett sajátítania. A tanév utolsó hetében a tanulók megírták az online 

vizsgatesztet szép eredményekkel. A konfirmáció önkéntes, ki-ki eldönti, hogy szeretne-e 

fogadalmat tenni a gyülekezetünk előtt az ősz folyamán. 

A Vadkerti -tónál tartandó hittantáborba (alsós, ill. külön a felsős) néhány tanuló 

jelentkezett (a beszámolóm leadásakor még nem rendelkezem pontos adatokkal).  

Jún.-tól már tartunk vasárnaponként gyermek istentiszteleteket. Ezt minden alsós 

csoportomban hirdettem a CLASSROOM alkalmazáson keresztül. 

Bízom benne, hogy ősztől újra mehetnek a gyermekek szabadon istentiszteletekre és 

ifjúsági órákra, amely hitéletükre megerősítő hatással van. 

Versenyeink 

A 2020/20210-es tanév folyamán hittanversenyen nem indíthattam református tanulót a 

közbejött pandémia miatt. Viszont az év elején meghirdetett 25. Országos Református 

Zsoltáréneklő Versenyre a budapesti Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános 

Iskola és Óvoda szervezésében két tanulómmal (testvérpár) felkészültünk.  

 

 

 

A májusi online értékelés eredménye:  

 Jeszenszky Dávid (2.a) arany minősítést és az évfolyam különdíját 

 Jeszenszky Laura (4.a) szintén arany minősítést érdemelt ki.  



 
 

 

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 prózaolvasó és -mondó versenyek online felvételeinek helyet 

adtunk. Folyamatos volt a kapcsolattartás a városi könyvtárral, iskolai könyvtárakkal. Szükség 

lenne az állomány gyarapítására. Erre lehetőségünk nyílt a 2021 júniusában induló Könyvet a 

könyvtáraknak pályázat keretében. A pályázatot a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. írta ki. 

Sikeresen igényeltünk 34 db, a gyermekek életkorának megfelelő regényt. Ennek szállítására 

az év végéig kerül sor. Az Alsóvárosi Diáktársaság is ajándékozott könyveket a könyvtárnak a 

tanév során. 

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). 

SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖRÖK 

Alsó és felső tagozat 

Mindkét szakköri csoport elindult a tanév elején, de sajnos az állandóan változó oktatási 

forma, s végül a teljes digitális forma megnehezítette munkájukat, hiszen ez a szakkör 

alapvetően a személyes jelenlétre épít. 

Az emberi erőforrások minisztériumának 2020/21-es tanévben kiadott 2. verziójú 

intézkedési terve alapján a szeptember közepétől az énekkari, szakköri foglalkozásokat az 

intézmény felfüggesztette a vegyes életkori összetételű csoportok miatt. A tanulók érdeklődését 

a tanév folyamán online anyag kiküldésével, az általuk elkészített munkák online értékelésével, 

megbeszélésével segítették a szaktanárok. 

Az online foglalkozások során a gyermekek által otthon gyakorolható artikulációs 

gyakorlatokat végeztek, színdarabokat tekintettek meg és elemeztek. Ezeket a jövő tanév 

munkájában kiindulási alapként használhatják majd. 

A szakköri óráink helyett az évfolyamokra bontott tanulószobai foglalkozások 

megtartásába segítettünk be. 

 

 





Személyi feltételek, a munkaközösség tagjai 

 

A munkaközösség óraadók segítségével tudja megoldani a teljes szakos ellátottságot. 

személy szak tanított osztály/csoport 

Dózsáné Mohos Mónika 

igazgató 

földrajz szakos tanár 

német nemzetiségi tanító 
földrajz 7.b, 7.c  

Kucsó István 

igazgató-helyettes 

fizika– informatika- technika 

szakos tanár 

fizika 7.b, 7.c, 8.a 

digitális kultúra 5. évf. 

életvitel és gyakorlat 6.b 

robotika szakkör 

Birkás Éva mk. vez. 
matematika - fizika szakos 

tanár 

matematika 5. 6. 7. 8. évf. 

fizika 7.a, 8.b, 8.c 

Fekete—Nagy Ágnes 
matematika – angol szakos 

tanár 
matematika 6. 8. évf. 

Taskovicsné Reisz Mariann 

matematika – ének - hittan 

szakos tanár 

német nemzetiségi tanító 

matematika 5.7. 8. évf. 

Tóth Katalin 
matematika-biológia szakos 

tanár 

matematika 5. 6. 7. 8. évf. 

biológia 8.a, 8.b, 8.c 

Boldogné Jenei Andrea biológia szakos tanár 

természettudomány 5.a, 5.b 

természetismeret 6.a, 6.b 

biológia 7.a, 7.b, 7.c 

Bertalan Gábor  

földrajz szakos tanár 

óraadó 

 

földrajz 7.a, 8.a, 8.b, 8.c 

Kissné Kriszt Zsuzsanna kémia szakos óraadó tanár kémia 7.a, 7.b, 8.a 

Zsálekné Borka Katalin kémia szakos óraadó tanár kémia 7.c, 8.b, 8.c 

Krivosija Róbert 
informatika szakos tanár 

óraadó 
informatika 6. 7. 8. évf.  

Zadravecz Attila  
technika szakos tanár 

óraadó 

életvitel és gyakorlat 5. évf. 

6.a, 7.évf. 

 

 

 

 

 

 

 



Az idei tanév megvalósult feladatai: 

Feladat Felelős 

folyamatos 

Felkészülés a kompetenciamérésre 

Tehetséges tanulók versenyre felkészítése 

Lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkóztatása 

A munkaközösség minden tagja 

Szeptember 

Reál mk. munkaterv elkészítése Birkás Éva 

Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny 

(a márciusban elmaradt verseny pótlása) 

 

Halász Abigél 3.o – megyei 18. (KSzZs) 

Kádár Csenge 4.o – megyei 20. (KSzZs) 

Márki-Sz. Dominik 6.o – megyei 17. (BÉ) 

Lengyel Domonkos 7.o – megyei 14. (BÉ) 

Varga Bence 8.o – megyei 9. (TRM) 

Birkás Éva, Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Tanmenetek elkészítése, leadása  A munkaközösség minden tagja 

Tanmenetek ellenőrzése  Birkás Éva 

November 

Katolikus Iskolák Dugonics András 

Matematikaversenyének első fordulója  
Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

1/7 Húsmentes vetélkedő – csapatverseny 

Csapat (Kiss Veronika, Nagy Bianka, 

Kabai Lili 7.b) országos 2. hely 

Boldogné Jenei Andrea 

Edu Robotics Cup Lego programozási 

verseny 

csapat (Garas Koppány, Kovács Ákos, 

Révész Péter 6.o) országos 4. hely 

Kucsó István 

December 

MA-TEKO-LÓ verseny  Birkás Éva 

Január 

Középiskolai matematika felvételire való 

felkészítés – folyamatos 
Birkás Éva, Taskovicsné Reisz Mariann 

Megyei Matematikaverseny I. ford. 

 
Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Katolikus Iskolák Dugonics András 

Matematikaversenyének második 

fordulója  

Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Február 

Megyei Matematikaverseny II. ford. Kovácsné Szűcs Zsuzsa 



 

Halász Abigél 4.o. – 2. hely  (KSzZs) 

Kothencz Luca 4.o – 6. hely (KSzZs) 

Fülöp Menyhért 4.o – 9. hely (KSzZs) 

Sümegi Bence 8.o – 5. hely (BÉ) 

Április 

Tankönyvrendeléssel kapcsolatos 

megbeszélés, egyeztetés. Tankönyv-

rendelés leadása 

A munkaközösség minden tagja 

Kalmár László Matematikaverseny 

 

Fülöp Menyhért 4.o – megyei 1. /országos 

7. (KSzZs) 

Halász Abigél 4.o – megyei 2. / országos 

13. (KSzZs) 

Kothencz Luca 4.o – megyei 3. (KSzZs) 

Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Május 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

 

Tóth Boglárka 3.o – 9. hely – (KSzZs) 

Kothencz Luca – 4.o – 13. hely (KSzZs) 

Halász Abigél – 4.o – 14. hely (KSzZs) 

Sümegi Bence – 8.o – 6. hely (BÉ) 

Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Bátaszéki Matematikaverseny 

 

Kothencz Luca 4.o – országos 12. hely 

(KSzZs) 

Halász Abigél 4.o – országos 13 hely 

(KSzZs) 

Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 

2021 

 

Fülöp Mátyás 2.o – megyei 19. (KSzZs) 

Kothencz Luca – 3.o – megyei 4. (KSzZs) 

Halász Abigél – 3.o – megyei 7. (KSzZs) 

Sümegi Bence – 8. o – megyei 6. (BÉ) 

Birkás Éva, Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Katolikus Iskolák Dugonics András 

Matematikaversenyének harmadik 

fordulója 

 

Halász Abigél 4.o – országos 1. (KSzZs) 

Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

 

Kompetenciamérés 6. és 8. osztályban A mérés lebonyolításában érintett pedagógusok 

Év végi matematika felmérések 

elkészítése 

Birkás Éva, Taskovicsné Reisz Mariann,  

Fekete-Nagy Ágnes, Tóth Katalin 

Június 

Az éves munka értékelése. 

Munkaközösségi beszámoló elkészítése 
A munkaközösség minden tagja 



Tervezett, de a vírushelyzetre tekintve elmaradt programok: 

- Bolyai Matematika Csapatverseny- a tanulók a helyzetre való tekintettel nem merték 

vállalni 

- Rubik-kocka kirakó verseny 

- Informatika háziverseny 

- Az év természettudósa verseny 

 

Tanévkezdés 

A tavalyi tanévben március közepétől a digitális távoktatás keretében folytattuk tovább 

a tanítást. A tanulók egy része igyekezett megfelelni az új elvárásoknak, s a távoktatás 

rendszerében haladni a tananyaggal. Viszont minden osztályban, tanulócsoportban jelentős volt 

azon gyermekek száma, akik alig, vagy egyáltalán nem foglalkoztak a feladatokkal, lemaradtak, 

jelentős hátrányt halmoztak fel év végére, illetve e tanév elejére.  

Ezért a munkaközösség tagjai tervet készítettek a lemaradások pótlására, a 

felzárkózásra, s ez alapján kezdték az idei tanévben a munkát. Kémiából két új óraadó váltotta 

az eddigi pedagógust, így az ő összefoglalása alapján tudták megkezdeni az új tanévben a 

munkát. 

Matematikából ötödik év elején történt meg az „a” és „b” osztályok nívó szerinti három 

csoportba sorolása. A szaktanárok első feladata az volt, hogy megállapítsák, hogy az adott 

csoportokon belül milyen mélységű év eleji ismétlésre, gyakorlásra van szükség a 

hiányosságok, illetve egyáltalán a csoportba sorolás adta kívánalmak miatt. 

 

Matematika 

Tanulócsoport Tanár Kiemelt tananyagok, feladatok, célok tanév elején 

5ab – nívó1 TRM Szöveges feladatok, mértékváltás mélyítése, gyakorlása 

5ab – nívó2 TK 
Alapműveletek gyakorlása, mértékváltás, mértékegységek 

ismétlése 

5ab – nívó3 BÉ 

Számok írásának, olvasásának gyakorlása 

Írásbeli műveletek gyakorlása, helyiérték megerősítése 

Szorzó és bennfoglalótábla gyakorlása 

6ab – nívó1 FNÁ 
A tizedes törtek tananyag átcsúszott a hatodik év elejére, így az lett az 

első témakör. 

6ab – nívó2 TK Mértékváltások, kerület -, terület – és térfogatszámítások 

6ab – nívó3 BÉ 
Tizedes törtek ismétlése, gyakorlása. Tizedes törtek és közönséges 

törtek közötti kapcsolat. Felszínszámítás ismétlése, térfogatszámítás 

megtanulása. 

7abc – nívó1 BÉ A százalékszámítás és az egyenletek ismétlése 

7abc – nívó2 TRM Alapműveletek gyakorlása, százalékszámítás, mértékegységek 

7abc – nívó3 TK Egyenes és fordított arányosság ismétlése 

8abc –nívó1 BÉ Sorozatok és a felszín/térfogatszámítás rendszerező ismétlése 

8abc – nívó2 TRM 

Geometria anyagrész szabályok, szerkesztések ismétlése; 

szabályok, megtanulandó képletek felmondása, függvények 

alaposabb ismétlése; kompetencia-mérésre készülés 

8abc – nívó3 FNÁ Geometria: területszámítás.  



Térgeometria: egyenes hasábok és hengerek felszínének és 

térfogatának kiszámítása 

8abc – nívó4 TK 
Geometria, a háromszög nevezetes vonalai – fogalmak, 

felismerés 

 

Természetismeret, biológia, kémia 

Osztály/csoport Célkitűzések a jövő évre, jövő év elejére 

6. évf. 

term. ism. 

BJA 

Térképészeti alapismeretek ismétlése, elmélyítése 

Magyarország nagy tájainak ismerete 

 

7. évf. 

biológia. 

BJA 

Az ember szervezet és egészsége című témakört nyolcadik évfolyamon 

egy az egyben újra fogják, kibővítve tanulni a gyermekek  

8. évf. 

biológia 

TK 

8. évfolyamban tanácsos csak az embertannal foglalkozni, hiszen az a heti 

egy tanóra nagyon kevés még arra is. 

8. évf. 

kémia 

KKZS 

ZSBK 

Az év eleji ismétlés során érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a kémiai 

kötések (főleg ionos, kovalens) és a kémiai számolások gyakorlására.  

