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Intézményi beszámoló, a tanév munkájának értékelése 

 
 
1. Helyzetelemzés  

 
1.1. Tárgyi feltételek (iskola- kollégium)  

 

Bevezetés 

A tanév elején elkészítettük a munkatervet, a feladatellátási tervet. A tantárgyfelosztás 

elfogadása a KRÉTA rendszeren keresztül történt. Ez alapján elkészült az összesített órarend, 

munkaid� nyilvántartás. A pedagógusokat és a tanulókat érint� változásokat a KIR-ben és a 

KRÉTA rendszerben folyamatosan vezetjük. A tanév kezdésével összefügg� feladatok 

határid�re teljesültek, az osztályf�nökök és szaktanárok a tanmeneteket és egyéb 

dokumentumokat határid�re elkészítették, azok ellen�rzése megtörtént. Az elkészült 

dokumentumok a helyi tanterv és a pedagógiai program alapján kerültek kidolgozásra.  

Intézményünk részt vesz az ISKOLTEJ és ISKOLAGYÜMÖLCS programokban.  

Minden dolgozó munkavédelmi oktatáson vett részt, határid�re elkészültek az orvosi 

alkalmassági vizsgálatok is.  

Október 15-ig elkészültek a statisztikák. A munkatervben szerepl� feladatokat folyamatosan 

figyelemmel kísértük és azok elkészültét ellen�riztük.  

A törvényi változások következtében aktualizáltuk az intézményre, vezet�re és pedagógusra 

vonatkozó bels� elvárás rendszerünket. Ezeket feltöltöttük az OH által m�ködtetett 

informatikai felületre.  

Az év elején a gyermekek, szül�k, pedagógusok és az intézményi dolgozók tájékoztatást 

kaptak a járványügyi helyzettel (COVID-19) kapcsolatos védekezési intézkedésekr�l. A 

védekezéshez szükséges eszközöket a tankerület folyamatosan biztosítja az iskolák számára. 

Az intézmény dolgozói az Intézkedési tervnek megfelel�en jártak el. 

Intézményünkben tanévkezdésre megtörténtek a beütemezett javítási, karbantartási munkák 

valamint a bels� környezet szépítése, otthonosabbá tétele. A járványügyi intézkedések 

legfontosabb feladata az alapos fert�tlenítés volt, melyet mindkét épületünkben elvégeztünk. 
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Szakmai anyagok beszerzése: 799.792.- 
Karbantartási anyagok beszerzése: 350.610.- 
M�szaki eszközök vásárlása, javítása 
(számítástechnika): 

118.776 

Bútorzatbeszerzés, kiegészít�k, javítás, PVC 
cseréje, kazánjavítás, tet�szigetelés: 

18.489.760.- 

Tisztítószerek, fert�tlenít�szerek, 
egészségügyi termékek: 

312.276.- 

Kollégiumi hálók, vendégszobák, 
törölköz�k, ágynem�huzatok: 

505.000.- 

Irodaszer, tanügyi nyomtatványok 66.297.- 
Rágcsáló és kártev�írtás 30.480.- 
Összesen: 20.672.991.- 

 
A m�ködéshez szükséges feltételek a tanévben biztosítottak voltak, zavartalanul folyhatott az 
oktató-nevel� munka. 
 

 
1.2. Személyi állomány alakulása a tanévben 

 
  Alkalmazotti helyzet a 2021/2022.tanévben 
 

Munkakörök Alkalmazotti álláshelyek száma 
Pedagógus  20 
  
Nevel�-oktató munkát segít�k (NOKS) 4,5 
Egyéb technikai munkakörben 
foglalkoztatott 

7 

 

� Az intézményben engedélyezett álláshelyek száma: 31,5 
Pedagógus munkakörben engedélyezett álláshelyek száma: 20 

ebb�l:  
� fejleszt� pedagógus: 1 
� könyvtárostanító: 0,5 
� kollégiumi nevel�tanár: 5 

 
• NOKS álláshelyek száma: 4,5 

ebb�l: 
• iskolatitkár: 1 
• rendszergazda: 0,5 
• pedagógiai asszisztens: 2 
• ápoló: 1 

 
• Egyéb munkakörben engedélyezett álláshelyek száma: 7 

ebb�l: 
• gondnok: 1 f� 
• takarító: 6 f� 
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Szakos ellátottságunk alakulása az általános iskolában 
 
sorsz név végzettség f� álláshely beosztás feladat e.h. 
1. Ács Józsefné tanító, ember és társadalom 

m�veltségterület 
1 1 tanító iskola 

2. Ádám 
Endréné 

tanító, népm�velés szakkol, 
szakvizsga, közoktatási vezet�, 
közigazgatási alapvizsga 

1 1 intézm.vez. iskola 

3. Varga Klára tanító 1 1 tanító iskola 

4. 
 

Feczkó 
Gyöngyi 

tanító, számítástechnikai 
szakkollégium 

1 
 

1 
 

tanító 
 

iskola 
 

6. Pocsai 
Borbála 

 földrajz, biológia szakos tanár  1 1 tanár iskola 

7. Molnárné 
Nagy Ágnes 
Erzsébet 

tanító, könyvtár szakkol.,magyar 
nyelv és irod. szakos 
tanár,(folyamatban: mérés - 
értékelés szakvizsga) 

1 1 tanár iskola 

8. Nagy 
Józsefné 

tanító, technika szakkol.,KRESZ 
szakreferens 

1 1 tanító iskola 

9. Nyitrainé 
Pelyhe Márta 
Rozália 

angol - pedagógiai szakos tanár 1 1 tanár iskola 

10. Postáné Kiss 
Erika 

tanító, testnevelés szakkol. 
mentálhigiénés szakirányú 
képzettség 

1 1 intézm. 
vez.-
helyettes 
gyermek -
és ifj, 
véd.f. 

iskola 

11. Molnár 
Attila 
 

matematika-rajz szakos tanár 1 1 tanár iskola 

12. Miskuczáné 
Vajda Enik� 

tanító, rajz spec.koll., 
közoktatási vezet�, andragógia 

1 1 tanító iskola 

13. Balogh 
Balázs 

testnevel�-edz� 1 1 tanár iskola 

14. Zilahyné 
Szücs Ildikó 
Erzsébet 

tanító, technika szakkol. 
történelem szakos tanár 

1 1 tanító, 
tanár 

iskola 

      14 14     
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Kollégium  

       

1. 
Girán 
Katalin tanító, technika szakkollégium 1 1 

intézménye
gységvezet
� kollégium 

2. 

Bokorné 
Antal 
Krisztina  

történelem tanár, család és 
gyermekvéd� tanár 1 1 

kollégiumi 
nev. tanár kollégium 

3. Pokol Zsolt  

 
történelem szakos tanár, család 
és gyermekvéd� tanár 
 1 1 

kollégiumi 
nev. tanár kollégium 

4. Dóka András  történelem szakos tanár 1 1 
kollégiumi 
nevel�tanár kollégium 

5. 

Kovácsné 
Kiss 
Krisztina 
Csilla 

tanító, matematika 
m�veltségterület, 
fejleszt�pedagógus 1 1 

kollégiumi 
nevel�tanár kollégium 

 
Szakos ellátottság 

� Tanító:11 f� 

� Tanár: 8 f� 

� Áttanítók (Erdei Enik� helyett) 

                        1 f� fizika-informatika tanár 

                        1 f� ének-zene tanár 

        1 f� kémia tanár 

EGYMIB�L: 1 f� gyógypedagógus 

                       1 f� logopédus 

� /Üres álláshely: 1 f� -0,5 könyvtáros tanító, 0,5 fejleszt� pedagógus/ 

              2 munkaközösség                

Személyi változások a tanévben: 

1 f� testnevelés-történelem szakos tanár (Szentirmai Zoltán) távozott tanévkezdés el�tt. 1 f� 

takarító (Simon-R�th Ilona) december 02-t�l távozott Covid oltás hiánya miatt. Helyét 

betöltöttük 2022. január 1-t�l (Dorcsák Andrásné).  A kollégiumból 1 f� pedagógiai 

asszisztens nem vette fel a véd�oltást (Török Judit), így helyette új alkalmazott került 

felvételre 2022. január 17-t�l (Tóth Kinga).  
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1.3. Pedagógusmin�sítési rendszer és tanfelügyelet 
 

A 2022-as tanévre 2 f� pedagógus is jelentkezett Ped. II. fokozat elérésére (Feczkó Gyöngyi 

és Kovácsné Kiss Krisztina Csilla). Portfóliójukat feltöltötték, készülnek a min�sítésre. A 20 

f� pedagógusból: 

�  6 f� Pedagógus II. fokozatban  

� 13 f� Pedagógus I. fokozatban van 

2021. évi min�sítési eljárás Pedagógus II. fokozat elérésére: 

• 1f� pedagógus (Girán Katalin) 

A min�sítése kapcsán kiváló eredményt jelzett vissza a bizottság. Sikeresen teljesítette a 

min�sítési eljárás feltételrendszerét. 

2022. évi min�sítési eljárás Pedagógus I. fokozat elérése: 

• Pocsai Borbála 
 
Nyugdíjazások:  

2022-ben 1 f� tanító (Ács Józsefné) 
 

1.4. Képzések, továbbképzések, konferenciák 

• A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszer� 

használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 –00001-es Digitális 

kompetencia fejlesztése projekt kapcsán: 

kezd� képzés: 3 f� (Miskuczáné Vajda Enik�, Pocsai Borbála, Balogh Balázs) még 

nem valósult meg 

• 1 f� ápoló vett részt dibéteszes képzésen, melynek a gyakorlati és elméleti részét is 

sikeresen teljesítette. 

•  Lego Robotika képzés: 3 f� pedagógus vett részt ( Molnár Attila, Pokol Zsolt, Pocsai 
Borbála) 

 
1.5.Tanulói adatok 2021/2022 

 
 A 2021/2022. tanév létszáma az októberi statisztika alapján 

 
 1. 

évf. 
2. 

évf. 
3. 

évf. 
4. 

évf. 

5. 
évf.

. 
6. évf. 

7.  
évf. 

8.  
évf. 