 

 

Matematika felmérések 

 

Év elején nem írattuk meg az eleji felméréseket, mert tisztában voltunk vele, hogy a 

közel három hónapnyi digitális oktatás, majd a rákövetkező három hónapos nyári szünet miatt 

egy közvetlen év eleji felmérés nem igazán adna releváns eredményt. Tudtuk azt is, hogy 

minden csoportban egy hosszabb, intenzívebb év eleji ismétlésre van szükség, hogy az 

ismeretek a helyükre kerüljenek, s kellő biztonsággal kezdhessük el október tájékán az új tanév 

feladatait megvalósítani. 

Októbertől mindenki azon igyekezett, hogy azok a tananyagok, melyek feltétlen 

igénylik a jelenléti oktatást, minél hamarabb megtanulásra kerüljenek. Bíztunk benne, hogy 

nem kerülünk át digitálisba, mert félő volt, hogy hiányt hiányra halmozunk. 

Februárig tartott ez az igyekezet, bár már ezen idő alatt is több osztály vonult 

karanténba, illetve sok volt az egyéni hiányzás is, mely esetekben sokszor a pótlás sem valósult 

meg. 

Márciustól újra digitális oktatás következett, s megint sok gyerek hiányzásokat, 

lemaradásokat halmozott fel. Az online órák adta lehetőségek ugyan segítettek valamit abban, 

hogy a tanulók számára érthetőbbé, feldolgozhatóbbá tegyük az új anyagot, de itt is voltak, akik 

alig, vagy soha nem jelentkeztek be. 

Május elején visszatérve leginkább az elmúlt két hónap ismereteinek újbóli ismétlése, 

gyakorlása történt, immáron jelenléti oktatásban. 

Az év végi felmérések eredményei is tükrözik ezt a visszás helyzetet, különösen a 

leggyengébb csoportok esetén, hiszen pont ezekben a csoportokban vannak azok a tanulók, 



akiket a legnehezebb volt elérni a digitális/online oktatásban. S ezt többnyire nem a technika 

eszközök hiánya, hanem a nemtörődömség okozta. 

 

Tanulócsoportok                 Év végi átlag 

5ab – nívó1 - TRM 70% 

5ab – nívó2 – TK 35% 

5ab – nívó3 – BÉ 24% 

6abc – nívó1 - FNÁ 61% 

6abc – nívó2 - TK 31% 

6abc – nívó3 –BÉ 23% 

7abc – nívó1 - BÉ 70% 

7abc – nívó2 - TRM 46% 

7abc – nívó3 - TK 30% 

8ab – nívó1 - BÉ 73% 

8ab – nívó2 - TRM 55% 

8ab – nívó3 – FNÁ 28% 

8ab – nívó4 - TK 23% 

 

 

Észrevételek, reflexiók a programokkal, mindennapi feladatokkal, nehézségekkel, 

tervekkel, digitális oktatással kapcsolatban: 

A matematika felmérők eredményén látszik, hogy leginkább futottunk a tananyag után. 

Mire újra kialakult a szokásrendszer, elkezdődött a hiányzások sorozata. Először egyéni, majd 

osztály, végül iskolaszinten.  

Az év során folyamatosan probléma volt az otthoni önálló feladatok pontos elkészítése. 

Szinte alig volt olyan tanóra, amikor mindenkinek hiánytalan lett volna a házi feladata és a 

felszerelése. Egyre több tanulónak alig van motivációja a tanuláshoz, figyelmetlenek, saját 

munkájukkal igénytelenek. Nagyon nagy problémát jelentett a szerkesztő eszközök hiánya is.  

A tavalyi tanév digitális oktatási formája nyomot hagyott a tanulók felkészültségén, de 

ugyancsak nem könnyítette meg dolgunkat a tavasszal digitális/online oktatásban töltött több 

mint két hónap.  

Különösen matematika tantárgyból volt jól követhető a szülők hozzáállása. A jobb 

csoportokban általában tudtak segíteni a tanulóknak, ha azok elakadtak valamely résznél. 

Visszatérve ezek a tanulók a jelenléti oktatásban is elég jól teljesítettek, látszódott, hogy az 

önálló tanulásra is képesek. 

A gyengébb tanulóknál kétféle szülői attitűd volt megfigyelhető. Akik nagyon segítették 

a tanulókat, figyeltek rájuk, csak olykor túlzásokba estek, és helyettük is dolgoztak. Ezek a 

tanulók némiképp léptek előre, de a jelenléti oktatásba visszatérve újra rosszabbul teljesítettek 

– immáron szülők nélkül – mint a digitálisban. S voltak minden osztályban olyan tanulók is, 



akik eleve motiválatlanok voltak, s még a szülői támogatást sem kapták meg. Közülük azok, 

akik alapvetően nem rossz képességűek, nyilván valamennyire fel fognak zárkózni a 

későbbiekben, viszont vannak szinte teljesen lemaradó, akár emiatt évet ismétlő diákjaink is. 

Az idei tanévben három tanuló bukott matematikából, mindnyájan évismétlésre.  

A meet-es órák segítették a tananyag bemutatását, a szóban elhangzott magyarázat, 

ismétlő kérdések, szabályok hangoztatása segítette a tanulást, de nem teljes mértékben 

helyettesítette a jelenléti oktatást. Gond volt, hogy több gyerek nem jelent meg az órákon 

igazolás vagy komoly indok nélkül. Több tanulónál megfigyelhető volt, hogy jelen volt az órán, 

de nem követte a tanári magyarázatot, a felszólításra nem tudta, hol tartunk, mi az aktuális 

feladat. 

Nagyon bízunk benne, hogy jövőre már nem kényszerülünk digitális oktatásra, s 

valamennyire sikerül a gyerekek tudását szintre hozni.  

A digitális oktatás jelentős problémát okozott a fizika tantárgy terén is, hiszen 

módszertana nagy jelentőtőséget tulajdonít a kísérletezésnek, megfigyelésnek, tapasztalatok 

gyűjtésének. A tananyaghoz csatolt videók megnézése segítette a tananyag feldolgozását, már 

amennyiben a tanulók valóban végignézték, s próbálták megérteni azt.  

Az MVM támogatásával a „Gördülő Energia” sorozat keretében érdekes fizikai 

kísérleteket láthattak a hetedik évfolyamos tanulóink Tóth Pál tanár úrtól.  

Az új NAT-nak megfelelően, ebben a tanévben az 5. évfolyamon „új” tantárgy került 

bevezetésre, Természetismeret helyett Természettudomány címen. A tananyag könnyen 

emészthető, rövid leckékből épült fel kitérve fizika, kémia, földrajz és biológia alapismeretekre. 

A digitális tanrend miatt egy lecke feldolgozása csúszott át a következő tanévre: a térképészeti 

alapismeretek. 

Biológiából heti 1 órában kellett az egyébként heti másfél-két órával számított 

tananyagot átvenni. A rohamtempó mellett rá kellett döbbenni, hogy valójában csakis önálló 

tanulással lehet áthidalni a dolgot. 

Kémiából többnyire sikerült befejezni a tananyagot. Hetedik osztályoknál van egy kis 

lemaradás, de a jövő évi heti 2 órában ez jól kompenzálható. 

Informatika tantárgyból már év eleje óta megindult a felkészülés arra, hogy egy 

esetleges digitális oktatás esetén most könnyebben vegyék a gyerekek az akadályokat. Az 

iskolában megtörtént a G Suite rendszer bevezetése, s egyúttal a classroom lett a fő platform, 

melynek használatára az informatika órákon különösen fókuszáltak. 

Az informatika oktatás fő problémáját idén is a nagyobb osztálylétszámok jelentették. 

Gyakorlati jellege miatt szükséges, hogy a tanár az órákon minden diákhoz odamenjen, 

segítséget adjon, javítson. Ezt nagyjából tíz, tizenpár gyereknél megoldható, de 24-26 fős 

osztályoknál lehetetlenség. Célszerű lenne tehát a csoportbontás, akár egy szintén heti egy órás 

technika tantárggyal párhuzamosan. 

Hetedik osztályoknál van egy kis lemaradás, de a jövő évi heti 2 órában ez jól 

kompenzálható. 



Földrajzból a tananyagot nagyjából mindkét évfolyamon sikerült befejezni. A 

szaktanárok sok érdekes anyag kiküldésével próbálták a tanulók érdeklődését felkelteni, tv 

nézési szokásaikat a természettudományok felé fordítani. A digitális munkarendben a legfőbb 

céluk a statisztikai és olykor száraznak tűnő tananyagok számonkérése helyett a földrajzi 

ismereteket hasznos élményforrássá való átalakítása lett.  

A technika órák tervezett tartalma is borult a digitális oktatás miatt, hiszen olyan 

feladatokat kellett a gyerekeknek adni, melyet lakókörnyezetüktől függetlenül meg tudnak 

oldani. Sajnos meglehetősen sok tanuló háttérbe szorította ezt a tantárgyat, s határidőn túl, vagy 

esetleg egyáltalán nem adott le feladatot. A leadott munkák között is sok volt a színvonaltalan 

alkotás, illetve az olyan munkák száma is, melyet láthatóan nem a tanuló készített el. 

A robotika szakkör nagy lendülettel és tervekkel kezdett neki a tanév elején a munkához. 

Az eszközeink és felszereltségünk a tehetséggondozó pályázat eredményeként sok-sok kreatív 

ötlet megvalósítását tették volna lehetővé. A tervek alapján az alapozás sajnos a novemberi 

zárásig tartott. Folyamatban volt egy meghirdetett versenyre való jelentkezésünk. Itt a csoport 

(6.b)  egy osztályból való volt, így folytattuk a felkészülést. A versenyre egy Fertőtlenítőszer 

adagoló automatát készítettünk LEGO-ból. Az elkészített videós pályázatunk az országos 

megmérettetésen negyedik helyezést ért el.  

Továbbképzésen Birkás Éva vett részt a tanév végén (A számolási készségek, 

matematikai gondolkodás, szövegértés/feladatértés fejlesztésének új módszerei, 30 óra). 

Dózsáné Mohos Mónika mérés –értékelési online 10 órás továbbképzésen vett részt „Az 

Országos kompetenciamérési eredmények intézményi szintű hasznosítása”címmel, melynek 

kibontakoztatási lehetőségeit a jövőben bele kívánja építeni az intézmény eredményessé 

tételének érdekében. 

Minősítési eljárásban nem vett részt senki a munkaközösség tagjai közül. 

A beszámolót a munkaközösség pedagógusainak részletes, elemző beszámolói alapján 

készítettem el.  

Köszönetet érdemel a munkaközösség minden tagja, hogy ebben a tanévben is mind a 

jelenléti, mind a digitális/online oktatásban felelősségteljesen helytálltak.  

 

 





Mikor 2020 augusztus végén a munkatervünket állítottuk össze tudtuk, hogy nehéz 

évnek nézünk elébe. Sajnos beigazolódott. A vírus terjedése hétről-hétre felülírta 

elképzeléseinket. A szigorítások, aktuális rendeletek miatt alkalmazkodnunk kellett a 

javaslatokhoz, előírásokhoz. 

Nemcsak versenyek maradtak el, sportos iskolai programok, de sportszakkörök és 

úszás órák is. 

 

A munkaközösség tagjai: 

1. Kiss Péter 

2. Varga István 

3. Juhász Ágnes / óraadó 

4. Csapi Antal / óraadó 

5. Szűcsné Nagy Andrea mk. vez.             

6. Szalai Márta 

7. Makai Imre 

8. Váradiné Grósz Éva/ Nagy-Bíró Anita 

9. Kovácsné Szűcs Zsuzsanna 

10. Mándity László /óraadó 

Mindennapos testnevelés: 

Mire leszerveztük a helyi tantervünk első félévben 6. és 3. évfolyamának 

úszásoktatásához a buszindulást, buszbérleteket, uszodai időbeosztást, kísérők és oktatók 

egyeztetését, kiderült, hogy a járványügyi helyzet miatt ez a témakör kimarad ebben a tanévben 

a tanmenetekből. 

A szintén helyi tantervünkben szereplő birkózás a 4. és 5. évfolyamon az eredeti 

terveket mellőzve saját környezetünkben, saját szőnyegen zajlott biztonsági szempontokat 

figyelembe véve. 

Általános alapelveink voltak a tanév során: 

1. A szabadtéri infrastruktúra maximális kihasználása 

2. A tanulók közötti távolság, a testi távolságtartás biztosítása 

3. A testi kontaktus elkerülése 

4. A zárt helyiségek folyamatos szellőztetésének, légcseréjének biztosítása 

5. A kéz rendszeres mosásának és fertőtlenítésének biztosítása 

6. A lehető legkevesebb eszköz használata  

7. Az infrastruktúra és a használatban lévő eszközök tisztaságának és fertőtlenítésének 

biztosítása 

 



Tömegsport foglalkozások: 

Tanulóink az alábbi sportfoglalkozások közül választhattak:  

 floorball felsős 

 foci alsós 

 foci felsős 

 kosárlabda alsós 

 kosárlabda felsős 

 ugrókötél 

 röplabda felsős 

 játékos sport alsósoknak 

Novemberben tanév végéig a sportfoglalkozásokat megszüntettük. A testnevelők 

óraszámaiknak megfelelően napközibe, tanulószobába lettek beosztva az iskola biztonságos 

működése érdekében. 

Tárgyi feltételeink: 

 15 db szivacs kézilabda 

 15 db frizbi 

 2 db kosárgyűrű 

 1 db kültéri gyűrűhinta 

 JBL nagy hangfal gazdagítja a tanulók mozgásához az eszközállományt. 

Sajnos ebben a tanévben nem használódtak el nagy számban a sporteszközök. 

Ismét próbálkoztunk pályázat írással, hogy tornatermünk új parketta borítást kapjon, 

sikertelenül, ez még továbbra is terveink között szerepel. 