Összesen 

Tanulócsoport/osztály 
 

13 15 13 14 13 16 15 19 118 

Délutáni foglalkozások 
létszámai  
 

13 15 13 14 13 16 15 19 118 
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A 2021/2022. tanév mutatószámai az év végi eredmények alapján 
 

 
Megnevezés Alsó tagozat Fels� tagozat Összesen 

    
Létszám 55 66 121 
Mulasztások 5863 óra 10187óra 16050 
Mulasztott napok száma 1169 2035 3204 
Ebb�l igazolatlan 20 12 32 
  1 f�re es� igazolt 106 154 132 
  1 f�re es� igazolatlan 0,36 0,18 0,26 
 Idegen nyelvet tanul 13 66 79 

Bukások összesen - 3 3 
  ebb�l 1-2 tantárgy - 1 1 
  ebb�l 3 vagy több tantárgy - 2 2 
Mulasztás miatt nem 
osztályozható 

- - - 

Kit�n� tanulók száma 7 6 13 
Egyéni tanrend szerint 
haladó száma 

- - - 

 SNI-s tanulók száma 
(együtt nevelt) 

4 6 10 

SNI-s tanulók száma 
gyógypedagógiai csoportban 

- - - 

BTM-es tanulók száma 13 17 30 
HH-s tanulók száma 22 20 42 
HHH tanulók száma 14 20 34 
Gyógytestnevelésen 
résztvev�k száma 

- - - 

Egész napos tanulói létszám 55 66 121 
Tanulószobás tanulói 
létszám 

- - - 

 A 8. osztályosok száma - 19 19 
Továbbtanulás 8. 
osztályból: 

- 19 19 

Gimnázium - 7 7 
Technikum - 8 8 
Szakképz� - 4 4 
Köznevelési HÍD Program - - - 
Szakképzési HÍD Program - - - 
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A 2021/2022. tanév osztályai októberi 1. állapot szerint 

 
 

 
A 2021/2022. tanév osztályai tanév végén 
 

so
rs

zá
m

 

Az 
intézményben 

m�köd� 
osztályok 
tényleges 
létszáma 

Az Nkt. 47. § (7) 
bekezdése 

szerinti 
szorzóval 

számítandó 
tanulók száma 

Számí-
tott 

osztály- 
létszám 

Az Nkt. 3. 
sz. 

melléklete 
alapján 

maximális 
osztálylét-

szám 

Az Nkt. 25. § (7) 
bekezdése alapján 
a fenntartó által 
engedélyezhet� 

létszám 
(20% túllépés) 

osztály 
meg-

nevezés
e 

f� 

SNI 
2-es 

szorzóv
al 

SNI 
3-as 

szorzó
-val 

1. 1. 13 1 0 14 27 32,4 
2. 2. 15 1 0 16 27 32,4 
3. 3. 13 2 0 15 27 32,4 
4. 4. 12 0 0 12 27 32,4 
5. 5. 13 0 0 13 27 32,4 
6. 6. 16 1 0 17 27 32,4 
7. 7. 17 2 0 19 27 32,4 
8. 8. 19 2 0 21 27 32,4 

Össz  118 9 0 127 - - 

so
rs

zá
m

 

Az intézményben 
m�köd� osztályok 
tényleges létszáma 

Az Nkt. 47. § (7) 
bekezdése szerinti 

szorzóval 
számítandó 

tanulók száma 
Számí-

tott 
osztály- 
létszám 

Az Nkt. 3. 
sz. 

melléklete 
alapján 

maximális 
osztálylét-

szám 

Az Nkt. 25. § (7) 
bekezdése alapján a 

fenntartó által 
engedélyezhet� 

létszám 
(20% túllépés) 

osztály 
meg-

nevezése 
f� 

SNI 
2-es 

szorzóva
l 

SNI 
3-as 

szorzó-
val 

1. 1. 14 1 0 15 27 32,4 
2. 2. 15 1 0 16 27 32,4 
3. 3. 13 2 0 15 27 32,4 
4. 4. 13 0 0 13 27 32,4 
5. 5. 15 1 0 16 27 32,4 
6. 6. 16 1 0 17 27 32,4 
7. 7. 16 2 0 18 27 32,4 
8. 8. 19 2 0 21 27 32,4 

Össz  121 10 0 131 - - 
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Iskola tanulmányi átlaga a 2019/2020-as tanév végén 
 
Készség tárgyak nélkül:3,55  
Készség tárgyakkal együtt:3,92  
 
Iskola tanulmányi átlaga a 2020/2021-es tanév I. félév végén 
 
Készség tárgyak nélkül: 3.7 
Készség tárgyakkal együtt: 3,87 
 
Iskola tanulmányi átlaga a 2020/2021-es tanév végén 
 
Készség tárgyak nélkül: 3,45 
Készség tárgyakkal együtt: 3,85 
 
Iskola tanulmányi átlaga a 2021/2022-es tanév I. félév végén 
 
Készség tárgyak nélkül: 3.45 
Készség tárgyakkal együtt: 3.97 
 
Iskola tanulmányi átlaga a 2021/2022-es tanév végén 
 
Készség tárgyak nélkül: 3,60 
Készség tárgyakkal együtt: 3,99 
 

1.6. Egyéb mutatók 
 

• Mulasztások 
 

Összes Igazolt Igazolatlan 
16018 óra    15986 óra 32 óra 

 

• Iskolában étkez�k 
 

Összes iskolában étkez� 

106 f� 

Térítés nélkül 
étkez� 

50%-ot fizet 100%-ot fizet 

77 f�         6 f� 23 f� 
 

• Egészségügyi vizsgálatok 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egészségügyi vizsgálaton 
részt vett 

121 

Tanulói balesetek  
száma 

2 
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• Logopédiai fejlesztés 
 

2 f� SNI tanuló (1 f� 3.o. és 1f� 8. o.) részesült logopédiai fejlesztésben szakember 

segítségével heti 1 órában. 

 
2. Pályázatok  

Sorszám Pályázat címe 
Pályázatért felel�s 

személy 
  

1.  

„Együtt hatékonyabb”.. projekt - módszer 
partneri együttm�ködéssel (mentoráló 
iskolai pályázat) 

Ádám Endréné 

 

 

fenntartási 
id�szak 

2.  TÁMOP – 3.1 19- 151-2015-0001. Postáné Kiss Erika folyamatban 

3.  
TÁMOP – 3.3.14.A. 12/1 2013-017 

Tudáskertje 

Dóka András 

 

fenntartási 
id�szak 

4. 

„Együtt hatékonyabb”.. projekt - módszer 
partneri együttm�ködéssel (mentoráló 
iskolai pályázat) 

Kollégiumi nevel�k 

 

fenntartási 
id�szak 

5. 
EFOP-4.1.3-17 Az állami fenntartású 
köznevelési intézmények tanulást segít� 
tereinek infrastrukturális fejlesztése  

Ádám Endréné lezárult 

6. 

EFOP-3.3.5-20 Korszer� pedagógiai 
módszerek alkalmazását segít� Iskolai 
Közösségi Program kísérleti 
megvalósítása 

Ádám Endréné 

 
folyamatban 

7. 
EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító 
számú projekt-Digitális kompetencia 
fejlesztése 

Ádám Endréné folyamatban 

8. 

EFOP-3.3.2-16 számú Kulturális 
intézmények a köznevelés 
eredményességéért az Ebes Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális 
intézményei a köznevelés 
eredményességéért 

Ádám Endréné 

 
lezárult 

9. 
A Természetvédelem Határtalan-„a 
Nemzeti Parkok Barátai Klub“ projekt 

Zilahyné Szücs Ildikó, 
Dóka András, Pocsai 

Borbála 
folyamatban 

10. Lázár Ervin Program Ádám Endréné, Postáné 
Kiss Erika 

megvalósult 

11. Vojtina Bábszínház- támogatói belép� 
pályázat 

Zilahyné Szücs Ildikó megvalósult 
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3. Nevel� – oktató munka 

3.1. Tartalmi elemek 

Nevelési-oktatási céljainkat, feladatainkat a Pedagógiai programunk tartalmazza. Éves 

munkatervünkben meghatároztuk feladatainkat. Ebben a dokumentumban került sor a tanév 

rendjéhez igazodva a szakmai munkaközösségek és egyéb csoportok munkatervének, 

elvégzend� feladatainak tervezése is, igazodva a tankerületi munkatervhez. 

Nevel�testületünket a gyermekközpontúság jellemzi, törekszünk az egyéni sajátosságok 

figyelembe vételére. Igyekszünk biztosítani annak lehet�ségét, hogy minden tanulónk 

képességének megfelel�en fejl�djön, ennek érdekében alkalmazzuk a hatékony tanuló- 

megismerési technikákat és az ezekhez illeszked� pedagógiai eljárásokat. Az IKT eszközök 

használatának tovább er�sítésével is próbáljuk tanulóink motivációs bázisát szélesíteni.  

• Sikerült lehet�séget teremtenünk a mindennapos testnevelésre, esetenként az egész napos 

munkarendnek megfelel�en délutáni óra szervezésével. Az idei tanévt�l csatlakoztunk a 

„Kézilabda az iskolában” programhoz.  

• Differenciált óravezetési gyakorlatok kiszélesítése valamennyi évfolyamra. 

• Gyakorlati életre nevelés alkalmazása minél több foglalkozáson. 

• Projektpedagógiai foglalkozások tervezése. 

• Szakkörök tehetséggondozó szerepének kiaknázása. 

• Felzárkóztatás hatékonyságának növelése a heti rendszeresség biztosításával. 

• Kollégiumi foglakozások megszervezése. 

• M�vészeti oktatás kihelyezett tagozatának m�ködtetése. 

• Fejleszt� foglalkozások, habilitációs tevékenységek biztosítása.  

• Az úszásoktatás hatékony megvalósítása 

• A Lázár Ervin Programon való részvétel  
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3.2. Mérés – értékelés 

 
Mérés-értékelés beszámoló a 2021/2022. tanév végi 1-8. évfolyamokon végzett követ� 

mérések eredményeir�l 
 
 
A mérési rendszer bevezetése a Hajdúböszörményi Tankerület kezdeményezésére történt, 

ahonnan a továbbiakban, a szükséges továbbképzéseket, informatikai segítséget, a méréshez 

szükséges teszteket, fejleszt�feladatokat és a küls� szakért�i támogatást is megkaptuk. 

Az egyénre szabott kritériumorientált, diagnosztikus mérési-fejlesztési rendszer intézményi 

bevezetésének célja az volt, hogy minden tanulónál elérjük a kritikus készségek, képességek 

optimális begyakorlottsági szintjét, továbbá váljon lehet�vé a kiválasztott évfolyamokon, a 

tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének nyomon követése, a fejlesztés 

folyamatának, lépéseinek optimálisabb tervezése, az alapkészségek begyakorlottságának 

megismerése. 

Az 1. évfolyam mérési eredményei 
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(1. mérés) 12 7 11 9 5 11  
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Fejlesztend� tanulók száma (2. mérés) 2 1 5 2 1 9

Ír
ás

m
oz

gá
s-

ko
or

di
ná

ci
ó 

 I
. 

(%
) 

D
IF

E
R

B
es

zé
d-

ha
ng

ha
ll

ás
 I

. (
%

) 
D

IF
E

R

F
ig

ye
le

m
 I

. (
%

)

M
en

ny
is

ég
i 

re
lá

ci
ók

 I
. (

%
)

T
ér

ir
án

y 
I.

 (
%

)

G
on

do
lk

od
ás

i 
m
�

ve
le

te
k 

I.
 (

%
)

A dimenziók átlaga az intézményben (1. 
mérés) 49 74 53 58 77 53  
 
 

 
 
 
A 2. évfolyam mérési-fejlesztési eredményei 

A mérést, javítást, adatrögzítést Molnárné Nagy Ágnes, a fejlesztést Nagy Józsefné végezte. 
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A 3. évfolyam mérési-fejlesztési eredményei 
 
 
A mérést, javítást, adatrögzítést Molnárné Nagy Ágnes, a fejlesztést Zilahyné Sz�cs Ildikó és 

Varga Klára végezte.  
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1.  mérés (2021. szeptember) 13 12 4 12 11 12 13 12
2. mérés (2021. december) 11 12 11 13 13
3. mérés (2022. április) 13 12 5 11 11 11 12 12  
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A teljesítmények átlaga (%) Ír
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1.  mérés (2021. szeptember) 23 53 77 35 49 33 33 40
2. mérés (2021. december) 59 62 53 32 32
3. mérés (202. április) 25 52 67 56 46 55 35 40  
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Az osztály szintje: 8% 

 

 
 
Az osztály szintje: 8% 
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Az osztály szintje: 13% 
 

 

 
 
 

Név Íráskészség szintje
Balogh Anasztázia Szilvia További fejlesztést igényel
Csuka Noémi Julianna További fejlesztést igényel
Csuka Veronika Vanessza További fejlesztést igényel
Illés Dzsenifer További fejlesztést igényel
Juhász János István További fejlesztést igényel
Kis Levente További fejlesztést igényel
Kovács Mercédesz További fejlesztést igényel
Lesku József További fejlesztést igényel
Nádasdi András További fejlesztést igényel
NAGY KITTI További fejlesztést igényel
Posvancz Kiara További fejlesztést igényel
Rácz Máté Dominik További fejlesztést igényel
Vadász Norbert További fejlesztést igényel
Drága Ramóna További fejlesztést igényel  
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Név
Szókészlet 
kiépültsége