Versenyek, sportos programok: 

Az Európai Diák Sport Nap és a Parasport Napon kívül minden városi, Diákolimpiai, 

iskolai részvételünk, rendezésünk elmaradt. 

A Suli buli napon, utolsó tanítási napon nyílt lehetőségünk minden évfolyamon váltó, 

sorverseny szervezésére, lebonyolítására.  Mindannyian tapasztalhattuk, hogy a játékos, 

kooperatív sporttevénységek milyen erősen hatnak közösségfejlesztésre. 

 

Szakmai céljaink, feladataink megvalósulásai: 

Szalai Márta tovább folytatta tanulmányait a gyógytestnevelés szakon, de sajnos 

elhúzódó COVID betegsége és egyéb egészségügyi problémái a záróvizsgáját megakadályozta. 

Ezzel 1 évvel meghosszabbodott a szakvizsgájának megszerzése.  

Kiss Péter minősítése a karantén helyzet miatt őszre ütemeződött át. Szeptemberben 

sikeresen volt a PED II.- minősítési eljárása.  



Gyógytestnevelés: 

Mozgásszervi, belgyógyászati vagy egyéb egészségkárosodással küzdő tanulóink 

korrekcióját végezték kollégáink ezeken a foglalkozásokon. Az életkor és betegségtípusok 

szerinti differenciált csoportok kialakítása nem volt egyszerű feladat a tanulók, 

gyógytestnevelők órarendjeinek összeegyeztetése és a helyhiány miatt. 57 diákunk fejlesztését 

heti 5 órában Szalai Márta és Tordai Hargitta segítette. 

A gyógytestnevelésre szoruló tanulók létszáma évről- évre emelkedik. 

Digitális oktatás: 

Nagyfokú kreativitást igényelt részünkről, hogy olyan feladatokat állítsunk össze, 

amelyek felébresztik, fenntartják a tanulók belső motivációját a rendszeres fizikai aktivitásra. 

 Alapvető elveink, melyek a tananyagtartalmak megválasztásának főbb szempontjait adták: 

 A tanulási feladatok rendszerességének biztosítása 

 A tanulási feladatok rugalmasságának biztosítása 

 A fizikai aktivitással járó tanulási feladatok dominanciájának biztosítása 

 Az iskolán kívüli, otthoni környezetben is végezhető fizikai aktivitási formák 

biztosítása 

 A tanulók a megvalósított feladataikat, eredményeiket vissza tudták jelezni a 

pedagógusok számára heti fizikai aktivitási naplóban 

 A kiadott testnevelési feladatok legalább napi 30 perces közepes intenzitású 

testmozgásnak az elérését célozta meg, az elméleti feladatok csak minimális részét 

tetté ki a heti feladatoknak, az is csak felsőbb évfolyamokon 

 Olyan feladatok kerültek előtérbe, amelyekhez nem volt szükséges közvetlen szülői 

felügyelet 

 Az időjárás függvényében a szabadtéren, közparkban, természetben megvalósítható 

tanulási feladatokat preferáltuk. 

A jelenléti oktatás visszaállásakor azt tapasztaltuk, hogy sokat romlott a tanulók 

általános fizikai állapota, valamint sok túlsúlyos tanulónk lett.  

Azok a diákok, akik életének szerves része a rendszeres sport, megtalálták a módját a 

testmozgásra. A többi gyermek motivációján nem sokat tudtunk javítani. 

 





Személyi feltételrendszer 

 

A munkaközösség munkáját a munkaközösség tagjain kívül a többi pedagógus is segítette, ami 

azért fontos, hogy a feladatokat ne mindig ugyanazok az emberek végezzék. Mivel a munkaközösség 

céljaival az egész tantestület azonosul, így mindenki egyformán fontosnak érzi ezen feladatok időben 

történő végrehajtását. 

 Sajnos erre a tanévre is rányomta bélyegét a koronavírus járvány, ami jelentősen nehezítette a 

kapcsolattartást a kollégák között is. 

A tanév végén egy kolléganő ősztől másik munkahelyen dolgozik tovább, így a 

munkaközösségünk létszáma eggyel csökken. 

 

Munkaközösség feladata, célkitűzései 

 

Munkaközösségünk nem kisebb feladatot vállalt, mint hogy a lehető legjobb, valós 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 veszi 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 is alkalmaztuk a már jól bevált módszert, hogy minden hónap mellé kijelöltünk 

egy kollégát, aki azért a hónapért felelős és a munkaközösség- vezetőnek beszámol. Előfordult, hogy az 

év elején megbeszélteken változtattunk kolléga betegsége miatt, de ezeket a helyzeteket rugalmasan 

sikerült megoldanunk. 



 

Hónap Felelős 

Augusztus/Szeptember Tormáné Török Szilvia 

Október Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

November Kothenczné Fődi Anita 

December Vida Jácint 

Január Horváthné Somogyi Erika 

Február Balogné Faddi Helga 

Március Jakus Zita 

Április Boldogné Jenei Andrea 

Május Szalai Márta 

Június Végvári Judit 

 

Illetve ebben a tanévben a teljesített hónap után egyből táblázatban rögzítettük az elvégzett 

feladatokat, így könnyítve meg az év végi összesítést. 

Fontosnak tartjuk az óvodával való szorosabb együttműködést is, így kaphatunk tájékoztatást az 

óvodai programokról, illetve bekapcsolódhatunk egymás programjaiba, melyek az óvodából iskolába 

lépő gyerekeket érinti, így segítve az óvoda- iskola közötti átmenetet. 

Sajnos ebben a tanévben ezek a programok is lecsökkentek a járványhelyzet miatt, de 

igyekeztünk minden adandó alkalmat megragadni a találkozásokra. 

 

Munkaközösségi foglalkozások ideje, témája 

1. aug.18.: Alakuló ülés 

2. szept.8.: Munkatervi javaslatok 

Éves terveink, ötletek a munkaközösségi megbeszélések témáihoz.  

Programjavaslatok.  

3. okt. Iskolai tájékoztató, bemutató kiadvány összeállítása, megtervezése (óvodák részére). 

4. nov.: Aktuális feladatok megbeszélése (programok, plakátok)  

5. febr..: 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. Mivel ebben a tanévben sem az őszi, sem a tavaszi nyílt napunkat 

nem tudtuk megtartani, fontosnak tartottuk, hogy a beiratkozás előtti időszakban intenzíven jelen legyünk 

a köztudatban. Kihasználva az online tér adta lehetőségeket iskolánk propagálására, kisfilm készült a 



leendő elsős kollégák bemutatkozásával, iskola népszerűsítő videó készült, online szülői értekezletet 

tartottunk, illetve igazgatónő népszerűsítő kisfilmje is felkerült a világhálóra. 

 A digitális munkarend miatt a munkaközösség feladatait idén 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. Nagy szívfájdalmunk 

azonban, hogy a Facebook oldalunk látogatottsága, a megosztások száma nem egyenesen arányos a 

befektetett munkával.  

 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. A tavalyi tapasztalatokat felhasználva 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) az osztályok saját, zárt csoporttal rendelkeznek a Facebookon, amiknek a 

létjogosultsága a vírushelyzet miatt még jobban 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.  

Azt gondoljuk, hogy az iskolánk küllemében történő változások (az épület felújítási munkálatai, 

parkosítás) nem csak minket töltenek el büszkeséggel, de a gyerekek és szülők számára is fontos. Az 

iskolai eseményeink mellett ezeket a fontos változásokat is közvetítjük a szülők felé. Bízunk benne, 

hogy az intézményünk megújulása, folyamatos fejlesztéseink szintén meggyőzőek a szülők számára. 

Pályázatokat, iskolai versenyeket hirdettünk. Folyamatosan működtettük az intézményi 

képújságot. Aktualizáltuk iskolánk weboldalát, valamint létrehoztuk internetes közösségi oldalunkat. 

Iskolánkról bemutató kiadványt, szóróanyagokat, videó filmeket készítettünk. Ebben a változó világban 

hisszük, hogy a mindennapjaink szerves részét képező közösségi oldal kiváló felületet biztosít célunk 

eléréséhez, és felkelti mindenki figyelmét. A jövőre tekintve kiemelt célként fogalmaztuk meg a 

Facebook oldalunk látogatottságának növelését. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a napi szinten aktualizált 

tartalmak még mindig nem elegendő emberhez jutnak el. Ezen mindenképpen változtatni szeretnénk. 

Folyamatos kommunikációt folytattunk a fenntartóval és a várossal.  Iskolánkat népszerűsítő cikkeket 

küldtünk az Asztrik.hu-ra, plébániánk hirdetései között is elhangoztak iskolánk fontosabb eseményei. 

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.  

Az iskola éves programjában szereplő eseményeket folyamatosan archiváltuk fotón, videón, 

interneten. 

 

Tevékenységeink részletes felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza (a teljesség igénye nélkül). 

 

 

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. 

  



Legfontosabb programjaink, megvalósított feladataink a tanév során: 

Augusztusi programok/feladatok   

Hamarosan becsengetnek! 
Plakát a tanévkezdésre, 

facebook poszt 

 

Koronavírus tájékoztató szülőknek Plakát, facebook poszt 

 

Tankönyvosztás Plakát, facebook poszt 

 

Koronavírus tájékoztató (porta) Plakát 

 



Koronavírus tájékoztató 

(osztálytermek) 
Plakát 

 

Ismerkedési délelőtt az első 

osztályosoknak 
Fotó, facebook poszt 

A múlt hét folyamán iskolánk 

hagyományihoz híven, jó hangulatú 

ismerkedős programot tartottunk 

jövendőbeli kis elsőseinknek. 

Játszottunk, énekeltünk, rajzoltunk, 

meglátogattuk a templomot, végül a 

Plébánián elköltöttük finom 

tízórainkat. 

Tanévnyitó (elsősöknek) Fotó, facebook poszt 

Nagy örömünkre szolgált, hogy ebben a 

különleges helyzetben, ha nem is 

szokásos módon, de közösen nyitottuk 

meg kis elsőseinkkel a 2020/21. 

tanévet. Jó volt látni az érdeklődő 

vagy éppen megszeppent arcokat. 

Köszönjük a kedves szülők bizalmát, 

hogy iskolánkba íratták gyermeküket.  

Várakozással tekintünk a közös 

munkánk elé és mindent megteszünk a 

gyermekek oktatása, nevelése 

érdekében. 

 

Szeptemberi programok/feladatok   

Tanévnyitó szentmise Fotó, Facebook poszt 

Felső tagozatos diákjaink ünnepi Veni 

Sancte, tanévnyitó szentmisén vettek 

részt az első tanítási napon. A szertartás 

elején Igazgatóasszony szeretettel 

köszöntötte Marton Arnold 

káplánatyát, intézményünk új 

iskolalelkészét. Prédikációban Hozdik 

Zsolt plébános atya beszélt arról, hogy 

próbáljuk az idei év jelmondata „…de a 

Te szavadra…” Lk.5-6 szerint élni 

mindennapjainkat. Szentmise után 

Dózsáné Mohos Mónika igazgatónő 

köszöntötte a diákokat, pedagógusokat, 

és nyitotta meg a 2020/2021-es tanévet. 

Ünnepélyes keretek között forgattuk 

közösségünkbe Jakus Zita magyar 

szakos tanárnőt. 

Tanévnyitó (alsósoknak) Fotó, Facebook poszt 

Az első tanítási napon az alsó 

évfolyamosaink iskolánk aulájában 

gyűltek össze az új tanév megnyitása 

alkalmából. A diákokat és 

pedagógusokat Dózsáné Mohos 

Mónika intézményvezető köszöntötte, 

majd Marton Arnold iskolalelkész lelki 

útravalóval is ellátott bennünket. 

Balogné Faddi Helga tanítónő pedig 

átvette 25 éves jubileumi jutalmát, 

melyhez ezúton is szívből gratulálunk 



és kívánunk még sok szép eltöltött évet 

a pedagógusi pályán. 

Táskaszentelés Fotó, Facebook poszt 

Első évfolyamosaink iskolánk kápolnájában 

táskaszentelésen vettek részt. Marton 

Arnold iskolalelkész szentelte meg a 

gyerekek táskáit majd együtt 

imádkoztak a sikeres tanévért. 

Robotika szakkör Plakát, Facebook poszt 

 

Óvodai pályázat Facebook poszt 

 

Kötelező maszkviselés Plakát 

 

Kötelező maszkviselés Plakát 

 

Iskolás leszek rajzpályázat Plakát 

 



Állatok világnapja fotópályázat Plakát 

 

Európai Autómentes Napon Facebook poszt 

Szeptember 18-án (pénteken) a városi 

Európai Autómentes Napon 3 fős 

csapattal indult iskolánk. A gyerekek 

az online versenyen szépen helyt álltak, 

I. helyezést értek el. 

 

Csapattagok: Taskovics Viktor, 

Lengyel Domonkos, Pap Csongor - 

Gratulálunk! 

Tantestületi kirándulás Facebook poszt 

2020. szeptember 18-19-én tantestületünk az 

EGYH-TAB-20-P-0005 pályázat 

keretében egy kiránduláson vehetett 

részt a Dunántúlon, mely megannyi 

színes programot és számos látnivalót 

kínált számunkra. (…) 

Német nemzetiségi kirándulás Facebook poszt 

Szeptember 29-én a 2020. évi német 

nemzetiségi közösségi célú programok 

keretén belül egy színházi előadáson 

vehettek részt a hetedikes és a 

nyolcadikos tanulók. Reggel ¾ 8-kor 

indult a buszunk Bajára, ahol 

meglátogattuk iskolánk előző lelkészét. 

Dávid Atya szívélyesen fogadott 

bennünket és bemutatta nekünk az új 

szolgálati helyét, a Szent József 

templomot. (…) 

Aqua challenge Facebook poszt, plakát 

 

Reggeli testhőmérséklet mérés Facebook poszt 

2020. október 1-től kötelező lesz az 

iskolába érkezéskor a 

testhőmérséklet mérése, minden 

intézményünkbe belépő dolgozó, 

pedagógus és gyermek számára. A 

mai napon ügyeletet ellátó 

kollégák próbamérést végeztek, 

hogy a holnapi naptól 

zökkenőmentesen történjen a 

mérés. 



Reggeli testhőmérséklet mérés 

(tájékoztatás) 
Facebook poszt 

 

 

Októberi programok/feladatok   

Technikai dolgozók kirándulása Facebook poszt 

2020. október 2-án reggel 7 órakor 

indult az óvoda nevelőtestülete és 

az iskola alkalmazott közösségének 

egy része autóbusszal Siklósra. Az 

első megálló Baján volt, ahol két 

kolléga csatlakozott a kiránduló 

csapathoz 

Október 6-i iskolai megemlékezés Facebook poszt 

1849. október 6-án Aradon kivégezték az 

1848-49-es szabadságharc 13 

katonai vezetőjét. Az iskolánk 5.b 

osztályosainak közreműködésével 

ünnepi műsor hangzott el az 

iskolarádióban az aradi vértanúk 

tiszteletére. 

Terményáldás Facebook poszt 

Idén október 7-én tartottuk aulánkban az 

ősz egy kedves ünnepét, a 

terményáldást. A felsős tanulók 

szépen feldíszített kosarakban 

hozták a sok gyümölcsöt és 

zöldséget, melyet Arnold atya kis 

ünnepség keretében megáldott és 

megszentelt. A német nemzetiségi 

nyelvet tanuló gyermekek magyar 

és német dalokkal adtak hálát a 

Jóisten adományaiért. Az áhítat 

közös imádsággal zárult. 

Készülődés a terményáldásra Facebook poszt 

A német nyelvet tanuló 7. osztályosaink 

szorgalmasan készülődnek az 

egyház, így az iskola által is 

októberben tartott szép ünnepre: a 

terményáldásra. 

Emlékeikben még frissen él a tavalyi 

külföldi táborozás és a passaui 

Stephansdom-ban hallgatott mise, 

Erntedankfest-kor. 

Állatok világnapja Oklevél  

Mesemondó verseny Oklevél  

Októberi 5-i megemlékezés (Tekós) Facebook poszt 

Október 5-én, a halasi csata napján 

délelőtt vezetőségünk a II. Rákóczi 

Ferenc Katolikus Technikum 

meghívásának eleget téve, részt 



vett a megemlékezésen. Az elesett 

kuruc hősök előtt tisztelegtek a 

résztvevők az iskola emlékfájánál 

tartott műsorral. 

Október 5-i megemlékezés (Kurucz 

szobor) 
Facebook poszt 

Október 5-én délután a Búsuló kuruc 

szobornál szervezett városi 

ünnepségen tanáraink-diákjaink 

egy csoportja képviselte 

intézményünket. Itt, iskolánk 

történelemtanára, Makai Imre 

tartott emlékező beszédet, melyben 

hazánk történelmének sorsfordító 

dátumait kapcsolta össze a sok 

veszteséget eredményező halasi 

csatával. 

Tantestületi vacsora és sörgyár 

látogatás 
Facebook poszt 

Kedves Szülők! 

Legközelebb szeretnénk már végre egy közös 

ünnepséget rendezni, aminek a neve: 

szülők-nevelők bálja! Ebben a 

formában ugyanis még mindig 

többségben voltak a nevelők! 

Köszönjük a szülői felajánlásokat: 

gyárlátogatást és alapanyagot. 

COVID -19  elvonulásával pótoljuk a közös 

szórakozást! 

Októberi tökfaragó délután Plakát 

 

Októberi tökfaragó délután  Oklevél  

Bátaszéki Matematikaverseny Facebook poszt 

2020. október 13-án a Bátaszéki 

Matematikaverseny 1. fordulójában 

tanulóink ismét próbára tették 

tudásukat! Büszkék vagyunk 

szorgalmatokra és kitartásotokra! 

Kenguru Matematikaverseny Facebook poszt 

"Egy matematikai problémának 

nehéznek kell lennie, hogy csábító 

legyen, de nem lehet teljesen 

elérhetetlen, mert csak csúfot űz 

belőlünk. Útjelzőnek kell lennie a 

rejtett igazságokhoz vezető 

útvesztőben, és végső soron 

emlékeztetnie kell bennünket a 

sikeres megoldás adta örömre." 

/David Hilbert 

(…) 



Októberi tökfaragó délután Facebook poszt 

A péntek reggeli esős, zord időjárás sem 

tántorította el a lelkes, faragni 

vágyó diákjainkat attól, hogy 

délután már ragyogó napsütésben 

megmutassák kreativitásukat, 

tehetségüket. A nyertesek örömmel 

vették át jutalmukat, melyeket Csík 

Terézia ajánlott fel iskolánk 

számára. Köszönjük szépen!  

A nyerteseknek szeretettel gratulálunk! 

Mesemondó verseny vendégfogadás Facebook poszt 

 

Állatok világnapja 

eredményhirdetés 
Facebook poszt 

A héten lezajlottak a „Szelfizz a 

kisállatoddal” című fotópályázat 

eredményhirdetései. A gyerekek 

nagyon örültek az ajándékoknak. 

Gratulálunk mindenkinek! 

Rózsafüzér imádság Facebook poszt 

Iskolánk is részt vett az „Egymillió 

gyermek imádkozza a rózsafüzért” 

elnevezésű, világméretű 

kezdeményezésben. Ma reggel az 

iskola összes tanulója és 

pedagógusa fél órán keresztül 

együtt imádkozta a rózsafüzért. Az 

imát a közösségünkért, a 

családokért, a városunkért, 

egészségünkért ajánlottuk fel. 

Alsós mesemondó  Facebook poszt 

Az október 20-án iskolánkban 

megrendezett alsó tagozatos 

mesemondó verseny helyezettjei: 

1-2. évfolyam:1. Huczek Zsófia 2.a, 2. 

Sipos Lili 1.b, 3. Vásárhelyi Ádám 

1.b, Különdíj: Tatár Zselyke 1.a, 3-

4. évfolyam:, 1. Kothencz Luca 

4.a, 2. Csányi Eszter 4.a, 3. 

Vásárhelyi Virág 4.b, Különdíj: 

Lengyel Janka 4.b 

Szeretettel gratulálunk! 

Ajándék maszk felajánlás (Csík 

Terézia) 
Facebook poszt 

Köszönjük szépen Csík Terézia Évának 

a jutalom maszkok felajánlását! 

Berecz András előadás (jegyátvétel) Facebook poszt 

Várom este a tantestületet Berecz 

András "Félbevágott Pipafüst" 

előadói estjére. Jó dolog, hogy 

nemcsak a szakmai kihívásokat, de 

a kulturális feltöltődést is együtt 

élhetjük meg. 

Berecz András előadás Facebook poszt 
A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány 

szervezésében a 2020. évi egyházi 



táborok és közösségi célú projektek 

támogatása révén (EGYH_TAB-

20-P-0005) iskolánk 

nevelőtestülete október 21-én egy 

különleges atmoszférájú, fordított 

világba csöppenhetett Berecz 

András Félbevágott pipafüst című 

monológjának köszönhetően. 

Fertőtlenítés Facebook poszt 

Tájékoztatjuk a kedves szülőket és 

tanulóinkat, hogy az iskolában őszi 

szünetben nagytakarítás, 

fertőtlenítés folyik. Kérjük 

ügyintézőinket csak halaszthatatlan 

ügyben keressék! 

Pályaorientációs nap Facebook poszt 

Iskolánk hagyományainak megfelelően 

az idén is megtartottuk a 

pályaorientációs napot. A nap 

során az alsósok a szakmákkal 

kapcsolatos érdekes játékos 

feladatokon keresztül bővíthették 

ismereteiket arról, hogy ki mit 

dolgozik, vagy hogy az egyes 

szakmák képviselői milyen 

egyenruhát viselnek például, illetve 

a témához kapcsolódó meséket 

dolgoztak fel a tanítási órákon a kis 

nebulók. 

Német tábor belföldön  

(október 22-26) 

Facebook poszt  

 

Novemberi programok/feladatok   

Márton-napi felvonulás Facebook poszt, plakát 

 

Márton-napi felvonulás elmarad Facebook poszt, plakát 

 

Márton-napi dekoráció Facebook poszt 
Márton-napi dekoráció készült iskolánk 

6.b osztályának németesei 

segítségével. 

Október 23-i megemlékezés Facebook poszt 
Iskolánk 8. a osztályos tanulói az 

iskolarádión keresztül emlékeztek 

meg az 1956. okt. 23-án kezdődött 



forradalomról. Az események egy 

apa és fia párbeszédéből bontakoztak 

ki – korabeli hangfelvételekkel 

kiegészítve -, érthetőbbé téve a 

kisgyermekek számára is a 

történteket. A szöveggel 

összecsengő, fotókat tartalmazó 

kiállítás egészítette ki a 

megemlékezést. 

Rajzpályázat óvodásoknak Facebook poszt, plakát 

 

Iskola névtábla Facebook poszt 
Köszönjük a vállalkozóknak, hogy 

elkészülhetett iskolánk névtáblája. 

Szórólap Grafikai anyag 

 

Leendő elsősök bemutatkozása Grafikai anyag 

 

Leendő 5-es osztályfőnökök 

bemutatkozása 
Grafikai anyag 

 

Kalmár László Matematikaverseny Facebook poszt 

Sikeresen lezajlott a Kalmár László 

Országos Matematika Verseny 2020. 

évi online döntője. Iskolánk tanulója 

Fülöp Menyhért országos 13. 

helyezést ért el. Eredményéhez 

szívből gratulálunk! 

Felkészítő tanára: Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa 



Kazinczy Szép Magyar Beszéd 

verseny 
Facebook poszt 

Gratulálunk Német-Buhin Beatrix (volt 

8.b-s tanulónknak) az elért 

eredményéhez! 

Felkészítő tanárok: Garas Eliza, Tarné 

Sári Mária 

Dugonics András 

Matematikaverseny 
Facebook poszt 

Dugonics András Matematikaverseny 

1.forduló: 2020. november 18-án 

tanulóink ismét próbára tették 

tudásukat! 

A továbbjutók listája januárban várható! 

 

Legyél Te is Szentjózsefes 
Facebook poszt, grafikai 

anyaggal 

Legyél te is "Szentjózsefes"! 

Bemutatkoznak a leendő első 

osztályosaink tanítói. 

Kalmár László Matekverseny Facebook poszt 

Sikeresen lezajlott a Kalmár László 

Országos Matematika Verseny 2020. 

évi online döntője. Iskolánk tanulója 

Fülöp Menyhért országos 13. 

helyezést ért el. Eredményéhez 

szívből gratulálunk! 

Felkészítő tanára: Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa 

 

Decemberi programok/feladatok   

Rorate szentmise Facebook poszt 

Elérkezett Advent, a karácsony előtti 

várakozás ideje. Iskolánkban 6:30-

kor tartjuk a rorátékat (hajnali mise) 

a kápolnában. A hagyomány szerint 

azért, mert Szűz Máriának is 

ilyenkor jelent meg egy Angyal.) A 

vírushelyzet miatt osztályonként 

jelenünk meg. Ma volt az első 

alkalom. Örömmel látjuk a 

gyerekeket, jöjjenek! 

2021/22-es tanév leendő elsőseinek 

videós bemutatkozása 
Facebook poszt 

Fogadják szeretettel a 2021/2022-es tanév 

leendő elsős tanítóinak bemutatkozó 

kisfilmjeit. Az Önök megosztásai 

hozzájárulnak, hogy minél többen 

megismerjék kollégáinkat, 

iskolánkat. Segítsègüket köszönjük! 

Szűrési eredmény Facebook poszt 

Tegnap már másodjára, ismét negatív lett 

minden iskolai dolgozó szűrési 

eredménye. Köszönjük, hogy 

dolgozóink felelősség teljesen 

gondolkoznak! 

Mikulás Facebook poszt 

Izgalommal indult iskolánkban a mai 

reggel, hiszen Miklós püspök 

névnapja alkalmából, idén is 

szeretettel vártuk kedves jótevőnket. 



A jelenlegi helyzet sajnos nem tette 

lehetővé a személyes találkozót, de a 

technika segítségével, 

videóüzenetben néhány kedves 

szóval megajándékozott bennünket. 

Nem érkezett üres kézzel, az 

ajándékok kiszállításáról a segítői 

gondoskodtak, így minden kisdiák 

sok-sok finomsággal és 

meglepetéssel teli csomagot 

kaphatott. 

Nagyon szépen köszönjük kedvességét és 

reméljük, hogy jövőre ismét 

személyesen el tud majd látogatni 

intézményünkbe! 

Advent 2. gyertya Facebook poszt 

A 2. gyertyagyújtási műsort a 4. 

évfolyamos református tanulók 

adták stúdión keresztül. "Az igazi 

advent" címmel 3 jelenet hangzott 

el, amelyek arról szóltak, hogy mely 

dolgok vonják el figyelmünket az 

advent lényegéről. Vers, majd egy 

ének zárta kis áhítatunkat. 

A csoport felkészítő tanára: Hunyadiné 

Székely Márta református 

hittanoktató 

Adventi koszorú készítés Facebook poszt 

A NEMZ-N-20-0184 pályázat keretén 

belül a német nyelvet tanuló 

gyerekeknek lehetőségük nyílt 

adventi koszorút készíteni. A 

tanulók szorgos munkával szebbnél 

szebb koszorúkat készítettek és 

vihettek haza otthonukba. Reméljük, 

hogy a kézműves alkotások segítik a 

családok ünnepre hangolódását. 