Szókészlet 
begyakorlottsága Szókészlet szintje

1. Balogh Anasztázia Szilvia Haladó szint !!! Kezd� szint !!! További fejlesztést igényel
2. Csuka Noémi Julianna
3. Csuka Veronika Vanessza Haladó szint !!! Befejez� szint További fejlesztést igényel
4. Illés Dzsenifer Befejez� szint El�készít� szint !!! További fejlesztést igényel
5. Juhász János István Befejez� szint El�készít� szint !!! További fejlesztést igényel
6. Kis Levente
7. Kovács Mercédesz Kezd� szint !!! El�készít� szint !!! További fejlesztést igényel
8. Lesku József Kezd� szint !!! Kezd� szint !!! További fejlesztést igényel
9. Nádasdi András

10. NAGY KITTI Kezd� szint !!! Kezd� szint !!! További fejlesztést igényel
11. Posvancz Kiara Haladó szint !!! Kezd� szint !!! További fejlesztést igényel
12. Rácz Máté Dominik Kezd� szint !!! Befejez� szint További fejlesztést igényel
13. Vadász Norbert Kezd� szint !!! Befejez� szint További fejlesztést igényel  
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Név
Olvasáskészség 

kiépültsége
Olvasáskészség 

begyakorlottsága
Olvasáskészség szintje

1. Balogh Anasztázia Szilvia Befejez� szint Optimális szint További fejlesztést igényel
2. Csuka Noémi Julianna
3. Csuka Veronika Vanessza Kezd� szint !!! Optimális szint További fejlesztést igényel
4. Illés Dzsenifer Optimális szint Befejez� szint További fejlesztést igényel
5. Juhász János István Optimális szint Haladó szint !!! További fejlesztést igényel
6. Kis Levente
7. Kovács Mercédesz Optimális szint Haladó szint !!! További fejlesztést igényel
8. Lesku József Optimális szint Kezd� szint !!! További fejlesztést igényel
9. Nádasdi András
10. NAGY KITTI Optimális szint Befejez� szint További fejlesztést igényel
11. Posvancz Kiara Befejez� szint Kezd� szint !!! További fejlesztést igényel
12. Rácz Máté Dominik Optimális szint Optimális szint Jó szinten van
13. Vadász Norbert Optimális szint Optimális szint Jó szinten van  

 

 
 

 
 

 
 
A 4. évfolyam mérési-fejlesztési eredményei 
 
A mérést, javítást, adatrögzítést Molnárné Nagy Ágnes, a fejlesztést Ács Józsefné és Varga 

Klára végezte. 
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1. mérés (2020. szeptember) 13 9 1 10 9 10 8 7
2. mérés (2020. december) 5 6 6 5 5
3. mérés (2021. április) 13 10 5 5 5 6 4 4
4. mérés (2021. december) 4 3 4 6 3
5. mérés (2022. április) 8 6 0 5 3 4 3 3 10 6 3  
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A teljesítmények átlaga (%) Ír
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1. mérés (2020. szeptember) 28 62 83 68 85 56 62 71
2. mérés (2020. december) 104 117 98 114 118
3. mérés (2021. április) 35 55 74 99 115 107 105 113
4. mérés (2021. december) 114 150 119 98 142
5. mérés (2022. április) 52 71 86 129 152 125 110 149 60 20 75  
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Az osztály szintje: 67% 
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Az osztály szintje: 71% 
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Név Íráskészség szintje
Balogh Ádám További fejlesztést igényel
Balogh Adrián Jó szinten van
Jónás Gyula További fejlesztést igényel
Kiss Zselyke Jó szinten van
Lukács Zoltán Jó szinten van
Marosi Sándor KrisztiánTovábbi fejlesztést igényel
Pintye Luca További fejlesztést igényel
Somogyi Fanni Jó szinten van
Szabó Noémi További fejlesztést igényel
Szabó Petra További fejlesztést igényel
Véniger Adél További fejlesztést igényel
Novinics Nikolett Jó szinten van
Vadász Réka További fejlesztést igényel  
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Név Szókészlet szintje
Balogh Ádám További fejlesztést igényel
Balogh Adrián További fejlesztést igényel
Jónás Gyula Jó szinten van
Kiss Zselyke További fejlesztést igényel
Lukács Zoltán Jó szinten van
Marosi Sándor Krisztián További fejlesztést igényel
Pintye Luca Jó szinten van
Somogyi Fanni Jó szinten van
Szabó Noémi További fejlesztést igényel
Szabó Petra További fejlesztést igényel
Véniger Adél További fejlesztést igényel
Novinics Nikolett További fejlesztést igényel
Vadász Réka További fejlesztést igényel  
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Figyelem, gondolkodás 
 
 
Név Figyelem Induktív gondolkodás Deduktív gondolkodás
Balogh Ádám További fejlesztést igényel Jó szinten van További fejlesztést igényel
Balogh Adrián További fejlesztést igényel Jó szinten van Jó szinten van
Jónás Gyula Jó szinten van További fejlesztést igényel Jó szinten van
Kiss Zselyke További fejlesztést igényel További fejlesztést igényel Jó szinten van
Lukács Zoltán További fejlesztést igényel Jó szinten van Jó szinten van
Marosi Sándor Krisztián További fejlesztést igényel Jó szinten van További fejlesztést igényel
Pintye Luca További fejlesztést igényel Jó szinten van Jó szinten van
Somogyi Fanni Jó szinten van Jó szinten van Jó szinten van
Szabó Noémi További fejlesztést igényel További fejlesztést igényel Jó szinten van
Szabó Petra További fejlesztést igényel További fejlesztést igényel Jó szinten van
Véniger Adél További fejlesztést igényel További fejlesztést igényel További fejlesztést igényel
Novinics Nikolett Jó szinten van Jó szinten van Jó szinten van
Vadász Réka További fejlesztést igényel További fejlesztést igényel Jó szinten van  
 
 
 
Az 5. évfolyam mérési-fejlesztési eredményei 
 
 
A mérést, javítást adatrögzítést Molnárné Nagy Ágnes, a fejlesztést Molnár Attila és 

Molnárné Nagy Ágnes végezte.  
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1. mérés (2019. szeptember) 6 6 4 6 5 6 6 6
3. mérés (2020. április) 0 0 0 0 0 0 0 0
5. mérés (2021. április) 9 9 2 6 5 5 6 6
7. mérés (2022. április) 8 13 5 7 8 8 11 9  
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A teljesítmények átlaga (%) Ír
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1. mérés (2019. szeptember) 22 57 77 55 39 28 42 33
3. mérés (2020. április) 0 0 0 0 0 0 0 0
5. mérés (2021. április) 34 52 78 78 90 84 61 75
7. mérés (2022. április) 57 59 81 98 104 87 65 83  
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Az osztály szintje: 29% 
 

 
 

Az osztály szintje: 43% 
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Név Íráskészség szintje

1. Balogh Géza Jó szinten van
2. Baranyi Máté További fejlesztést igényel
3. Borsos Ramóna További fejlesztést igényel
4. Csuka Krisztina Emília Jó szinten van
5. Jeczó Laurent További fejlesztést igényel
6. Jónás József További fejlesztést igényel
7. Kirilla Virág Jó szinten van
8. Molnár Roland Jó szinten van
9. Nagy Nóra További fejlesztést igényel

10. Pap Patrícia További fejlesztést igényel
11. Pap Zsófia Jó szinten van
12. Kis Ákos Jó szinten van
13. Kis Áron További fejlesztést igényel
14. Drága Martin További fejlesztést igényel
15. Drága Vanessza Jó szinten van  

 
 

 
 

 
Név Szókészlet szintje

1. Balogh Géza További fejlesztést igényel
2. Baranyi Máté További fejlesztést igényel
3. Borsos Ramóna További fejlesztést igényel
4. Csuka Krisztina Emília További fejlesztést igényel
5. Jeczó Laurent További fejlesztést igényel
6. Jónás József További fejlesztést igényel
7. Kirilla Virág További fejlesztést igényel
8. Molnár Roland További fejlesztést igényel
9. Nagy Nóra További fejlesztést igényel
10. Pap Patrícia További fejlesztést igényel
11. Pap Zsófia További fejlesztést igényel
12. Kis Ákos Jó szinten van
13. Kis Áron Jó szinten van
14. Drága Martin További fejlesztést igényel
15. Drága Vanessza További fejlesztést igényel  
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Név Olvasáskészség szintje
1. Balogh Géza Jó szinten van
2. Baranyi Máté További fejlesztést igényel
3. Borsos Ramóna További fejlesztést igényel
4. Csuka Krisztina Emília További fejlesztést igényel
5. Jeczó Laurent További fejlesztést igényel
6. Jónás József További fejlesztést igényel
7. Kirilla Virág Jó szinten van
8. Molnár Roland További fejlesztést igényel
9. Nagy Nóra További fejlesztést igényel

10. Pap Patrícia További fejlesztést igényel
11. Pap Zsófia Jó szinten van
12. Kis Ákos Jó szinten van
13. Kis Áron Jó szinten van
0 Drága Martin További fejlesztést igényel
0 Drága Vanessza További fejlesztést igényel  
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A 6. évfolyam mérési-fejlesztési eredményei 
 
 
A mérést, javítást adatrögzítést Molnárné Nagy Ágnes, a fejlesztést Molnár Attila és 

Molnárné Nagy Ágnes végezte.  
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+,��������-./+0,����1������2 && &' & ( ( ) &* &&
.,��������-./+0,�	�#�����2
3,��������-./+4,�
1�����2 &' + * + , ( , &*
5,��������-./+4,�	�#�����2
6,��������-././,��
���2 * * * * & * * * * * *
7,��������-././,�	�#�����2
8,��������-./.+,��
���2 + ( - + . ) &. &'
0,��������-./.+,�	�#�����2
4,��������-./..,��
���2 - && & && ) / &- ) && , ,  
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+,��������-./+0,����1������2 ., ,- (' +( )( +/ ,. -/
.,��������-./+0,�	�#�����2
3,��������-./+4,�
1�����2 .( +- (( )) &'+ () &*, (-
5,��������-./+4,�	�#�����2
6,��������-././,��
���2
7,��������-././,�	�#�����2
8,��������-./.+,��
���2 /, /+ +/ &*' &'/ &*' /+ +)
0,��������-./.+,�	�#�����2
4,��������-./..,��
���2 +) // (, )/ &&* &&. +, &*& // '- +'  
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Az osztály szintje: 46% 
 

 
Az osztály szintje: 39% 
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A 7. évfolyam mérési-fejlesztési eredményei 
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A mérést, javítást adatrögzítést Molnárné Nagy Ágnes, a fejlesztést Molnár Attila és 

Molnárné Nagy Ágnes végezte.  
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+,��������-./+8,����1������2 ( + ' + + + ( (
.,��������-./+8,�	�#�����2
3,��������-./+0,�
1�����2 ( + & / / / + /
5,��������-./+0,�	�#�����2
6,��������-./+4,��
���2 ) ) ' ) / ) ( ( &* ) -
7,��������-./+4,�	�#�����2
8,��������-././,��
���2 * * * * * * * *
0,��������-././,�	�#�����2
4,��������-./.+,��
���2 + && - &' &' &' && && ) ) (
+/,��������-./..,�����
�2
++,��������-./..,��
���2 . &. - && &* && &. &'  
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���2 -- /& (+ /, &*- // -( ,) '/ &- /(
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8,��������-././,��
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0,��������-././,�	�#�����2
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Név Íráskészség szintje
1. Juhász Katalin Jó szinten van
2. Borsos Márkó Jó szinten van
3. Jónás Attila Jó szinten van
4. Kányási Norbert Jó szinten van
5. Kirilla Fanni Jó szinten van
6. Kovács Rómeó További fejlesztést igényel
7. Lingurárin József Jó szinten van
8. Molnár Izabella Jó szinten van
9. Pelbát Dávid Jó szinten van