Karácsonyi zenés délelőtt  Facebook poszt 

Adventi zenés percekkel tették szebbé 

diákjaink a mai iskolai napunkat a 

karácsonyi dekorációban pompázó 

aulában. 

Jeszenszky Laura 4.a - zongora 

Kovács Kata 5.b - zongora 

Krepsz Leonóra 5.b - zongora 

Gergely Koppány 5.b – trombita 

Benjamin Lakóotthon Facebook poszt 

A Református Egyházközség 

fenntartásában működő Benjámin 

Lakóotthonban élők számára 

készítettek ajándékokat karácsonyra 

a 7-8. évfolyamos református 

hittanosaink Hunyadiné Székely 

Márta hittanoktató vezetésével. 



Sütemény sütés (pályázat) Facebook poszt 

A NEMZ-N-20-0184 pályázat 

"megédesítette" adventünk napjait, 

hiszen ennek a támogatásnak 

köszönhetjük, hogy német 

nemzetiségis osztályaink finoman 

illatozó karácsonyi kekszeket és 

mézeskalácsokat sütöttek az 

intézmény technika termében, illetve 

a plébánián. 

Aula díszítés (pályázat) Facebook poszt 

A NEMZ-N-20-0184 pályázat tette 

lehetővé, hogy aulánk is mutassa, 

advent van, karácsonyra készülünk. 

Hatalmas karácsonyfánk felett 

jégcsapokkal íszített fenyőgirlandok 

ékesítik a teret. A Betlehemet 

fényfüggöny világítja meg. Mindez a 

német nemzetiségi osztályainkba 

járó tanulóink keze munkáját dicséri, 

akiket Vida Jácint kollégánk 

irányított. 

Rorate pedagógusoknak Facebook poszt 

A mai reggelen iskolánk pedagógusai, 

rorate szentmisén vehetett részt. 

Öröm volt látni, hogy a kápolnánkat 

teljesen megtöltve, együtt 

mondhattunk imát a betegek 

mielőbbi gyógyulásáért. Arnold atya 

gondolatébresztője, advent egyik 

legfontosabb üzenetét, az Isten 

keresést, az Úr felé fordulást 

helyezte. Köszönjük ezeket az építő, 

és lelkeket tápláló szavakat! 

Maszktervező rajzpályázat 

eredményhirdetés + oklevél 
Facebook poszt 

A tegnapi napon lezajlott a Vigyázz, 

kész, rajzolj című maszktervező 

rajzpályázatunk eredményhirdetése. 

Közel 200 alkotás érkezett be a 

felhívásunkra. A zsűrinek nem volt 

könnyű dolga az értékelésnél, mivel 

rendkívül sok igényes, kreatív 

munkát adtak be diákjaink. Az 

Alsóvárosi Diáktársaságnak 

köszönhetően minden gyermek 

jutalomban részesülhetett, egy Szent 

Józsefes ceruzát kaptak emlékbe. A 

legjobb munkákat színesceruza 

készlettel jutalmaztuk. Pap Anna és 

Szerencse Vanessza tervét pedig 

meg is valósítottuk a lányok nagy 

örömére. 

Gratulálunk minden pályázónak! 

Köszönjük a munkátokat! 



Iskolás leszek oklevél rajzpályázat Oklevél 

 

Karácsonyi szentkép, könyvjelző Grafika 

 

Iskola bemutatkozó videó Videó 

Kedves Leendő Elsősök! Tisztelt Szülők! 

A járványügyi helyzet miatt, ebben 

az évben sajnos nem tudjuk 

megtartani "Játsszunk iskolásat" 

beiskolázást segítő foglalkozásainkat 

és az őszre tervezett nyílt napunkat. 

Összeállítottunk minden kedves 

érdeklődőnek egy kisfilmet iskolai 

életünkről, amelyben leendő elsős 

tanítóink is megszólalnak. Remélem, 

ezzel segítséget nyújtok Önöknek 

iskolaválasztásukhoz. 

A Szent József Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda Közössége nevében 

áldott karácsonyi ünnepeket és 

boldog új évet kívánok. 

Szeretettel: Dózsáné Mohos Mónika 

intézményvezető 

 

https://youtu.be/pVBbd3qz3Co  

 

  

https://youtu.be/pVBbd3qz3Co


 

Januári programok/feladatok   

Házszentelés (Vízkereszt) Facebook poszt 

Iskolánk tanulói tegnap szentmisén 

vettek részt, vízkereszt ünnepe 

alkalmából. Három eseményre 

emlékeztet az ünnep: a napkeleti 

bölcsek imádására, Jézus 

megkeresztelkedésére a Jordánban 

és Jézus első csodájára a kánai 

menyegzőn. 

Szentmise (Vízkereszt) Facebook poszt 

A katolikus egyház január 6-án ünnepli a 

vízkeresztet, Jézus Krisztus 

megjelenésének ünnepét. E 

liturgikus ünnep alkalmából 

iskolánk alsós diákjai 9 órakor, 

majd a felsősök 10 órakor vettek 

részt szentmisén. 

Versenyeredmény Facebook poszt 

Iskolánk "Bölcs baglyok" fantázia nevű 

csapata, Kiss Veronika 7.b, Kabai 

Lili 7.b és Nagy Bianka 7.b 

osztályos tanulói képviseletében a 

Magyar Természetvédők 

Szövetsége által szervezett 1/7 

Húsmentes országos vetélkedőn 2 

helyezést ért el a 290 induló csapat 

közül. 

Szívből gratulálunk a csapatnak! 

Felkészítő tanár: Boldogné Jenei Andrea 

Téli játék Facebook poszt 

Mindannyiunk örömére végre leesett a 

hó! A gyerekek testnevelés órán 

szánkózhattak, csúszkálhattak az 

udvaron. 

Nemzeti Tehetség Program (Napra-

forgó okosház) 
Facebook poszt, videó 

A Nemzeti Tehetség Program keretében 

megvalósított projektünk a végéhez 

ért. A járvány által nehezített 

körülmények ellenére a programban 

részt vevő gyerekek nagy élvezettel 

készítették el az okos házunkat. 

Nagyon sok ötlet maradt még a 

tarsolyunkban, ezeket is szeretnénk 

még megvalósítani. 

https://youtu.be/gxXWyx3WnWE  

Parkosítás előkészítése Facebook poszt 
Elkezdődött az iskola parkosításának 

talajelőkészítése. 

Magyar Kultúra Napja Facebook poszt 

Január 22-én a Magyar Kultúra Napját 

ünnepeltük. 1823-ban ezen a napon 

fejezte be Kölcsey Ferenc a 

Himnusz című költeményének 

kéziratát, amely Erkel Ferenc 

zenéjével a magyar nép énekes 

imádságává, nemzeti jelképévé vált. 

Balogh Ágnes (5.b) és Maczkó 

László (5.b) közreműködtek a 

https://youtu.be/gxXWyx3WnWE


műsorban, amelyet a Jeszenszky 

család zenés köszöntője zárt. 

 

Februári 

programok/feladatok 

  

Balázsáldás Facebook poszt 
Szent Balázs püspök közbenjárását kértük ma reggel - 

különös tekintettel a vírushelyzetre -, hogy 

mentesítsen bennünket mindenféle torokbajtól. 

Felsős tábor plakát Grafikai anyag 

 

Alsós tábor plakát Grafikai anyag 

 

Napközis tábor plakát Grafikai anyag 

 

Megyei 

Matematikaverseny 

eredmények 

Facebook poszt A Megyei Matematikaverseny döntőjébe jutott tanulóink: 

3. évfolyam: Gombos Dorka, Horváth Emese 

4. évfolyam: Kothencz Luca, Halász Abigél, Fülöp 

Menyhért 

Felkészítő tanár: Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

8. évfolyam: Sümegi Bence 

Felkészítő tanár: Birkás Éva 

Eredményükhöz szívből gratulálunk, további sok sikert 

kívánunk! 



Farsang (visszatekintő a 

tavalyi mulatságra) 

Facebook poszt Vidám percek a tavalyi farsangunkról. A gyerekek várva-

várt programja az idén osztálykeretben valósul meg, 

sajnos szülők nélkül. 

Elmaradt szülői fórum Plakát, facebook poszt 

Elsősök beiskolázása 2021-2022 

Kedves Érdeklődő Szülők! 

Beiskolázási tájékoztatóinkat, pedagógus 

bemutatkozásainkat a kialakult járványügyi helyzetre 

való tekintettel online formában kell 

megvalósítanunk. Mivel személyes találkozásra, 

ismerkedésre, az iskola életébe való betekintésre 

továbbra sincs lehetőségünk, ezért képekkel és 

bemutatkozó videókkal tesszük lehetővé.  

Szeretettel várjuk Önöket a folyamatosan frissített 

"FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ" című oldalunkon, 

ahol hírt kaphatnak az aktuális helyzethez igazodó 

beiskolázási programjainkról. 

A 2021/22-es beiratkozás megkönnyítése, biztosítása 

érdekében, kérjük töltse ki az alábbi 

szándéknyilatkozatot a választott irányultság 

megjelölésével. Link: https://bit.ly/3aEbFio 

Festő pályázat (Parasport) Plakát 

 

Szórólap (beiskolázás) Grafikai anyag 

 

Iskola bemutatkozó Videó 

Legyél Te is "Szentjózsefes"! Miért is? 

Iskolánkat bemutató kisfilmünkkel szeretnénk segítséget 

nyújtani az iskolaválasztás előtt álló családoknak. 

https://youtu.be/CC801QnHSLc  

Versenyeredmények 

(Madaras Ádám) 
Facebook poszt 

Madaras Ádám 8. a osztályos tanulónk az iskolai forduló 

után részt vett az ELTE Regionális Pedagógiai 

Szolgáltató és Kutató Központja 

https://bit.ly/3aEbFio
https://youtu.be/CC801QnHSLc


által szervezett Savaria országos történelemverseny 

megyei döntőjében. Ennek az egyéni versenynek a 

célja egy megadott történelmi korszakban való 

elmélyülés, a képességek újszerű fejlesztése, a 

szaknyelv használatának kondicionálása, a források 

megismerése és az azokból való ismeretszerzés 

gyakoroltatása.  

Ádám, ezeket eddig jól teljesítette. Gratulálunk neki, és 

kíváncsian várjuk a döntő eredményét! 

Felkészítő tanár: Tyavoda Julianna 

Versenyeredmények (Bakó 

Bálint) 
Facebook poszt 

Bakó Bálint 8. a osztályos tanulónk két versenyforduló 

után bejutott az Arany János anyanyelvi verseny 

országos döntőjébe. 

Ez a verseny a helyesírási, nyelvtani ismeretek mellett a 

helyes és választékos nyelvhasználatra helyezi a 

hangsúlyt. Az a tanuló lesz 

benne eredményes, akinek nagy az aktív szókincse, és 

járatos a szellemi néprajz területén is. 

Gratulálunk!  Sikeres szereplést kívánunk neki a március 

végi erőpróbához! 

Felkészítő tanár: Tyavoda Julianna 

Versenyeredmények 

(Madaras Ádám) 
Facebook poszt 

Madaras Ádám 8.a osztályos tanuló a Szép magyar beszéd 

területi fordulóján a 7-8. évfolyamosok között 

 a 2. helyezést szerezte meg. Gratulálunk neki! 

Versenyeredmények (On-

lion) 
Facebook poszt 

Az On-lion internetes online angol versenyen Jeszenszky 

Laura 4.a osztályos tanuló kategóriájában megyei 

első, míg Turcsány Milán 3.a osztályos tanuló 

megyei második helyezésrt ért el. Gratulálunk nekik! 

Hamvazószerda Facebook poszt 

Ma rendhagyó módon hamvazkodtunk. 

Hamvazószerdával elkezdődött a 40 napos böjti 

időszak: húsvétra készülünk. Ezen a napon 

gondoljunk az értünk szenvedő Jézus Krisztusra! 

Ahogy ő vállalta értünk a szenvedést, mi is 

vállaljunk érte lemondásokat! 

Magyar Parasport Napja 

(kiállítás) 
Facebook poszt 

Február 22. – A Magyar Parasport napja 

A mai napon osztálykeretben emlékeztünk meg a Magyar 

Parasport Napjáról. Felhívva a gyermekek figyelmét 

arra, hogy kellő kitartással és szorgalommal szinten 

minden nehézség leküzdhető. Ehhez kapcsolódóan 

kiállítás nyílt aulánkban Kovács-Ábrahám Krisztina 

művésznő szájjal-lábbal festett képeiből. 

Dugonics András 

Matematikaverseny 

(eredmény) 

Facebook poszt 

A 2020/2021. tanévben 20. alkalommal került sor a 

katolikus iskolák Dugonics András 

Matematikaversenyének megrendezésére. Az 

1.forduló tesztjellegű, a második forduló 

kidolgozandó feladatokat kínált a versenyzők 

számára. A 4. évfolyamon 237 tanuló mérte össze 

tudását. A két forduló összesített eredménye alapján 



iskolánk diákjai közül Kothencz Luca 36., Kádár 

Zsóka Lili 44. helyezést ért el. 

Halász Abigél pontszáma alapján országos döntőbe jutott. 

Szeretettel gratulálunk! 

Felkészítő tanár: Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Megyei 

Matematikaverseny 

(eredmény) 

Facebook poszt 

"A megyei versenybizottság kijavította a XXXII. 

Bátaszéki Matematikaverseny második fordulójában 

megírt dolgozatokat. 