10. Rohács Bálint Jó szinten van
11. Varga István Jó szinten van
12. Kis Balázs Jó szinten van
13. Novinics Melissza Jó szinten van
14. POSVANCZ DOMINIKATovábbi fejlesztést igényel
15. SUSÁNYI PIROSKA További fejlesztést igényel  
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Név Szókészlet szintje
1. Juhász Katalin További fejlesztést igényel
2. Borsos Márkó További fejlesztést igényel
3. Jónás Attila További fejlesztést igényel
4. Kányási Norbert További fejlesztést igényel
5. Kirilla Fanni További fejlesztést igényel
6. Kovács Rómeó További fejlesztést igényel
7. Lingurárin József További fejlesztést igényel
8. Molnár Izabella További fejlesztést igényel
9. Pelbát Dávid További fejlesztést igényel

10. Rohács Bálint További fejlesztést igényel
11. Varga István Jó szinten van
12. Kis Balázs Jó szinten van
13. Novinics Melissza További fejlesztést igényel
14. POSVANCZ DOMINIKA További fejlesztést igényel
15. SUSÁNYI PIROSKA További fejlesztést igényel  
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Név Olvasáskészség szintje
1. Juhász Katalin További fejlesztést igényel
2. Borsos Márkó További fejlesztést igényel
3. Jónás Attila További fejlesztést igényel
4. Kányási Norbert További fejlesztést igényel
5. Kirilla Fanni Jó szinten van
6. Kovács Rómeó További fejlesztést igényel
7. Lingurárin József További fejlesztést igényel
8. Molnár Izabella További fejlesztést igényel
9. Pelbát Dávid Jó szinten van

10. Rohács Bálint Jó szinten van
11. Varga István Jó szinten van
12. Kis Balázs Jó szinten van
13. Novinics Melissza Jó szinten van
14. POSVANCZ DOMINIKA További fejlesztést igényel
15. SUSÁNYI PIROSKA További fejlesztést igényel  

 

 
 

Az osztály szintje:16 % 
 

 
 

Az osztály szintje: 24% 
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A 8. évfolyam mérési-fejlesztési eredményei 
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Az osztály szintje 27% 
 

 
 
Az osztály szintje 51% 
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A 2020/ 2021. évi kompetenciamérés eredménye: 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

A következ� tanév legfontosabb feladatai: 

• A tanulók alapkészségeinek folyamatos fejlesztése. 

• Visszamérések évfolyamonként – eredmények értékelése. 

• OKM: szövegértés, matematika, angol nyelv, természettudomány. 

• Hibák kiküszöbölése. 
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4. Tanulmányi eredmények 
 
 
 
Kimutatás a tanulmányi eredményekr�l/tantárgyi átlagokról 2021/2022. év vége 
 
 

Tanulmányi eredmények (magatartás, szorgalom 
kivételével minden tantárgy) 

Osztály Átlag % 
1. - - 
2. 4,33  
3. 3,87  
4. 4,45  
5. 3,72  
6. 4.08  
7. 3,44  
8. 4,14  

Iskola átlag: 3,99  
 
 

• Kit�n�k, jelesek, bukások száma 
  
 

Évfolyam 
Kiválóan 
teljesített 

Kit�n� 
 

Jeles 
 

Bukás 

1. 1 - 1 - 
2. - 2 1 - 
3. - - - - 
4. - 4 - - 
5. - - - 1 
6. - 2 2 1 
7. - - - 1 
8. - 4 1 - 

 
 

4.1. Óralátogatások 

A tanév során több alkalommal történt intézményvezet�i, helyettesi óralátogatás, valamint a 

munkaközösség-vezet�k is hospitáltak. 

Intézményvezet� és helyettes: 10 alkalom 

Intézményegység-vezet�:    4 alkalom 

Munkaközösség-vezet�k:                   7  alkalom 
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Tapasztalható volt a pedagógus egyéni segít�, együttm�köd� szerepe. Az alkalmazott 

szervezési formák közül a frontális munka és a differenciált óravezetés mellett az egyéni, 

páros és csoportmunka illetve a kooperatív munka elemei is megjelentek a foglalkozásokon. 

 

Tapasztalatok, javaslatok: 

• Az ellen�rzés mellett a fejleszt�értékelésnek nagyobb szerepet kell kapnia. 

• Fontos az SNI tanulók és a halmozottan hátrányos helyzet� tanulók egyéni 

megsegítése, az egyéni képességek figyelembe vétele. 

• A képzések során megismert módszerek, technikák, IKT eszközök további 

alkalmazása, használata. 

•  Az 1.-2. évfolyamon törekedni kell a gyerekek terhelhet�ségének figyelembe vételére, 

alkalmazni szükséges a 30 perces aktív tanórai id�beosztást és a 15 perccel szabadon 

kiegészíthet� kötetlen részt. 

• Az új kollégák óralátogatása, egymástól való tanulásának szorgalmazása. 

 

 

 

 
4.2. Sajátos nevelési igény� tanulók integrációja, egyéni fejlesztése 

 
A sajátos nevelési igény� tanulók- a tanulásban akadályozott - és a pszichés fejl�dési 

zavarral, a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémával küzd� tanulók oktatása, 

nevelése integráltan történik az intézményünkben. Tanórán kívül számukra a törvényi 

el�írásnak megfelel� órákat biztosítjuk. 10 tanuló heti 8 órában kapott ellátást 

gyógypedagógus szakembert�l. 

31 f� BTM-es tanuló ellátására került sor kiscsoportos formában, heti 8 órában illetve kett� 

beszédfejleszt� egyéni foglakozás keretében. 

Továbbra is nagy gondot kell fordítanunk a képességek szerinti fejlesztésre, az egyéni 

sajátosságokat figyelembe vev� bánásmódra, a tanulókat megillet� szakért�i mentességek 

és kedvezmények szem el�tt tartásával. 

 

A tanulók a szakért�i javaslatban szerepl� tantárgyakra vonatkozó mentességet illetve a 

kedvezményeket megkapták. 
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évfolyam SNI  
BTM  Eltér� tanterv 

szerint halad 
Egyéb 
zavar 

1. - 1 6 
2. - 1 1 
3. 1 1 5 
4. - - 1 
5. - 1 6 
6.  1 4 
7. 1 1 6 
8. 1 1 1 

 
 

• Kötelez� szakért�i kontrollon részt vett: SNI:  3 tanuló, BTMN:  8 tanuló 

• Folyamatban van a felülvizsgálata: - (SNI), 1 (BTMN) gyereknek  

• Új vizsgálatra küldtünk a járási szakszolgálathoz 5 tanulót, �k közülük 4 f� BTMN-es 

megállapítást kapott és 1 f� SNI enyhe értelmi fogyatékos megállapítást. 
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5. Tanórán kívüli foglalkozások: foglalkozások, szakkörök, felzárkóztatás 

 
5.1. .A tanórán kívüli foglalkozások – egész napos iskolai program 

 
A Pedagógiai Programunknak megfelel�en szerveztük meg az egész napos oktatást. Minden 

osztály 16:00 óráig bent tartózkodik az intézményben. A tantárgyi órákat igyekeztünk a 

délel�tti id�szakaszra beosztani, a délutánt pedig az önálló tanulással, szabadid�s 

tevékenységekkel töltöttük ki. 15:00 óra után kezd�dnek a szakkörök, sport tevékenységek.   

Az egyéb foglalkozások, mint a felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, szakkörök, 

konzultáció, speciális, illetve kiegészít� ismeretek az igényeknek megfelel�en kerültek 

megszervezésre.  

A kollégiumi foglalkozások 16.00-órától szervez�dtek. 

A tanulók és a szül�k körében azért sikerült elfogadtatni ezt a formát, mert a tanulási 

foglalkozást osztály keretben, azoknak a pedagógusoknak a vezetésével sikerült 

megszervezni, akik abban az osztályban tanítanak. 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakozását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a 

lassabban haladók felzárkóztatását az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

foglalkozások segítették: 

• korrepetálások, egyéni foglalkozások 

• felvételi el�készít�k (magyar, matematika tantárgyakból 8. osztály számára) 

• angol nyelvi el�készít� 3. osztály számára 

A tehetséggondozást segítik a különböz� szakkörök: irodalom, kézilabda, kézm�ves, angol, 

rajz, robotika stb. 

A tehetséggondozást nagyban segíti a m�vészeti iskola keretében megvalósuló népzenei 

képzés is citera és heged� szakon. 

A kollégiumi foglalkozások keretében sakkfoglalkozás, asztalitenisz, dramatikus és kézm�ves 

tevékenységek segítették a tehetségkibontakoztatást.  

Szívesen veszik igénybe tanulóink a Bozsik Program keretében a fociedzéseket is.  

 
• M�vészeti iskola 
 

Tanszak  résztvev�k 
Népi heged� 5 f� 
Citera  3 f� 
 8 f� 

 



 
 

54 

• Szakkörök, foglalkozások 
 

 Foglalkozás 
Résztvev� tanulók 

évfolyam száma 
1.  Matematika el�készít� 8. 14 
2.  Magyar el�készít� 8. 14 
3.  Angol szakkör 5-8. 19 
4.  Angol el�készít� 3. 13 
5.  ISK- alsó 1-4. 13 
6.  ISK- röplabda 5-8 13 
7.  Rajz szakkör 4-8. 15 
8.  Irodalom szakkör 5-8. 14 
9.  Kézm�ves szakkör 1-4. 13 
10.  Kisgazdaasszony szakkör 5-8. 13 
11.  Kismez�gazdász 5-8. 18 
12.  Népi játék szakkör 1-4. 14 
13.  Informatika 5-8. 13 

 
6. Egyéb feladatok 

 
6.1. A gyermek és ifjúságvédelem 

 
Iskolai létszám: 121 f� 

Veszélyeztetett tanulók száma 20 f�,   

Figyelmet érdeml�: 32 f� 

 

• A veszélyeztetett tanulók aránya jelent�sen nem változott az intézményben. A felmerül� 

problémák között vezet� ok az indokolatlan hiányzás. Néhány tanulónk kihasználja a 

Covid- helyzet miatti lazábban vett orvosi vizsgálatok tényét, hiszen többször is 

kaphatnak igazolást, miközben orvos nem látja �ket, csak szül�i bemondás alapján 

történik az igazolás kiállítása. 

• Sok tanulónk rendelkezik 200 óra feletti hiányzással. Esetükben figyeltünk, hogy a II. 

félévben ne növekedjen számottev�en, hogy a tanévet eredményesen tudják teljesíteni. 

Ennek érdekében a családsegít�kkel a szül�kkel tartottuk a kapcsolatot, így mindössze 32 

óra igazolatlan mulasztás történt 2 tanulót érintve. 

• Hivatalból jelentett eset most nem volt. Az igazolásokon feltüntetik, hogy a szül� 

elmondása alapján beteg a gyerek, így állítják ki az igazolást.  

• A tanévben egy család tagjai- a Szitai gyerekek- távoztak intézményünkb�l. Sajnos �ket 

kiemelték a családból, és a sorsuk a mai napig nem rendez�dött megnyugtatóan. 
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• Új tanulóink, a Kis gyerekek beilleszkedése megtörtént, egyedül az els�s kislány számára 

okoz nehézséget a szül�kt�l való egész heti távolmaradás. A balmazújvárosi Csuka 

gyerekek sokat hiányoznak, családi házukban történt t�zeset miatt is történt mulasztás. 

Iskolánk ruhaadományokkal segítette a családot. A nagylány indulatait eleinte nehezen 

tudta fékezni, többször volt feln�ttekkel konfliktusa. Pszichológus segít neki indulatai 

kezelésében.  

• A balmazújvárosi Drága gyerekek, valamint az egyeki Jónás –Deli tanulók beilleszkedése 

is zökken�mentes volt. 

• Sajnos a tiszafüredi Baranyi gyerekeket a családból való kiemelés fenyegette tavasszal, 

az � sorsukról nem kaptunk rendszeres tájékoztatást a helyi családgondozótól, mi 

azonban érdekl�dtünk utánuk, és a tájékoztatás szerint a kiemelés meg is történt. 

• Napi szinten küzdünk a fegyelem megtartásáért. Tanórán és szünetekben is többször az 

intézményvezet�nek kell rendet tennie az adott osztályközösségben, ami a gyerekek 

egyre romló magatartására utal. Sajnos a fegyelem hiánya az egymás közötti 

interakciókban, a türelmetlen viselkedésben megjelenik, a zajszint iskolánkban olykor túl 

magas.  

• Személyes megbeszélések, esetkonferenciák a tanév els� felében a járványügyi helyzet 

miatt nem voltak, csak telefonon, e-mailben történt a kapcsolattartás. Szerencsére 

tavasszal személyesen is meg tudtuk valósítani az éves esetkonferenciát, amelyen az 

óvoda vezet�je is részt vett, így a leend� els�sökr�l is tájékoztatott bennünket. Bár 

nekünk, pedagógusoknak sem volt szabad családokat látogatni, mégis villámlátogatást 

tettünk egy szásztelki tanítványunknál, aki egyedül élt a külterületi ingatlanban, mert 

szülei külföldön dolgoznak, �t pedig egy helyi pár gondjaira bízták. A kisfiú sorsa 

rendez�dött: szülei visszavitték Romániába a nagymamához. Az els� félévben látogatást 

tettünk Kónyára is, ahol a Kovács gyerekek iránt érdekl�dtünk. A második félévben 

pedig az intézményvezet� kezdeményezésére az összes pedagógusunk kilátogatott a 

tanyákra, hiszen pedagógus kollégáink többsége nem volt tisztában azzal, hogy milyen 

körülmények között és hol élnek tanítványaink. 

• Az összes látogatás alkalmával mellbevágó volt a külterületen él�k lakhatásával 

kapcsolatos látvány. Romos, lerobbant épületekben élnek többen, óriási a kontraszt a 

belterületen él�k körülményeihez képest. 

• A következ�kben is kiemelt fontosságú a veszélyeztetett tanulók tanulmányi el�re 

menetelének, higiéniájának, családi hátterének figyelése, a családdal, 

szakszolgálatokkal való kapcsolattartás. 



 
 

56 

6.2 Hit és vallásoktatás 

Az iskolában a területileg illetékes református egyház szervezi a hitoktatást. 

 
6.3 Diákönkormányzat 

A DÖK havi rendszerességgel ülésezett. A diákok, diákképvisel�k tájékoztatása ebben az 

id�szakban is folyamatos volt a diákvezet�k és a DÖK segít� tanár Ács Józsefné 

közrem�ködésével.  

 

6.4 Iskolai könyvtár 

A diákok egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár 

biztosítja, alkalmat teremtve több könyvtári foglalkozásra is.  

A könyvtár m�ködése az érvényes Könyvtári m�ködési szabályzat alapján történt, 

összhangban az intézmény pedagógiai programjával. Jelenleg nincs könyvtáros kollégánk, ezt 

a feladatot az intézményvezet�i és az iskolatitkár látja el. 

Folyamatos, egész tanéven át tartó tevékenységek valósulnak meg. 

• A tanulók könyv és könyvtárhasználati szokásainak kialakítása, fejlesztése 

életkoruknak megfelel�en. 

• A tanulók olvasóvá nevelése, önm�velési módszerek elsajátítása. 

• A könyvtár gyakorlati jelent�ségének felismertetése. 

• A könyv és könyvtárhasználat által a tanulási módszerek fejlesztése. Lényegkiemelés, 

adatkeresés, tartalmi ismertetés szóban és írásban, szövegértés. 

• Az internet információkeresésben betöltött szerepének felismertetése. 

• A biztonságos internet használat, figyelemfelhívás a veszélyekre. 

 
6.5 Iskolai sportkör  

 
Az általános iskolai testnevelésóra feladata, hogy saját eszközeivel hozzájáruljon a tanulók 

egészséges életmódra neveléséhez. Az általános iskolákban bevezetett mindennapos 

testnevelés hozzájárul a gyermekek egészséges fejl�déséhez, a mozgás megszerettetéséhez, a 

stressz oldásához, elengedhetetlen a megfelel� életvitel kialakítása, a gyerekkori elhízás 

megel�zéséhez, ugyanakkor feladatunknak tekintjük a szabadid�sportra való felkészítést, 

valamint az ez iránt érdekl�d� és megfelel� kitartással, képességekkel rendelkez� 

gyermekeknél a versenysportra való felkészítést is.  

 



 
 

57 

Minden évben fontos feladatunk a NETFIT programban el�írt feladatok teljesítése a megadott 

határid�re és a NETFIT eredmények kiértékelése. 

Iskolánk minden tanulója mindennapos testnevelésben részesült, az alábbiak szerint: 

 

Megnevezés Heti óraszám A foglalkozást tartja 

1-2. osztályok testnevelési órái 10 óra Miskuczáné Vajda Enik� 

3.osztály testnevelési órái 5 óra Varga Klára 

4. osztály testnevelési óra 5 óra Postáné Kiss Erika 

5-8. osztály testnevelési órái 5 óra Balogh Balázs 

 

Sportköri tevékenység: 

Az úszásoktatás a 4. osztályban valósult az els� félévben 6 alkalom igénybe vételével, 

tavasszal pedig a 3. osztály szintén 6 alkalommal kezdte meg az úszás tanulását a 

Balmazújvárosi Kamilla Fürd�ben. 

Kézilabda az iskolában program: 

Megnevezés Heti óraszám A foglalkozást tartja 

2. és 4. osztály: 12+14 f� 3-3 óra Balogh Balázs 

 

A program 2021. szeptember 01-t�l került bevezetésre a Magyar Kézilabda Szövetség 

támogatásával. A megtartott órákat Papp György elnök, szakfelügyel� többször meglátogatta 

és elismeréssel nyilatkozott az itt folyó munkáról. 

 

Labdarúgás: 

A Bozsik program keretében tartott foglalkozások megtartásra kerültek. A COVID-19 

helyzetre tekintettel ebben az els� félévben diákjaink nem vettek részt sportversenyeken és 

sportrendezvényeken iskolai keretek között. A II. féléven már megtartásra kerültek a 

labdarúgó események, melyeken diákjaink nagy lelkesedéssel vettek részt. A sok hátrányos 

helyzet� kisdiák a sportban tud sikeres lenni, ezért is nagyon fontos, hogy eljussanak ezekre a 

rendezvényekre. 
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7. Programok, rendezvények versenyek 
 
 

 
Verseny, rendezvény neve 

Résztvev� 
Száma 

tanuló pedagógus 
1.  Tanévnyitó 118 18 
2.  Erzsébet királyné emlékkiállítás- Ebes 30 3 
3.  Diáksport Napja 110 10 
4.  Bábel�adás- Vojtina Bábszínház 45 4 
5.  A népmese napja-zenés program 47 4 
6.  Zene világnapja 96 15 
7.  Békeoszlop megemlékezés 102 11 
8.  Iskolai er�szak el�adás 50 6 
9.  Bolyai anyanyelvi csapatverseny 8 1 
10.  Herkules- A kezdetek- Színházlátogatás 

Hajdúböszörményben 
17 2 

11.  Mikulásnap 117 8 
12.  Alsó tagozatos karácsonyi projekt 52 6 
13.  Pályaorientációs nap 117 18 
14.  Félévzáró tanszaki hangverseny 117 18 
15.  Farsang 118 18 
16.  Cirkusz 6.o. 15 2 
17.  Március 15-i megemlékezés 119 18 
18.  Simonyi helyesírási verseny 8 1 
19.  Hadtörténeti Múzeum 7.o. 13 2 
20.  Zrínyi Ilona matematika verseny 8 1 
21.  PISA mérés 2 2 
22.  Színházlátogatás 4.o.,2.o. 23 2 
23.  Energiaitalok veszélyei prevenciós 

el�adás 
73 6 

24.  Vuk- moziel�adás 17 2 
25.  Költészet Napja megemlékezés 95 11 
26.  Legyek ura- drámapedagógiai foglalk. 10 1 
27.  Szorongás, lelki betegségek 

prev.foglalkozás 
77 6 

28.  Operakoktél 8.o. Budapest 17 2 
29.  Kézilabda diákolimpia Balmazújváros 40 4 
30.  Megyei környezet- és természetvédelmi 

vetélked� 
3 1 

31.  Kompetenciamérés 6.,8. o. 33 2 
32.  Hajdú- tanya látogatás 24 2 
33.  Falunapi énekkari fellépés 20 5 
34.  Tanévzáró ünnepség 121 20 
35.  Ballagás 35 20 

 
A tanévben a gyerekek 35 programban vettek részt. Köszönet illeti a szervez�ket a 

rendezvények lebonyolításért. Kiemelt feladatként kezeljük az intézmény rendezvényeit, 

melyet a tantestület szakmai közösségei az intézmény rendezvényterve alapján szervez meg. 
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Ezek a rendezvények a tantestület, a diákok, küls� látogatók és partnereink számára is 

nyitottak. 

A település egyetlen közm�vel�dési szerepet is ellátó intézményeként bekapcsolódunk a 

települési rendezvényekbe is.  

 
8. Kapcsolat a partnerekkel 
 

� Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 

� Tankerületi központ iskolái 

� Helyi óvoda 

� Családsegít� - és gyermekjóléti szolgálatok /érintett településeken/ 

� Szakszolgálatok 

� Szül�k, szül�i szervezetek 

� Hortobágy Község Önkormányzata 

� Községi Könyvtár  

� Vojtina Bábszínház  

� Helyi Egészségügyi Szolgálat 

� Helyi Sportszervezet  

� Hortobágyi Nemzeti Park 

� Hortobágyi Nonprofit Kft. 

� Iskolarend�r 

� Véd�n�i szolgálat 

� Adományozó szervezetek, magánszemélyek 

� Ebesi Kulturális Kft. 

� Települési Családsegít� Szolgálatok 

 

8.1.  Szül�kkel való kapcsolattartás 
 
A szül�kkel történ� kapcsolattartásunk rendszeres, együttm�ködésünk eredményes. Online 

tájékoztatókat tartottunk, ill. sok esetben telefonon adtunk tájékoztatást. 
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8.2. Óvoda 

Az idei tanévet ismét rendkívüli módon kezdték meg a kisels�sök. Az óvón�ket nem tudtuk 

meghívni a jelenléti oktatásban való részvételre. Minden érintett település óvón�ivel telefonon 

tartottuk a kapcsolatot. 

 

8.3. Szakszolgálatokkal való kapcsolat 

Tanulóink érdekében kapcsolatban állunk a Hajdú – Bihar Megyei Szakszolgálat 

Balmazújvárosi Tagintézményével, illetve a Hajdú – Bihar Megyei Szakszolgálat Szakért�i 

Bizottságával. 

 

8.4. Kapcsolat más szervezetekkel 

•   Folyamatos és együttm�köd� a kapcsolattartás Hortobágy Község Önkormányzatával, 

•  A helyi egészségügyi szolgálattal (orvosok, véd�n�) eredményes együttm�ködésünk. 

• Családsegít� és Gyermekjóléti szolgálatok településenként (szoros együttm�ködés, 

segítségnyújtás jellemzi a kapcsolatunkat) 

•  A Hortobágyi Nemzeti Park, a Nonprofit Kft és Madárkórház Alapítványa is lehet�séget 

biztosít valamennyi tanulónk számára, a programjaik ingyenes igénybevételére.  