A 2. fordulóban elért teljesítmény alapján határoztam a 

tanulók döntőbe jutásáról. Örömmel értesítem Önt, 

hogy a vezetése alatt álló intézmény tanulói közül 

XXXII. Bátaszéki Matematikaverseny döntőjébe az 

alábbi tanuló(k) jutott/ak: 

4.osztály: Halász Abigél (4.b), Kothencz Luca (4.a) 

A döntőbe jutáshoz szívből gratulálok." 

Nagyon büszkék vagyunk Rátok! További sok sikert 

kívánunk! 

Felkészítő tanár: Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Laptop (pályázat) Facebook poszt 

Ma átvehettem óvodai tagintézményünk EGYH-EKF-20-

P-0003, „Egyházi közfeladatellátási és közösségi 

célú beruházások támogatás”nyertes pályázatának 

informatikai tárgyi eszközeit: 10 laptop, 2 asztali 

gép, 1 projektor, s a napokban elindul az óvoda teljes 

hálózatfejlesztése is. A beszerzett eszközökkel 

egyszerűbbé válik az óvodapedagógusok 

felkészülése, az adminisztratív teendők ellátása. 

 

Márciusi 

programok/feladatok 

  

Adó 1%-os felajánlás (DSE, 

TÉR, AD) 
Facebook poszt 

Köszönjük szépen a szülők támogatását 

és a megosztásokat! 

 

 

 

https://www.facebook.com/halaskatisk/photos/a.293457431009817/1365242030498013/?__cft__%5b0%5d=AZUU--AioHmKU5fStBLKhIf4M0Uvzt4sUmUwj9LCqz6wXxIV2JvlMp7JBjsg1b33pOANFBTg5yRqqqS5yRmMv0RAJ9ZMhU0CbVvVuNvJWqbkIcesxuG-LSxWeWKjO6K5pCqVFrmdXWT5rogFcGzJmE0LSf1WYZ2Gp1O6_NiDZxnGC0aQTOYJtimo2PxF0kxncMQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/halaskatisk/photos/a.293457431009817/1365242030498013/?__cft__%5b0%5d=AZUU--AioHmKU5fStBLKhIf4M0Uvzt4sUmUwj9LCqz6wXxIV2JvlMp7JBjsg1b33pOANFBTg5yRqqqS5yRmMv0RAJ9ZMhU0CbVvVuNvJWqbkIcesxuG-LSxWeWKjO6K5pCqVFrmdXWT5rogFcGzJmE0LSf1WYZ2Gp1O6_NiDZxnGC0aQTOYJtimo2PxF0kxncMQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/halaskatisk/photos/a.293457431009817/1365242030498013/?__cft__[0]=AZUU--AioHmKU5fStBLKhIf4M0Uvzt4sUmUwj9LCqz6wXxIV2JvlMp7JBjsg1b33pOANFBTg5yRqqqS5yRmMv0RAJ9ZMhU0CbVvVuNvJWqbkIcesxuG-LSxWeWKjO6K5pCqVFrmdXWT5rogFcGzJmE0LSf1WYZ2Gp1O6_NiDZxnGC0aQTOYJtimo2PxF0kxncMQ&__tn__=EH-R


Robotikás videó (iskola 

népszerűsítése) 
Facebook poszt, videó 

A robotika nem csak játék, hanem a XXI. 

századi tanulás egy új, játékos kerete 

az érdeklődő kisdiákoknak! 

Laptop átadás (óvoda 

pályázat) 
Facebook poszt 

Ma (az EGYH-EKF-20-P-0003 

pályázatnak köszönhetően) 

átadhattuk óvodapedagógusainknak 

az új munkaeszközeiket. Reméljük, 

hogy a laptopok által megfelelő 

pedagógiai segítséget tudnak majd 

adni óvodásainknak. 

Nyelvész palánták az online 

térben 
Facebook poszt 

Nyelvész palánták az online térben 

Iskolánk tanulói közül az elmúlt héten 

örvendetesen sok tanuló vett részt a 

XXIV. Simonyi Zsigmond Kárpát-

medencei helyesírási verseny 1. 

fordulójában. A feladatokat a 

tanulóknak online kellett 

megoldaniuk, ami technikailag is 

megnehezítette a versenyzést. 

Ez jelenleg a legnehezebb, 

legösszetettebb anyanyelvi verseny 

az általános iskolások számára, s ők 

valamennyien szép eredménnyel 

teljesítették a feladatokat. 

Gratulálunk nekik!  (…) 

Március 15. Facebook poszt 

Sajnos az idén nem tudunk iskolai keretek 

között megemlékezni a magyar 

szabadságharcosokról, példaértékű 

magyarjainkról. 

Ünnepeljünk családi körben! Álljunk meg 

egy pillanatra és emlékezzünk a 

magyarság ezen fontos eseményére. 

Elevenítsük fel gyermekeinkkel 

közösen múltunkat, hogy legyen 

jövőnk! 

Tűzzünk ki kokárdát, látogassunk el a 

megújult és hazatért Petőfi 

szoborhoz, mutassunk meg 

gyermekeinknek századszor is 

Thorma János - városunk 

szülöttjének - Talpra magyar! című 

festményének képét. 

Köszönöm, hogy Önöknek is fontos, a 

jövő generációjának nemzeti 

azonosságtudata, hazaszeretete. 

Dózsáné Mohos Mónika 



Online beiskolázási 

tájékoztató 
Plakát 

 

3D nyomtatás  Facebook poszt 

A digitális kultúrához kapcsolódva az 

iskola gazdagodott egy új 3D 

nyomtatóval. A telepítése sikeresen 

megtörtént, az első modell egy saját 

tervezésű kulcstartó volt. Várjuk 

vissza tanulóinkat, hogy ezzel az 

eszközzel és technológiával is 

megismerkedjenek majd. 

Lehetőségük lesz az alkotásra, 

megálmodott modelljeik 

elkészítésére! 

Savaria versenyeredmény Facebook poszt 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Savaria Regionális Pedagógiai 

Szolgáltató és Kutató Központ által 

7-8. évfolyamosok számára kiírt 

egyéni országos történelemverseny 

megyei fordulójában Madaras Ádám 

8.a osztályos tanulónk nagyon szép 

teljesítménnyel a középmezőnyben a 

7. helyet szerezte meg. 

Ádám egyedül képviselte városunkat 

ebben a versenyben, ami külön 

dicséretet érdemel. Felkészítő tanára 

Tyavoda Julianna volt. 

Simonyi Zsigmond Kárpát-

medencei helyesírási 

verseny 

Facebook poszt 

A XXIV. Simonyi Zsigmond Kárpát-

medencei helyesírási verseny első 

fordulójába 20 tanulónk nevezett. A 

forduló eredményei alapján 2 

tanulónk jutott a Kárpát-medence 

magyarlakta területeiről összesen 

versenyző több, mint 11.000 

gyermek közül a 2. fordulóba. Itt 

2.400 diák folytathatja áprilisban a 

komplex: elméleti, nyelvhelyességi, 

helyesírási, nyelvismereti tudást 

kívánó versengést. 

Továbbjutó tanulóink: 

Hajdú Diána 5.b - felkészítő tanára: Jakus 

Zita, Bánóczki Bianka 8.a -felkészítő 

tanára: Tyavoda Julianna 

Örömünket az is tetézi, hogy ezen a 

rendkívül nehéz versenyen még 

sosem sikerült a 2. fordulóba 



jutnunk! Gratulálunk 

tanítványainknak és tanáraiknak! 

Szent József év Plakát 

 

Köszöntő édesapáknak Plakát 

 

Köszöntő édesapáknak  Facebook poszt 

Szeretettel köszöntjük az édesapákat és a 

nevelőapákat Szent József napja 

alkalmából! 

Apák boldogságai 

Boldog az apa, aki életre hív és tudja, 

hogyan adja életét gyermekeiért. 

Boldog az apa, aki nem fél attól, hogy 

gyöngéd és szeretetteljes legyen. 

Boldog az apa, aki tud játszani 

gyermekeivel és nekik időt szentelni. 

Boldog az apa, aki számára a 

gyermekeivel töltött idő fontosabb 

minden hobbynál, mérkőzésnél. (…) 

Igazgatói bemutatkozó Videó + Facebook poszt 

Szeretettel ajánljuk tankötelezett 

gyermekeiknek a Szent József 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

intézményét. 

A 2021/22-es tanév beiratkozásához 

összeállítottunk egy iskolát bemutató 

videót, melyet az alábbi linken 

érhetnek el: 

https://youtu.be/rGDyZcRW2f0  

Buckás keresztút 

(emlékező) 
Facebook poszt 

Március 19-én - intézményünk 

védőszentje napján - tanulóinkkal 

BUCKÁS KERESZTÚTON 

veszünk részt. Jelen helyzetben, ez a 

szép hagyományunk sajnos elmaradt, 

https://youtu.be/rGDyZcRW2f0


de mi, az iskola pedagógusai, azért 

végigjártuk a keresztutat a 

templomban. 

A szentmise keretében megnyitottuk a 

SZENT JÓZSEF ÉVET, amely 

egyben a CSALÁDOK ÉVE is. 

2022.március 19-ig Szent Józsefhez és a 

családhoz, mint nevelő értékhez, 

különböző feladatokkal, 

programokkal készülünk. 

Felújítás 

köszönetnyilvánítás 
Facebook poszt 

Hálásan köszönjük a Kalocsa-Kecskeméti 

Főegyházmegyének a pályázatokban 

nyújtott segítségadását, valamint 

beruházásink- felújításaink 

támogatását. 

Köszönet azért, hogy az iskola és az 

óvoda ilyen fejlődésen ment át! 

A fejlesztésekkel egy korszerű intézmény 

kialakítása a célunk, ahova a 

gyerekek szívesen járnak, otthon 

érzik magukat. 

Felújítás (füvesítés) Facebook poszt 

Reménykedünk, hogy tanulóink 

mihamarabb visszatérjenek az 

iskolába! 

Frissen vetett füvünk növekedését 

kísérjék addig is figyelemmel. 

"Az a szép zöld gyep!" 

Könyvadomány (AD) Facebook poszt 
Újabb könyvadomány érkezett az 

Alsóvárosi Diáktársaságtól 20.000 Ft 

értékben. 

Megyei Matematikaverseny Facebook poszt 

A 2020/2021. tanévi Megyei 

Matematikaverseny döntőjének 

eredményei: 

Halász Abigél 4. évfolyam megyei 2. 

helyezés,Kothencz Luca 4. évfolyam 

megyei 6. helyezés,Fülöp Menyhért 

4. évfolyam megyei 9. helyezés, 

Horváth Emese 3. évfolyam megyei 20. 

helyezés,Gombos Dorka 3. évfolyam 

megyei 23. helyezés,Sümegi Bence 

8. évfolyam megyei 5. helyezés. 

Felkészítő tanárok: Birkás Éva, Kovácsné 

Szűcs Zsuzsa 

Eredményeitekhez szívből gratulálunk! 



Húsvéti képeslap Facebook poszt 

 

 

 

Áprilisi 

programok/feladatok 

  

Beiskolázás Facebook poszt 

Videós tartalmaink: 

Igazgatói bemutató: 

https://youtu.be/rGDyZcRW2f0 

Rövid kisfilmünk: 

https://youtu.be/CC801QnHSLc 

Hosszabb bemutatkozásunk (benne a 

leendő elsős tanítók): 

https://youtu.be/pVBbd3qz3Co 

Végvári Judit bemutatkozása (leendő 

elsős tanító): 

https://youtu.be/3ImXyo3ejpk 

Balogné Faddi Helga bemutatkozása 

(leendő elsős tanító): 

https://youtu.be/0lWpuXiblZ4 

Horváthné Somogyi Erika bemutatkozása 

(leendő elsős tanító): 

https://youtu.be/aJeFXigNnFE 

Vida Jácint bemutatkozása (leendő elsős 

tanító): 

https://youtu.be/lyTMSTGajgg 

Beiratkozási plakát Facebook poszt 

 

Beiratkozás Facebook poszt 

Szeretettel várjuk iskolánkba az első 

osztályba készülő kisgyermekeket. 