•  Hortobágy Nonprofit Kft 

•  A helyi körzeti megbízott - iskolarend�r   
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Tanügyigazgatás 
 
Dokumentumaink: 

• A tanmenetek elkészültek a tanév elején. Többen a tankönyvkiadók által javasolt 

tanmeneteket használják, kiegészítve a helyi sajátosságokkal. Fontos, hogy összhangban 

legyen a helyi tantervvel, s a változásokat, eltéréseket, projektterveket jelezzük a 

dokumentumban 

• Az e-napló ellen�rzésére során megállapítható, hogy egyre kevesebb a dokumentumok 

vezetésében a hiányosság. Továbbra is odafigyelést igényel, különösen az osztályf�nökökt�l, 

hogy ellen�rizzék, rendelkeznek-e a tanulók elég érdemjeggyel, s az igazolatlan hiányzás 

esetén id�ben küldjék el a szül�i felszólításokat, s ezt jelöljék a naplóba. 

A félévi mérések eredményei dokumentálásra kerültek. 

A munkaköri leírások folyamatosan átadásra kerültek az új dolgozók számára. 

 
9. Az intézmény PR- tevékenysége a tanév során 
 
• Az intézményünk bekapcsolódik a község rendezvényeibe, programjaiba. 

• Intézmény karácsonyi m�sora: Bereczki István, Molnárné Nagy Ágnes 

• Falunap: Bereczki István (énekkar m�sora) 

• Faluház: mozi esték, Kresz-vetélked�, tésztakészítés, zenés m�sorok 

• Rendszeres tájékoztatást adunk az intézmény életér�l a megjelen� Hortobágy Híradó 

cím� újságban.  

• A nevel�k lehet�ségeikhez képest részt vesznek a községben szervezésre kerül� 

rendezvényeken. 

• Az iskolai honlapunk is folyamatosan tartalmazza az új információkat. 

 

10. Egyéb biztonságos intézményüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok 
 

• T�zvédelmi és munkavédelmi oktatás a dolgozóknál 2021. szeptember elején 

megtörtént.  

• A tanulók esetében a t�z és balesetvédelmi oktatás általánosan év elején, és a tantárgyak 

esetében az újonnan belép� tevékenységek el�tt minden esetben lezajlottak, s ezek 

dokumentálása a naplókban megtörtént.  

• T�zriadót az iskolában és a kollégiumban a tanév elején egyszer végeztünk.  

• Mozgáskorlátozott felvonó karbantartását rendszeresen (kéthavonta) végzik. 
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Összegzés 
 

A 2021/2022-es tanévben végzett munka értékelése: 

 
• Intézményünk biztonságos m�ködéséhez a feltételek adottak. 

• Az egész napos iskolai program megszervezése sikeres. 

• Elkötelezett kollégák foglalkoznak a gyerekekkel. 

• Az elfogadó, támogató légkör, valamint az egyéni megsegítés továbbra is kiemelt   

• szerepet kap. Inkluzivitásunk mutatószáma magas. 

• Az IKT eszközök használata mindennapos, a digitális tudás elérésére törekszünk. 

• Rendszeres a szül�k tájékoztatása a tanulók eredményeir�l, hiányzásairól. 

• Folyamatos kapcsolattartás történik a partnerekkel. 

 

Er�sségeink: 

� Szakmailag, módszertanilag jól felkészült pedagógusok 

� Tehetséggondozás, hátránykompenzálás 

Megvalósult Megvalósításra vár 

8. osztályosok továbbtanulását támogató 
tevékenységek 

Nyomon követésük 

Versenyek, programok 
Versenykiírások nyomon követése, részvételi 

lehet�ségek átgondolása 

Pedagógus min�sítések sikeres elvégzése 

Következ� évi min�sítésekre való 
jelentkezés, szakmaimunka folyamatos 

ellen�rzése, értékelése, 
Önértékelési feladatok folytatása 
BECS munkaterv feltöltése 2022. 

Pályázati lehet�ségek feltárása, kihasználása 
Karbantartási munkálatok végzése, ellen�rzése 

IKT kompetencia szélesítése, e-napló vezetése, KRÉTA rendszer széles kör� alkalmazása 

Adminisztratív munka javítása, TTF 
elkészítése, felülvizsgálata, KRÉTA e-napló 

használata, Órarend elkészítése az 
áttanítókhoz alkalmazkodva 

 

Adminisztrációs tevékenység folyamatos 
ellen�rzése, javítása 

 

Esztétikus, barátságos környezet fenntartása, fejlesztése 

Partnereinkkel való jó kapcsolat fenntartása 
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� Felkészítés a kompetenciamérésre 

� Mérés-értékelés 

� Id�ben történ� tervezés 

� Folyamatos ellen�rzés 

� Innovativitás 

� Források megkeresése 

� Sokoldalú partnerkapcsolat 

Gyengeségek: 

� Szakos ellátottság hiánya 

� Távolság, közlekedés 

� Szociális problémák növekedése 

� Gyermekjóléti intézkedések számának növekedése 

� Nehezen kezelhet� tanulók számának emelkedése 

� Fegyelem hiánya 

� Következetesség hiánya 

Az eredménytelenség okai: 

� Készségek fejletlensége. 

� Motiválatlanság, tanulási vágy hiánya. 

� Kötelességteljesítés és a felel�sségtudat hiánya 

� A szociálisan nehéz, ingerszegény környezeti kultúra. 

� A rendezetlen családi háttér. 

� Rendszeres ellen�rzés hiánya. /család/  

� Kialakulatlan tanulási stratégia. 

� Kitartás, akarater�, szorgalom, felszerelés, figyelem, rendszeres tanulás hiánya. 

� Sok hiányzás.  

� Céltalanság. 

� Magatartási problémák. 

� Világjárvány negatív hatásai 
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Intézkedési terv a 2021/2022-es tanév gyengeségeinek csökkentésére 
 

• A tanulók családi háttere  

Intézményünket iskola és kollégium együttese alkotja, mely Hortobágy község központjában 

m�ködik. Tanulólétszámunk évfolyamonként egy osztály m�ködésére ad lehet�séget. 

Tanulóink összetétele heterogén, a községközpontból és az 5-15 km-es körzetben lév� 

valamikori tanyaközpontokból illetve más közigazgatási területr�l érkeznek. A községhez 

tartozó tanyákon él� tanulóink dönt� többsége jelent�s hátránnyal indul. A szül�k, 

munkanélküliek vagy idénymunkát végeznek. A külterületi gyerekek nagyobb hányada 

valamint a más településr�l átjáró tanulók hét közben a kollégium lakói. Nehéz élet - és 

lakáskörülmények között él a kollégiumban elhelyezett tanulók többsége. Jelent�s a hátrányos 

helyzet� tanulók száma, a veszélyeztetett gyerekek nagy része is közülük kerül ki. Sajátos 

nevelési igény� tanulóinkat integráltan neveljük – oktatjuk.  

A családi háttér feltérképezése érdekében 8 alkalommal jártunk családlátogatáson. Az egyik 

alkalommal, busszal a teljes nevel�testület ellátogatott a kültelkeken, más településeken él� 

gyerekekhez, hogy jobban megismerjük valamennyien az itt él�k gondjait, az utazási 

körülményeiket, a lakhatási problémáikat. Nagyon tanulságos volt, els�sorban az új kollégák 

számára. A jöv�ben ezt rendszeressé kívánjuk tenni. 

• A tanulók fegyelme, motivációja 

Tanulóink fegyelme sokat romlott az utóbbi id�ben, gyakrabban fordulnak el� magatartási 

problémák. A gyerekek egy része nehezen kezelhet�, közülük néhányan állandó ellen�rzést és 

fokozott figyelmet kívánnak. Fegyelmi eljárásra intézményünkben a tanév során nem került 

sor. Motiváltságuk nagymértékben függ szociokulturális hátterükt�l. A pedagógusok feladata 

összetett, az egyik legnehezebb, de a veszélyhelyzet elhárításához nélkülözhetetlen a tanulók 

tanuláshoz való pozitív viszonyulásának elérése.  Új fegyelmezési és motivációs programot 

megismerését t�ztük ki célul. Ilyen program: Az Arizóna program 

  

A humán er�forrás/a tantestület jellemz�i 

• Létszám, szakos ellátottság, továbbképzéseken való részvétel 

A m�ködéshez szükséges személyi feltételek biztosítottak.  Az intézmény pedagógus 

állománya fels�fokú végzettség� tanítókból és tanárokból áll. A tantestület többsége több éve 

dolgozik az intézményünkben. Kell� szakmai gyakorlatuknak, nevelési tapasztalataiknak 

köszönhet�en lehet�ségünk nyílt innovatív képességeink kipróbálására. A megfelel� 

szaktanári ellátottság jó színvonalú nevel�-oktató munkára ad lehet�séget. Egyre több 
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problémával szembesülünk, melyek kezelését, megoldásmódját keresnünk, tanulnunk, 

kipróbálnunk szükséges ahhoz, hogy érdemben tenni is tudjunk. Tantestületünk mindig is 

nyitott volt a továbbtanulásra, a továbbképzésben való részvételre, innovációra. Fontosnak 

tartjuk a tanulók fejl�désének nyomon követését, a fejlesztési lehet�ségek feltárását és a 

szakmai párbeszédet. 

 

• Bels� képzések, szakmai párbeszéd lehet�ségei 

A munkaközösségek a tanév elején elkészített munkatervhez igazodva végzik munkájukat, így 

meghatározott id�közönként szakmai párbeszédre, a tanulók fejl�désének nyomon követésére, 

a fejlesztend� területek meghatározására nyílik lehet�ség. 

 

• Küls� értékelés 

A 2020/2021-es tanévben a járvány miatt nem volt csak hatósági tanügyi ellen�rzésünk. A 

2021/2022-es tanévben sikeres min�sítési eljárás volt 2 alkalommal. 3 pedagógus jelentkezett 

min�sítésre. Minden küls� értékelést számba veszünk, nevelési és munkaértekezleten építjük 

be a javaslatokat. 

 

• A pedagógusok mérési-értékelési felkészültsége 

Az intézményben mérés – értékelési munkacsoport m�ködik, melynek koordinátora 

szakvizsgázott mérés - értékelés szakember. A tantestületb�l hárman korábban 30 órás 

képzésen vettek részt mérés - értékelés témakörben. Minden mérés után megtörténik a 

tájékoztató, majd a z eredmények beépítése a munkaközösségek munkájába. 

 

• POK szakmai rendezvényein való részvétel 

Igyekeztünk részt venni els�sorban a differenciáláson alapuló fejlesztést, tanítási-tanulási 

folyamatba beilleszthet� technikákat ismertet� képzéseken. Konfliktuskezel� tréningen a 

nevel�testület is részt vett. 

 

Tanulóközpontú nevelési-oktatási eszközök 

• Intézményünk több tanteremében elektronikus tábla, a többi tanteremben projektor áll 

rendelkezésre, a bútorzat lehet�vé teszi csoportmunka végzését. A korszer� tanulásszervezési 

eljárások megvalósítására a lehet�ségek adottak. 

• Az informatika terem 18 számítógépe alkalmas az informatika és az idegen nyelv tantárgyak 

oktatására. 
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• Az alapvet� fejleszt� eszközök az alsó tagozaton rendelkezésünkre állnak. A fels� tagozaton a 

fejleszt�eszközök hiányosak, sajnos ennek a korosztálynak még nem készült elegend� és 

megfelel� fejleszt� eszköz. Törekszünk a szakmai anyagok folyamatos beszerzésére.  

 
Pedagógiai intézkedések 

Az intézményvezet� ellen�rz� tevékenysége a pedagógiai munkában: 

• óralátogatás  

 Célzott megfigyelési szempontjai: 

• a tanuláshoz nélkülözhetetlen képességek fejlesztése   

• órai tevékenységbe beépített gyakorlatok alkalmazása 

• egyéni bánásmód  

• egyéni megsegítés  

• differenciálás 

• változatos módszerek alkalmazása 

• értékelés 

• Egyéni/csoportos m�helyfeladatok elvégzése a képzéseken/m�helyeken szerzett ismeretek, 

modellek alapján 

• POK munkatársak m�helyszervezési és szakmai támogató szolgáltatásainak igénybevétele. 

• megfigyelés: 

• hatékony tanuló megismerési technikák alkalmazása 

• egyéni haladási ütemet segít� differenciált tanulásszervezés 

• tanulók képességeihez mért terhelés 

• hátránykompenzálás 

• önálló tanulási képesség kialakítása 

• motivációs bázis felkutatása 

• módszertani változatosság 

• IKT eszközök jobb kihasználása 
 

Együttm�ködések 

• Szül�i kerekasztal megbeszélés: egyéni problémák feltárása, támogató, együttm�köd�,  

     partneri 

Viszony kialakítása; rendszeres problémakövetés.  

• Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 

• Tankerületi központ iskolái 
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• Helyi óvoda 

• Családsegít� - és gyermekjóléti szolgálatok /érintett településeken/ 

• Szakszolgálatok 

• Szül�k, szül�i szervezetek 

• Hortobágy Község Önkormányzata/ Érintett települési Önkormányzatok 

• Községi Könyvtár  

• Vojtina Bábszínház  

• Helyi Egészségügyi Szolgálat 

• Helyi Sportszervezet  

• Iskolarend�r 

• Véd�n�i szolgálat 

• Adományozó szervezetek, magánszemélyek 

 

Célmeghatározás  

• A tanulók képességeinek széles kör� megismerése, feltárása a mérések és a háttér információk 

(dokumentumok) alapján az osztályf�nökök és a szaktanárok bevonásával. 

• A tanulási képességek fejlesztése a korszer� tanulásszervezési eljárásokkal, és órai tréning 

gyakorlatokkal. 

• Tanórán kívüli tevékenységek hatékony kihasználása az érdekl�désnek megfelel� területeken. 

• Személyiség és- közösségfejleszt� programok szervezése, esélyteremtést szolgáló 

tevékenységek 

 

Lemorzsolódás csökkentésére munkacsoport létrehozása 

Tagjai: fels�s tanárok 

Az intézményünkben jelenleg 5 f� fels�s kolléga tanít, akik a munkacsoportban közösen 

tevékenykednek. Az áttanító fels�s kollégák száma: 3 f�  

�ket rendszeresen szükséges tájékoztatni a feladatokról. A munkacsoportot 

2020.szeptemberét�l m�ködtetjük. 

Feladatai:  

− fejlesztési tervek elkészítése 

− szül�k tájékoztatása 

− mérések, eredmények elemzése 

− tanulási technikák megismertetése 
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− fejleszt� munka segítése, ellen�rzése 

− tapasztalatcsere 

 

A korábbi éveknek megfelel�en iskolánk valamennyi pedagógusa minden lehetséges 

segítséget megad a tanulóknak a lemorzsolódásveszély elhárítására.  Korrepetálással, egyéni 

képességekhez mért differenciált feladatok adásával, a fejleszt� pedagógusok által biztosított 

fejleszt� foglalkozások tartásával.   

 

A következ� tanévre vonatkozó feladatok tervezése 

Az elkövetkez� tanév sok új feladatot hoz magával:  

• Terveinkben szerepel, hogy a gyermeklétszám megtartása érdekében még több 

csatornán ismertetjük meg iskolánkat a környez� településeken él�kkel. 

Számolnunk kell a kollégista tanulók számának növekedésével.  

• Segítenünk kell a min�sítési eljárásba bekapcsolódó kollégákat.  

• Kiemelt gondot fordítunk az új kollégák munkájának el�segítésére.  

• A világjárvány okozta helyzetre megpróbálunk a tanév elején minél tudatosabban 

felkészülni. Amennyiben újabb digitális munkarendi szakasz lép életbe a 

következ� tanévben, azt felkészülten várjuk. Ehhez szükséges a pedagógusok, 

tanulók és szül�k el�zetes digitális felkészítése szeptemberben. 

 

A kollégiumi nevel�-oktató munka fejlesztésére vonatkozó tervek 

• Az egész napos iskola, a kollégium szinte második otthona az odajáró gyerekeknek, 

így a tanulmányi munka segítése mellett fontos a családias légkör kialakítása, megteremtése. 

A kollégiumban lakó gyerekeket segíteni tudjuk a hiányosságok pótlásában és a szabadid� 

hasznos eltöltésében. Az intézményben, ill. a kollégiumban is m�köd� könyvtár használata az 

önképzésben rendkívül fontos, ezért szükségesnek tartom a könyvtári állomány 

továbbfejlesztését. Biztató, hogy a könyvtár vonzó délutáni id�töltést biztosít a diákoknak és 

egyre többen látogatják. A rohanó virtuális világunkban fontos kihívás, hogy ismételten 

olvasni szeret� nemzedéket neveljünk. Az olvasás megszerettetésében a pedagógusoknak is 

nagy szerepe van, minden életkorban.  

• Az intézménynek hosszú évek alatt kialakult hagyományai vannak, melynek �rzése és 

áthagyományozása a belép�, új generációkra nézve fontos feladata a kollégium közösségének 

is. Szorgalmazni fogom, hogy a gyerekek minél szélesebb körben használják ki a sportkör, 

zeneiskola, iskolai könyvtár, faluház, látogatóközpont stb. adta lehet�ségeket. 
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• Napjaink túlterhelt, rohanó, elgépiesedett világában egyre nagyobb hangsúlyt 

fektetünk a kollégiumban az egészség-és környezetvédelmi nevelésre. Célunk a prevenció, az 

egészség meg�rzése és ehhez kapcsolódó legfontosabb ismeretek átadása. Igénybe szeretném 

venni az egészségügyi szakemberek (iskolaorvos, véd�n�) által szervezett programokat, 

foglalkozásokat. Szoros együttm�ködés alapján remélhetjük azt, hogy egészséges nemzedéket 

nevelünk, akik a káros szenvedélyekt�l mentes (alkohol, drog, dohányzás, stb.) életet 

választják.  

 

• A környezet-és természetvédelmi nevelés fontossága a globális problémák 

fokozódásával egyre nagyobb jelent�séggel bír. Feladatunk, hogy a tanulók a közvetlen 

környezetükb�l kiindulva eljussanak a természet egységéhez és benne az ember szerepéhez. 

Ez különösen fontos itt a Hortobágyon, az ország els� nemzeti parkjának közepén. Els� lépés 

ehhez a közvetlen környezetünk igényes rendezettsége és tisztasága. Mi is ehhez szeretnénk 

hozzájárulni az Öko-iskolai program tovább gondolásával, megvalósításával.  

 

• Arra törekszünk, hogy jó irányba tereljük tanulóink fogyasztási, életviteli szokásait. A 

környezetbarát szabadid�s tevékenységet a természetjárást, környezetvédelmet szeretnénk 

programjainkkal népszer�síteni. 

 

• Célja a „természetbaráttá” nevelés, mely gyakorlati, terepi programokat igényel az 

intézmény partnereinek segítségét igénybe véve. 

 

Összegzés: 

Az intézmény 2021-2022-es tanévre tervezett Munkatervét sikerült megvalósítani. A tervezett 

feladatok, programok ebben a tanévben már nem maradtak el. Az intézmény bels�környezete 

megfelel�. A küls� környezet rendezése, szépítése folyamatos. Rendszeresen tájékozódunk a 

különböz� adományozó szervezetek elérhet�ségér�l, igyekszünk a rászoruló általános 

iskolában és kollégiumban él� hátrányos helyzet� tanulóinkat segíteni tanszerekkel, 

élelmiszerekkel, ruhákkal és tisztálkodó szerekkel. Az egész tanévben olyan forrásokat 

biztosított számunkra a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ, amellyel hatékonyan hozzá 

tudtunk járulni a gyermekeink egészséges fejl�déséhez, biztonságos neveléséhez, valamint 

szabadid�s- és sport tevékenységeik szélesítéséhez. Minden feltétel adott intézményünkben a 

megfelel� szakmai munka végzéséhez. Hátránykompenzáló munkánk példaérték�, kiváló 
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Az intézményben m�köd� munkaközösségek, teamek, 

év végi beszámolója 
 

1. Kollégium – Girán Katalin 

2. Alsó tagozatos munkaközösség – Zilahyné Szücs Ildikó  

3. Fels� tagozatos munkaközösség – Molnárné Nagy Ágnes 

4. DÖk beszámoló-Ács Józsefné 

5. Idegen nyelvi beszámoló-Nyitrainé Pelyhe Márta 

6. Kézilabdaprogram-Balogh Balázs 
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1. Beszámoló a kollégium éves munkájáról 

2021/ 2022. tanév 
I. Helyzetelemzés 

 

Személyi összetétel 

 
� Tanuló/gyermeki összetétel 

Életkor és nem szerinti felosztás 

                  Alsó tagozat  Fels� tagozat  Lányok Fiúk 

32 40 38 34 

72                        72 

Változatos képet mutat a lakóhely szerinti felosztás 

Lakóhely szerinti felosztás 

Kónya Szásztelek-Halastó Hajdúszoboszló Hajdúböszörmény Hajdúhadház       

1     9                     1 5 2 1 

Tiszacsege Balmazújváros  Tiszasz�l�s Tiszafüred Egyek - Telekháza 

7 13 1 5      18                9 

Hortobágy közigazgatási területér�l  11 tanuló  15 % 

Más településr�l  61 tanuló  85 % 

Különleges bánásmódot igényl� gyermekek/tanulók 

HH HHH Gyvt. SNI     BTM  Veszélyeztetett 

     37 f� – 51 %  27 f� – 38%    65 f�– 90%  8 f�– 1,1 % 25 f� – 35%     20 f� – 28 % 

TANULÓCSOPORT 3    

Kovácsné Kiss Krisztina -1. kollégiumi csoport   /1.o - 4.o/ 

Pokol Zsolt                      - 2. kollégiumi csoport  /5.o - 6.o/ 

Dóka András                    - 3. kollégiumi csoport  /7.o - 8.o/ 

 

Pedagógusok és pedagógiai munkát segít�k 

       Nevel�tanár Pedagógiai asszisztens       Ápolón� Technikai dolgozók 

4 1 1 2 

 

Személyi feltételek 

• A kollégium nevel�testülete nem változott a tanév kezdetén, ill. év közben sem. Ez 

éreztette hatását a nevel�munkánk hatékonyságára, eredményességére.  
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• A pedagógiai asszisztens személyében változás történt. Török Judit, az oltás 

felvételének elutasítása után felmondott, munkaviszonya megsz�nt az 

intézményünkben.  2022. január 17-t�l Tóth Kinga az új pedagógiai asszisztens.  

• Nevel�k: Bokorné Antal Krisztina, Kovácsné Kiss Krisztina, Dóka András, Pokol 

Zsolt 

• 1 f� ápoló Szabóné Nagy Csilla, és 1 f� pedagógiai asszisztens Tóth Kinga segíti a 

munkánkat. 

Tárgyi feltételek 

• Tárgyi környezet – folyamatos megújulás, otthonosság 

• I. emeleti foglalkoztató terem teljes berendezésének cseréje (székek, asztalok) 

• II. emeleti zuhanyzók teljes k�r� felújítása  

• I. emeleti zuhanyzók festése 

• Mosókonyha kialakítása (új Ariston mosógép, szárítógép beállítása, beüzemelése)  

• Tankonyha: új székek 

• Kollégiumi társalgó: új ül�garnitúra   

• Aktuális dekorációk  

• Termek, szobák dekorálása: gyermekmunkák 

• Tárgyi feltételeink az elmúlt id�szakban látványosan fejl�dtek. Célunk és feladatunk a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet� gyermekek számára inspiráló, korszer� 

élet és tanulási feltételeket biztosítani. Bízunk benne, hogy a komfortos élethez való 

igényesség kialakítható a gyermekekben. 