A beiratkozásra vonatkozó 

információk a plakáton olvashatók. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrGDyZcRW2f0%3Ffbclid%3DIwAR0RaFTmEDeyUUw_5k9mOJA7x31O_d_evqyPtmlJeFxJIXP1CfX_XNFR7Sw&h=AT3LJKE03hrlTODJa8pW1U9DyJKMmnEKIilM5CAvNap8IW1uT655Lb9foKOFmzFedNudXk1fgEI-TjlYA3AXIkXDrR-8f27H-nXNmvc0mfbwrWuvDgpNMPwxx2ovmjag_oZO&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3XcjDLKN9agmO6QhUAnB323I-9uyVWs3XkpoEwoJrN7KJOfB-hEqQhheLO65-Psk43pHT_XZMl56mTLQgQ-ZgbJC4VD0UK58T_gxeMKVa6ke4aVccFwWPtNF-w8GxHp03czQ57nC917gApxDjHSfa2C6N4gTVqL-TPkvfbcyUco-hwsXL4U673U_S4koJo38ucN_Ju
https://youtu.be/CC801QnHSLc?fbclid=IwAR3n2V9zkL2eACBnWqZcfk9P4eoM5j8V5XKSiRbe9HcVawQTvOE3s0eX_5U
https://youtu.be/pVBbd3qz3Co?fbclid=IwAR1Cu5DZzvHMjKtx8mqE8E8iWk45CvEaKoPjcoZxsMJoVoDnIjdVxs6Y5s0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3ImXyo3ejpk%3Ffbclid%3DIwAR3w8s8KaBAEyvAInboX_fmvpzhO5kRVl343XddB61yKtVxsKEyayqVjLMQ&h=AT1DqIXo1g08TunJdS9OODqfUVbNs6Z5Z0PL38s2-wuqjt1og0AeI721f5ol76hgsu1Um2llTn6sl7dIZbiaZ9aLIurn9En4Fu-mRcG_uEbumfuERVyXEQJ21VIz_RW9bNjL&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3XcjDLKN9agmO6QhUAnB323I-9uyVWs3XkpoEwoJrN7KJOfB-hEqQhheLO65-Psk43pHT_XZMl56mTLQgQ-ZgbJC4VD0UK58T_gxeMKVa6ke4aVccFwWPtNF-w8GxHp03czQ57nC917gApxDjHSfa2C6N4gTVqL-TPkvfbcyUco-hwsXL4U673U_S4koJo38ucN_Ju
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0lWpuXiblZ4%3Ffbclid%3DIwAR3w8s8KaBAEyvAInboX_fmvpzhO5kRVl343XddB61yKtVxsKEyayqVjLMQ&h=AT0L8CDVJwHSkipNic_7-9muLmr7P7Mtf9h6IGu5LQHN1m7wlNzG4Vq912myNcvyLFih4P9X8-Z4eQsdhUu9SYbsElbnq3YWsQI_q-8dxwM-tNVdgkneu8duR4H3RXtURjr_&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3XcjDLKN9agmO6QhUAnB323I-9uyVWs3XkpoEwoJrN7KJOfB-hEqQhheLO65-Psk43pHT_XZMl56mTLQgQ-ZgbJC4VD0UK58T_gxeMKVa6ke4aVccFwWPtNF-w8GxHp03czQ57nC917gApxDjHSfa2C6N4gTVqL-TPkvfbcyUco-hwsXL4U673U_S4koJo38ucN_Ju
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaJeFXigNnFE%3Ffbclid%3DIwAR0avvOP_YH_QiJ-nS_b0zNIq-ulp-9RdnR8WRYjTDOPDpoBT-jitU4m8Go&h=AT23igTm6QcB2VLVh2jkeg6CcVYTDk40a4w8H8-cMk6dAR6gOn79AKHyI2O-Sbzvv0gW8G-sSEgCNAU3cYAeXShzJShvhiU86v5pCnPfTgU-XpfxdGxM0RKIC8rh-bjEQGb_&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3XcjDLKN9agmO6QhUAnB323I-9uyVWs3XkpoEwoJrN7KJOfB-hEqQhheLO65-Psk43pHT_XZMl56mTLQgQ-ZgbJC4VD0UK58T_gxeMKVa6ke4aVccFwWPtNF-w8GxHp03czQ57nC917gApxDjHSfa2C6N4gTVqL-TPkvfbcyUco-hwsXL4U673U_S4koJo38ucN_Ju
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FlyTMSTGajgg%3Ffbclid%3DIwAR0mGhmsph0-Spuwl61VRKaRlV-O0kFY9pJRWHKIYYqX3SSDQ5Nv-xSXQvo&h=AT39qzlbEAZc9oEQgHwG-gk06FDRzmVmY_TIW7b7vJb5kX1bUtyaqfapQbE571Mj9GTOm62P2tVx-MjEhxzWzjyMQzxb4dYPwsyaKn9IqxiG8UJMnB08-gVr8x7ax0VuXQAj&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3XcjDLKN9agmO6QhUAnB323I-9uyVWs3XkpoEwoJrN7KJOfB-hEqQhheLO65-Psk43pHT_XZMl56mTLQgQ-ZgbJC4VD0UK58T_gxeMKVa6ke4aVccFwWPtNF-w8GxHp03czQ57nC917gApxDjHSfa2C6N4gTVqL-TPkvfbcyUco-hwsXL4U673U_S4koJo38ucN_Ju


Beiratkozási lap letöltése: 

https://drive.google.com/.../1lmfAg

wTErfmv3xZ.../view 

Iskolanyitással kapcsolatos 

tájékoztatás 
Facebook poszt 

 

„A családom számomra 

szent” rajzpályázat 
Facebook poszt 

“A családom számomra szent.” címmel 

pályázatot hirdettünk az alsó 

tagozatos osztályainknak Szent 

József év alkalmából. Köszönjük a 

szülők segítségét, a pedagógusok 

támogatását és a gyerekeknek a 

szebbnél szebb rajzokat. Két 

osztályunk: a 3.b és a 4.a osztály 

meglepetésben részesülnek, amelyet 

hétfőn, április 19-én vehetnek majd 

át. 

Szent József évi pályázat 

kiállítás 
Facebook poszt 

Szent József évi rajzpályázatunkra 

küldött alkotások kiállításra 

kerültek. Köszönjük a beérkezett 

pályaműveket! 

Ovitorna Facebook poszt 

Április 28-án kicsi szemek tekintettek 

körbe nagy tornatermünkben. 

Leendő elsőseink jöttek az ovinkból 

egy kis mozgásos ismerkedésre. Az 

akadálypálya feladatait ügyesen 

teljesítették. Jövőhéten is várjuk 

őket. 

 

Májusi programok/feladatok   

Anyák napja (templom) Facebook poszt 

Templomunkban iskolánk 2.a osztályos tanulói 

Dsida Jenő: Hálaadás című versével kértek 

áldást az édesanyákra és nagymamákra anyák 

napja alkalmából. 

Anyák napja Facebook poszt, grafika 

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a 

nagymamákat Anyák napja alkalmából. 

 

https://drive.google.com/file/d/1lmfAgwTErfmv3xZ-mmw5mUzW2wRt3C5E/view?fbclid=IwAR3brOi4WLIyNy9bbVHG7ECW4-FgFC-_XlLTC9SG6tn5o4HwHnraWzK7HXw
https://drive.google.com/file/d/1lmfAgwTErfmv3xZ-mmw5mUzW2wRt3C5E/view?fbclid=IwAR3brOi4WLIyNy9bbVHG7ECW4-FgFC-_XlLTC9SG6tn5o4HwHnraWzK7HXw


Nyári napközis tábor 

tájékoztatás 
Facebook poszt, grafika 

 

Alsóban az élet Facebook poszt 

Iskolánk is csatlakozott az Eötvös Lóránd Kutatási 

Hálózat Agrártudományi Kutatóközpont 

Talajtani Intézetének közösségi kutatásához 

„Alsóban az élet” című programhoz. A mai 

napon a gyerekekkel közösen elástuk a 

vizsgálati eszközt az udvaron a talaj 

termőrétegébe. A vizsgálati idő ~60 nap 

leteltével, az alsónemű kiásása után várhatóan 

képet fogunk kapni arról, hogy milyen a 

biológiai aktivitás, a talajélet intézményünk 

udvarán. Kíváncsian várjuk az eredményt. 

Nagycsoportosok látogatása Facebook poszt 

Az óvoda és az iskola közötti átmenet segítésére 

ismét elhívtuk óvodásainkat iskolánkba. 

Körbesétáltunk a nagy épületben és 

megismertettük velük a fontosabb 

helyiségeket. A látogatás végén az udvari játék 

sem maradt el. 

Kalmár László 

Matematikaverseny 

eredmény 

Facebook poszt 

Kalmár László Matematikaverseny megyei forduló: 

Fülöp Menyhért megyei 1., 

Halász Abigél megyei 2., 

Kothencz Luca megyei 3. helyezést ért el. 

Menyhért és Abigél pontszámukkal az országos 

döntőbe jutottak. 

Eredményeikhez gratulálunk, szorgalmas 

munkájukra büszkék vagyunk. Felkészítő 

tanár: Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Megyei Matematikaverseny 

eredmények 
Facebook poszt 

Ma reggel áhítat keretében iskolánk igazgatónője 

Dózsáné Mohos Mónika átadta a Megyei 

Matematikaverseny díjait. 

Megyei Matematikaverseny eredményei: 

Halász Abigél megyei 2., 

Kothencz Luca megyei 6., 

Fülöp Menyhért megyei 9. helyezést ért el. 

Eredményeikhez szívből gratulálunk! További sok 

sikert kívánunk! 

Felkészítő tanár: Kovácsné Szűcs Zsuzsa 



Simonyi Zsigmond Kárpát-

medencei helyesírási 

verseny eredmény 

Facebook poszt 

A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási 

verseny megyei döntőjében nagy sikerrel 

szerepeltek tanítványaink, Hajdú Diána (5.a) 

és Bánóczki Bianka (8.a). 

Felkészítő tanáraik: Jakus Zita és Tyavoda Julianna 

Szeretettel gratulálunk nekik! 

Könyvjelző (ballagó tarisznya) Grafika 

 

Fotó (ballagó tarisznyába) 
Nyomtatás, szerkesztett 

kép 

 

Szent József 3D nyomtatás Facebook poszt 

Szent József évhez az iskola most ezzel a 3D 

nyomtatással készült szoborral is csatlakozik. 

A szobor elkészültét nagy várakozással és 

érdeklődő figyelemmel kísérték tanulóink. 

Imaszándékok  Facebook poszt 
Megérkeztek iskolánk imaszándékai a Szűzanya 

lábaihoz. 

Dugonics András Matematika 

verseny eredmény 
Facebook poszt 

Dugonics András Matematika verseny 

Halász Abigél 4.b osztályos tanulónk országos 1. 

helyezést ért el. Nagyon büszkék vagyunk rá! 

Eredményéhez szívből gratulálunk! 

Felkészítő tanára: Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Országos Református 

Zsoltáréneklő verseny 
Facebook poszt 

Kedves Kollégák, Tanulók és Szülők! 

Örömmel adok hírt a május 14-én megkapott 

versenyeredményekről: Jeszenszky Laura (4.a) 

és Jeszenszky Dávid (2.a) a budapesti 

Karácsony Sándor Rózsatéri Ref. Ált. Isk. és 

Óvoda szervezésében 25. alkalommal 

megrendezésre kerülő Országos Református 

Zsoltáréneklő Versenyen (videobeküldéssel 

megoldva) a legmagasabb fokozatot, az 

ARANY minősítést érdemelték ki tiszta, 

magabiztos éneklésükkel. Dávid 

korcsoportjának (1-2.évf.) KÜLÖNDÍJASA 

lett! (…) 

Tudásbajnokság Facebook poszt 

Jeszenszky Laura a Tudásbajnokság haladó angol 

versenyén a 4. osztályosok között megyei első 

helyezést ért el. Eredményéhez szívből 

gratulálunk! 



Városi megemlékezés (05.30) Facebook poszt 
Iskolánk is képviselte magát a hétvégi városi 

megemlékezésen. 

Versenyeredmény (London 

Bridge Országos Angol 

Nyelvi Verseny) 

Facebook poszt 

Németh Nóra 8. c osztályos tanuló a London 

Bridge Országos Angol Nyelvi Versenyen 

nagyszerű teljesítményt nyújtott.. A 

háromfordulós verseny döntőjét a vírushelyzet 

miatt végül online rendezték május 8-án, ahol 

a rangos 5. helyet sikerült neki megszereznie. 

Felkészítő tanára: Fekete-Nagy Ágnes 

Gratulálunk! 

 

Júniusi 

programok/feladatok 

  

Tanulmányi oklevelek Grafikai anyag  

Matematikaverseny 

eredmények 
Facebook poszt 

Iskolánk támogatja a matematikában tehetséges 

tanulók tehetséggondozását, melynek 

eredményeként tanítványaink kiemelkedő 

eredményeket értek el rangos versenyeken 

megyei és országos szinten. Sikereikhez, 

kitartó munkájukhoz gratulálunk! Büszkék 

vagyunk tanítványainkra! Felkészítők: 

Kovácsné Szűcs Zsuzsa, Birkás Éva 

Nemzeti összetartozás napja Facebook poszt 

Magyarország 1920. június 4-én írta alá az I. 

világháborút lezáró békét. A Trianoni 

békeszerződés gazdasági – társadalmi hatásait 

tekintve a magyar történelem legsúlyosabb 

tehertétele volt. 

Erre a napra emlékeztet az Országgyűlés 2010. évi 

XLV. törvénye, amely ezt a napot a Nemzeti 

Összetartozás Napjává nyilvánítja. Közösen, 

újra együtt emlékeztünk meg az elszakított 

testvéreinkről. 

Bátaszéki Matematikaverseny 

döntő 
Facebook poszt 

A Bátaszéki Matematikaverseny országos döntő 

eredményei! 

Szívből gratulálunk! 

Felkészítő tanáruk: Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Kenguru Matematikaverseny 

eredményei 
Facebook poszt 

A Kenguru Matematikaverseny megyei eredményei 

is megérkeztek. Ismét szép eredmények 

születtek! Gratulálunk mindenkinek! 

Felkészítő tanáraik: Kovácsné Szűcs Zsuzsa, Birkás 

Éva 

Nyelvvizsga eredmények Facebook poszt 

Kiralj Leila 8.b osztályos tanulónk sikeres B2-es 

komplex nyelvvizsgát tett német nyelvből. 

Szívből gratulálunk! 

Felkészítő tanára: Kis-Baranyi Erika 

Reggeli áhítat, 

versenyeredmények 
Facebook poszt 

Ismét szép versenyeredmények születtek. A 

sikereket megünnepelve iskolánk igazgatónője 



Dózsáné Mohos Mónika a reggeli áhítat 

keretében köszöntötte az eredményes diákokat. 

Gratulálunk a gyerekeknek! 

Elsőáldozás Facebook poszt 

Elsőáldozás Úrnapján Iskolánk húsz diákja 

izgatottan, de felkészülten várta a mai 

reggelt. Az első gyónás után életük egyik 

meghatározó eseménye az elsőáldozás 

érkezett el. Az ünnep fényét emelte, hogy 

Úrnapján - az Úr Szent Testének és Szent 

Vérének ünnepén - vehették először 

magukhoz az Oltáriszentséget. Köszönjük 

a szülők támogatását és a felkészítők 

áldozatos munkáját. Kívánjuk, hogy a ma 

tett fogadalmat Isten kegyelméből egész 

életük során meg tudják tartani. 

Ajándékozz MosolyTáskát! Facebook poszt 

 

„Szentjózsefes” cserebere 

akció 
Plakát, Facebook poszt 

 

Kalmár László 

Matematikaverseny 

országos döntő 

Facebook poszt 

 

Rendhagyó fizika óra Facebook poszt 

Iskolánkba is megérkezett a "Gördülő Energia" 

előadás. A program az MVM támogatásával 

valósult meg Tóth Pál tanár úr előadásában. A 

tanév során megszerzett ismeretek 

rendszerezését is szolgálta a látványos 

kísérletek bemutatása. Tanulóink nagy 

örömmel és aktivitással kapcsolódtak be 

azokba a kísérletekbe ahol szükséges volt 

önként jelentkezőkre. A program 

megszervezését mintegy kárpótlásként adtuk az 

elmúlt online időszak kísérletekben, 

bemutatásokban szegényes időszakához, hogy 

a fizika tantárgy iskolai népszerűsége továbbra 

is megmaradjon. A sikert az elégedett 

érdeklődő tekintetek mutatták! 

Rendőrségi felvilágosító óra Facebook poszt Iskolánkban kedden és szerdán a 7., illetve a 8. 

évfolyam vehetett részt rendőrségi felvilágosító 



előadáson. Iskolarendőrünk – Hegedűs Richárd 

c.r.zászlós személyében a gyerekek 

elmélyíthették tudásukat a KRESZ világában, 

ugyanis hasznos tanácsokat hallgathattak meg a 

nyári közlekedéssel kapcsolatban. A másik 

előadónk, Farkasné Wodring Zsuzsanna 

c.r.őrnagy a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 

bűnügyi osztályának kiemelt főelőadója pedig 

arról beszélgetett a gyerekekkel, hogy milyen 

veszélyek leselkednek rájuk az online 

platformokon, illetve, hogy probléma esetén 

kihez fordulhatnak. 

Ballagók miséje Facebook poszt 

8.-os diákjaink ma ballagási misén vettek részt. 

Hozdik Zsolt kanonok plébános atya tartotta a 

szentmisét, Márton Arnold iskolalelkész 

koncelebrált. A szertartáson a búcsúzó diákok 

lelki útravalóval gazdagodtak. A szentmise 

végén Hozdik Zsolt atya ezüstmisés áldásban 

részesítette a résztvevőket. 

Pro Iuventute Facebook poszt 

Június 10-én adták át a Pro Iuventute pedagógiai 

díjakat városunkban. Az idei tanévben a 

ballagó diákjaink szavazatai alapján 

iskolánkból Medveczné Beier Ágnes tanárnő 

részesült ebben az elismerésben. Szeretettel 

gratulálunk! 

Zeneiskolai bemutató Facebook poszt 
Ma délelőtt a zeneiskola pedagógusai 

hangszerbemutatót tartottak iskolánk alsó 

tagozatos diákjainak. 

Rajzpályázat eredmények Facebook poszt 

A „Láttad-e már a zenét” című országos 

rajzpályázaton iskolánk felső tagozatos tanulói 

nagyon szép pályamunkákkal neveztek. 

Mészáros Dominika különdíjban részesült. 

Gratulálunk! 

Sulibuli nap Oklevél 

 

Zenés angolóra Zoli bácsival Facebook poszt Zoli bácsi idei utolsó angolórája a 7.-es gyerekekkel. 

Angol dalok éneklésével zárták a tanévet. 

Sulibuli nap Facebook poszt 

Suli-buli 2021.06.14. 

Tanévünk utolsó tanítási napját Arnold atya 

gondolataival kezdtük: „Ép testben, ép lélek.” 

Megemlékezett még Szent II. János Pál 

pápáról, aki a kapusok védőszentje is volt. Így 

indította a tanár-diák focimeccset. 

Ennek eredménye fiúk-tanárok 3:1, lányok-tanárnők 

3:0. 

Gratulálunk a játékosoknak. 



A focit sorversenyek követték. Az alsó és felső 

tagozaton egyaránt lelkesen vettek részt a 

csapatok, közben büfé várta a gyerekeket. 

Samu Szimonetta koncertje nagy tetszést aratott. A 

programot a hagyományos Búcsúdal zárta, 

amellyel elköszönnek a ballagóktól a 

diáktársaik. 

Iskolabejárás elsősök Facebook poszt 

Ezekben a napokban a diákok a tanév végét várják. 

Leendő 1. osztályosainkkal azonban már az új 

tanévre készültünk. Ismerkedésre, 

iskolabejárásra jöttek ma hozzánk a kicsik. 

Igazgatónő hangsúlyozta, hogy milyen fontos 

az együttműködés a családokkal. Izgalommal, 

érdeklődéssel járták körbe az iskolát. 

Bankett  
A 8. évfolyam megható műsorral vett búcsút az 

iskolától. Az aulában közösen, majd 

osztálykeretben ünnepeltek búcsúzó diákjaink. 

Tanévzáró ünnepség  

A 2020-2021-es tanév lezárása szokott módon 

misével kezdődött. Arnold atya közvetlen 

szavai után a tanévzáró ünnepség kezdődött. 

Igazgatónő elmondta, hogy a pandémia miatt 

rendkívüli, de sikeres évet zárunk. A közösség 

összetartó ereje továbblendítette a 

nehézségeken a szülőket, diákokat, 

pedagógusokat egyaránt. Eredményességünket 

a jutalomkönyvek nagy száma is igazolja. 

Ballagás  

A ballagáson a búcsúzás szomorkás pillanatai 

mellett az öröm is jelen volt. Kiválóságainkat 

jutalmaztuk. Szent József díjban részesült 

Tallér Erzsébet – óvodai tagintézményünk 

vezetője. A diákok közül Taskovics Viktor 

kapta méltán ezt a kitüntető díjat. 

Exempli Splendor díjban részesültek: 

Bánóczki Bianka – 8.a, 

Lengyel Domonkos – 8.b, 

Szerencse Vanessza – 8.c osztályos tanulóink. 

A szülők közül elismerést kaptak: 

Bakóné Tusori Erzsébet, Samuné Csatári 

Szimonetta és Nagyné Gyenizse Ingrid. 

Mindenkinek szeretettel gratulálunk! 

 

 





A 2020-2021-es tanévet a DSE 323 fő taglétszámmal zárta, 10 felnőtt taggal. 

A DSE fiú labdarúgás, röplabda, asztalitenisz, kosárlabda és ugrókötél sportágakban 

működtetett csoportokat.  

 Játékos sport 1. osztály 46 fő  heti 2 óra (Szalai Márta) 

 Röplabda 5-8. osztály  12fő  heti 1 óra (Szűcsné Nagy Andrea) 

 Floorball 5-8. osztály  6 fő  heti 1 óra (Szűcsné Nagy Andrea) 

 Labdarúgás 3-4 osztály 10 fő  heti 1 óra (Varga István) 

 Labdarúgás 5-8 osztály 16 fő  heti 1 óra (Varga István) 

 Kosárlabda 3-4. osztály 16 fő  heti 1 óra (Kiss Péter) 

 Kosárlabda 5-8. osztály 13 fő  heti 2 óra (Kiss Péter) 

 Ugrókötél 1-8. osztály 9 fő  heti 1 óra (Kiss Péter) 

 

Edzéseinket 2020 októberében a járványhelyzetre való tekintettel felfüggesztettük. 

 

A városi, körzeti, megyei és iskolai versenyek ugyanezen okból az idei tanévben 

sajnos nem kerültek megrendezésre. 

 

Eszköz és sportszer készletünket anyagi erőnkhöz mérten folyamatosan pótoljuk. A 

sportudvart és a kézilabdapályát a karbantartók irányítása mellett folyamatosan karbantartjuk 

és felújítjuk.  

Pályázati úton sikerült anyagi forrást biztosítani egy hordozható hangfalra, melyet az iskola 

tanulói is nagy örömmel fogadtak. 

 

2020-2021-es tanévben három alkalommal tartottunk közgyűlést. 

 

- Bevételek 

A 2020-2021-es tanévben 359 tanulóból 323 fő fizetett tagdíjat és a 10 fő felnőtt tag 

hozzájárulásával, tagdíjból 333 000 Ft bevételünk keletkezett. A Szent József Katolikus 

Általános Iskola és Óvodától ebben a tanévben is megkaptuk a megállapodás alapján fizetett  

200 000 Ft hozzájárulást a költségekhez. Pályázati úton nyertünk 292 900 Ft vissza nem 

térítendő támogatást. Az adó 1 %-ból 40 859 Ft-ot kaptunk, összesen 866 759 Ft bevételünk volt. 

 

- Kiadások 

A 2020-2021-es tanévben mindösszesen 502 326 Ft kiadásunk realizálódott, melyet az 

alábbiakban részletezünk: 

 

Megnevezés Összeg 

Egyéb anyag 11 080 Ft 

Nevezési díj 2 000 Ft 

Áruszállítás 2 040 Ft 

Közjegyzői díj 17 400 Ft 

Kisértékű tárgyi eszköz 193 595 Ft 

Terembérlet 240 000 Ft 

2020-2021. évi tagdíj 34 700 Ft 

Banki költségek 1 511 Ft 
 





Alsóvárosi Diáktársaság, Diákönkormányzat év végi beszámolója 

Az Alsóvárosi Diáktársaságban személyi és működési változás nem történt a tanév 

során. Nagyobb kiadás a könyvtár támogatása volt, egyszer 150000 Ft-tal majd, 20000 Ft-tal 

támogattuk a könyvtár állományának gyarapodását. Az elmaradt programok következtében 

100000 Ft-ot tudtunk megtakarításainkhoz hozzátenni.  

Támogatott programjaink, eseményeink a következőek voltak: évnyitó, állatok világnapja, 

tökfaragó verseny, maszk készítő verseny, mikulás napi programok, mesemondó verseny, 

Valentin nap, suli-buli nap, ballagás – jutalmazás, táborok 

Diákönkormányzat működését a tanév során meghatározta és körülhatárolta Corona 

vírus miatt kialakult járványügyi készültségi helyzet.  

Szeptemberben még szokott keretek között megtartottuk a Diákparlamentet, ahol a következő 

döntéseket hozták meg DÖK működésével kapcsolatban az osztályok képviselői. 

– elnök: Andirkó Bettina 8.a osztályos tanuló 

– elnökhelyettes: Szemesi Ádám 8.c osztályos tanuló 

– titkár: Kiss Eperke Sára 8.b osztályos tanuló  

– írnok: Szemerédi Szandra 8.a osztályos tanuló lett.  

Továbbá feladatot vállaltak még a következő területeken:  

– Harsonában rovatvezetést: Horváth Lili 6. a, Lampert Jázmin 7.c vállaltak.  

Innentől kezdve az Intézkedési protokoll szabályai szerint osztálytermi keretek között 

nem tarthattunk DÖK gyűlést, udvaron, illetve online formában próbáltuk kapcsolatban 

maradni. 

Ennek köszönhetően és a nyolcadikosok elballagásával következő tanévben feladatunk 

lesz újraszervezni, újraépíteni a DÖK-öt. Az elmaradt gyűlések, programok következtében az 

alsóbb éveseknek nem volt lehetőségük beletanulniuk a szerepükbe, feladatkörükbe. A 

személyes találkozások hiánya miatt a DÖK képviselőkön is érezhetővé vált az érdektelenség. 

Tervezett programjaink nagy része elmaradt, vagy más formában tudtuk megtartani, 

megszervezni. Ötleteinket sajnos nem tudtuk megvalósítani, így csúsztatjuk a következő 

tanévre.  

Megvalósult programjaink: 

– bekapcsolódtunk az Európai Diáksport Nap lebonyolításába, 

– állatok világnapja alkalmából szelfi fotópályázatot és állatmeseíró versenyt 

hirdettünk,  

– tökfaragó versenyt szerveztünk,  

– maszk tervező rajzpályázatot hirdettünk, 

– Valentin nap alkalmából szívpostát hoztunk létre, 

– lebonyolítottuk a Pro Iuventute választást, 

– tanév zárásaként suli-buli napon vettünk részt.  
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8.b 13 1 13 7 6 1 3 4 9 4 1 13 1 12 1024 1004 20 78,8

8.c 24 2 1 24 11 13 4 2 2 1 1 4 6 3 9 19 5 4 23 1 2 4 20 1168 1168 48,7
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1 7 1 7 1 3 3 3,95 4,05 3,57 3,33 3,81 3,57 4,71 3,81 4,17 3,78 4,33 4,10 2 3 7 1 1 1

2 4 2 2 3 1 1 1 1 1 6 2 3,38 2,81 2,31 2,06 2,67 3,50 3,94 2,81 3,13 3,13 3,25 2,94 2,94 354 6 2

13 1 9 9 2 2 2 4,50 4,20 4,21 3,95 3,90 4,05 4,35 4,20 4,30 4,20 3,95 3,80 4,07 4,93 4,45 161 1 2 1 1 2 2

2 1 1 1 4 4 3 5 1 3,83 3,61 3,33 3,11 3,29 3,06 3,72 3,89 3,17 3,83 3,89 3,72 4,17 184 3 6 2 2

19 11 12 2 2 4,83 4,35 3,70 3,52 3,83 3,70 4,87 4,30 3,83 3,48 4,48 3,96 4,48 298 10 9 4 2 3 1
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