Higiénia, tisztaság 

• Jellemz�: otthonosság, tiszta, élhet� körülmények  

Komfortérzet 

• Komfortérzetüket sajnos nagyban befolyásolja a szül�i házból való hétf�i elindulás: 

több gyermek kevés, nem megfelel� tisztaságú ruhában érkezik. Téli id�szakban 

nedves ruhát is visszaküldenek, amit szárítgatunk. Ezt a célt szolgálja kiküszöbölni és 

el�segíteni az új szárítógép, ami megkönnyíti, megoldja ezeket a problémákat. A 

hiányosságokat lehet�ségünk szerint adományokból pótoljuk, célunk, hogy a kiadott 

ruházatot a gyermekek rendszeresen viseljék. Ennek kivitelezésében sajnos a szül�k 

nem minden esetben együttm�köd�k, de pozitív el�re lépesek tapasztalhatók. 

• Igényes környezet iránti elvárás 

• Igényes környezetet alakítottunk ki a hálókban is. 
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Szokásrendszer az egészséges életmód kialakításánál 

• A szokásrendszert, az egészséges életmód kialakítását áthatja életünk. Különösen nagy 

szerepe van munkánknak a napi ritmus kialakításában, a kollégiumi napirendben.  A 

rendszeres tisztálkodás a kollégiumban valósul meg. Ehhez a tevékenységhez a szül�k 

csak részben, vagy nem biztosítják a feltételeket, a többit a kollégium adományokból 

pótolja, ill. a tankerület is biztosít alapvet� higiéniai felszereléseket. 

Biológiai szükségletek 

• Biológiai szükségleteikre nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen ahhoz, hogy a testi és 

szellemi fejl�désük biztosított legyen, a higiéniára, a változatos étkezére, a rendszeres 

testmozgásra szükségük van. 

Rend, tisztaság 

• A helyiségek használatának szabályait minden tanuló ismeri, azonban nem minden 

esetben alkalmazzák azokat. Állandó kontrollt igényelnek, így �rizhet� meg a rend és 

a tisztaság. 

 

II. Az év feladatainak megvalósulása 

• Dokumentáció/adminisztrációs feladatok 

• Dokumentációnk vezetésére nagy hangsúlyt fektettünk. 

A következ� dokumentumokat használtuk, vezettük munkánk során: 

• Kollégiumi munkaterv 

• Foglalkozási terv 

• Heti id�keret munkabeosztás 

• Ügyeleti rend (esti, éjszakai, reggeli) 

• Szállítási rend (gyermekszállítás) 

• Kollégiumi házirend  

 

Nevelési feladatok/magatartás – viselkedéskultúra 

     Higiéniai teend�k: fejtetvesség ellen�rzése 

• Véd�n�i munka segítése: a tisztasági, fejtetvességi vizsgálatok és kezelése. 

• Vannak kifejezetten veszélyeztetett gyermekek, akik rendszeresen tetvesek. Ezeket a 

problémákat ellen�rzéssel, kezeléssel tudjuk megel�zni. Ezt a kollégiumi ápolón� heti 

rendszerességgel végzi, együttm�ködve a véd�n�vel 

• Rendszeres iskolába járás biztosítására is törekszünk, hogy a valóban beteg tanulók 
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kerüljenek az orvoshoz. Azonban ezen a területen is vannak nehézségeink. Jó a 

kapcsolatunk a háziorvosokkal, családsegít� szolgálatokkal, támogatják a munkánkat. 

• Szocializáció és beilleszkedés segítésében támaszkodhattunk a régi kollégistáinkra, 

illetve a testvérpárok id�sebb tagjaira. Nemcsak a beilleszkedésben van jelent�sége a 

társak segítésének, hanem a tanulók humánus, segít�kész, együtt érz� 

tulajdonságainak er�sítésében is. Meg kell tanulniuk a gyengébb, elesettebb társuk 

segítését. 

• Magatartás és viselkedéskultúra területén több lehet�séget tudunk biztosítani 

• Hátránykompenzációs tevékenységünknél kiemelt feladatunk az alapkészségek és a 

kommunikáció fejlesztése. Mivel heterogén az összetétel, nagy körültekintést igényel 

mindenfajta fejlesztési lehet�ség alkalmazása. 

• Pályaválasztáskor az egyéni beszélgetések alkalmával törekedtünk arra, hogy reális 

célokat t�zzenek ki maguk elé. Ismerjenek meg több lehet�séget. Bízunk abban, hogy 

sikeresek lesznek ezek a beszélgetések és minden tanulónk felvételt nyer, a 

képességének, és érdekl�désének megfelel� iskolába. 

 
Tanulmányi eredmények 

Sikertelenség 

Szempont/tagozat Létszám (f�) Megjegyzés 

Alsó 

Fels� 

- 

2 f� 

       

               5.o. -6.o. 

Siker 

Szempont/tagozat 4 – es vagy 4 fölötti átlag 

Alsó 6 tanuló 

Fels� 7 tanuló 

 
Létszám 

Kollégiumi létszám: 64 tanuló (2021.10.01.) 

                                 72 tanuló (2022.06.01.)  
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Az év programjainak megvalósulása 

Hagyományápolás  

• Hagyományápolás területén az el�írások betartásával valósítottuk meg feladatainkat 

Napi kedvelt programok 

• Napi kedvelt programok, amiben a tanulók szívesen vesznek részt: Mozgásos 

tevékenységek, heti egy alkalom túra “Hortobágy környékén”, mese – filmnézés 

kézm�vesség, zenehallgatás. 

 

Kiemelt programok/projektek 

Mikulás-várás. Kicsit másképp, mint eddig, de jó hangulatú foglakozásokat szerveztünk. 

Megajándékozták egymást, egy általuk készített ajándékkal.  

Karácsonyi m�sort most nem szervezhettünk. Az idei évben a nagy közös karácsonyi 

ünnepség elmaradt a Covid-19 vírus miatt. Ez azonban nem akadályozhatott meg bennünket 

abban, hogy az utolsó tanítási héten minden nap tegyünk valamit a karácsonyi hangulat 

megalapozásáért.  

Tisztasági versenyünk hagyományosan zajlott. Célunk a tanulók motiválása az igényesebb, 

tisztább környezet kialakításában, fenntartásában való részvételhez. 

 

Programok       Id�intervallum Értékelés 

„Túra”Hortobágy környékén 1 alkalom /hetente/  

 

 

 

Egység 

Együttm�ködés 

Siker 

Jó hangulat 

Sportdélután  1 alkalom /havonta// 

Faültetés      1 alkalom /október/ 

Asztalitenisz verseny 4 alkalom /november/ 

Mikulás-várás  1 hét /december/ 

Karácsonyváró hét 1 hét /december/ 

Sakk-verseny 4 alkalom /január/ 

Irodalmi est 1 alkalom /február/ 

Ki-Mit-Tud? vetélked� 1 alkalom /március/ 

Húsvéti projekt-hét 4 alkalom /április/ 

Családi nap 1 alkalom /május/ 

Kollégiumi ballagás 1 alkalom/június/ 
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Kollégiumunk kapcsolatrendszere 

1. Iskolával napi kapcsolatunk szoros, hiszen vannak közös, azonnali intézkedést igényl� 

eseteink, amelyben az 

• Intézményvezet�vel napi szinten együttm�ködünk, segíti, támogatja munkánkat. 

• Szaktanárokkal 

• Osztályf�nökökkel 

• Az alsós és fels�s munkaközösséggel való együttm�ködésnek is hatékonynak kell 

lennie, törekszünk a hatékonyságra, hiszen a tanulók életében a kollégium a család 

szerepét tölti be, így nekünk van lehet�ségünk egyéni fejl�désüket, haladásukat 

segíteni. 

3.    Egészségüggyel, véd�n�i szolgálattal 

• Háziorvosokkal napi kapcsolatban vagyunk. 

• Véd�n�vel esetenként konzultáluk. Célunk a hiányzások normalizálása, az 

iskolakerülés felszámolása, egészséges környezet fenntartása, betegségek, fert�zések 

megel�zése. 

• A tanulók különböz� szocio- kulturális közegben élnek, pozitív és negatív hatás éri 

�ket.  Feladatunk és kötelességünk a ránk bízott tanulók testi, lelki fejl�désének 

biztosítása, így a legkisebb gyanú esetén is kérjük a szakemberek segítségét, 

együttm�ködését. 

4.   Gyermekvédelmi szakemberekkel 

• Ifjúságvédelmi felel�ssel 

• Iskolai szociális segít� szakemberrel 

• Esetenként a gyermekjóléti szolgálattal jelz�rendszeri együttm�ködés. Részt veszünk 

az általuk rendezett évenként megrendezésre kerül� konferencián, ahol beszámolunk 

tevékenységünkr�l. ebben az évben telefonos kapcsolattartás került el�térbe. 

5.   Családdal 

• Esetenkénti személyes megbeszélés, folyamatos heti kapcsolattartás telefonon 

 

III. Javaslatok a következ� évre 

• A tanulói létszám megtartása és növelése  

• Nem megfelel� tanulói viselkedés további visszaszorítása 

• Munkatervünk aktuális feladatainak végrehajtása 

•  Programjaink színvonalas lebonyolítása 
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2. Beszámoló az alsó tagozatos munkaközösség éves munkájáról 
 2021/ 2022. tanév 

 

1. HELYZETELEMZÉS- ADATOK: 

I. Az alsó tagozatos osztályok létszáma: 

 

Évfolyam Létszám 

1.osztály 14 f� 

2.osztály 15 f� 

3.osztály 13 f� 

4.osztály 13 f� 

Összes tanulói létszám 55 f� 

 

 

II. SNI, BTM, kollégista tanulók száma: 

  

Osztály SNI BTM Kollégista 

1.o. 1 5 12 

2.o. 1 1 5 

3.o. 2 5 8 

4.o. 0 1 5 

Összlétszám 4 12 30 

 

     III. Szociális adatok       

Osztály Gyvk. gyvk. HH HHH 
Veszélyezt

ett 

Figy.érdeml

� 

1.o. 12  7 5 5 4 

2.o. 7  5 2 0 3 

3.o. 12  5 7 3 4 

4.o. 7 2 5 0 0 2 

Összlétszám 38 2 22 14 8 13 
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IV. Tanulmányi munka, a nevel�-oktató munkában elért eredmények 

Az 1. évfolyam: szöveges értékelés.                                 A 2.,  a 3. és 4. évfolyam  

               

 

Tantárgyi dicséretek 

             

 

V. Tantárgyi átlagok 2.- 3.- 4. évfolyamon 

 

2. osztály 

Tantárgy Átlag 

Magyar irodalom 3,7 

Magyar nyelvtan 3,3 

Matematika 3,5 

Etika  4,6 

Hit-és erkölcstan  5,0 

Ének-zene 5,0 

Vizuális kultúra 4,7 

Technika 4,7 

Testnevelés 5,0 

Össz.tantárgyi átlag: 4,4 

 

 



 
 

81 

3. osztály 

Tantárgy Átlag 

Magyar irodalom 3,2 

Magyar nyelvtan 2,9 

Matematika 2,8 

Etika  4,6 

Hit-és erkölcstan 5,0 

Környezetismeret 3,0 

Ének-zene 4,7 

Vizuális kultúra 4,7 

Technika 4,6 

Testnevelés 4,3 

Össz.tantárgyi átlag: 4,0 

 

 

4. osztály 

Tantárgy Átlag 

Magyar irodalom 3,9 

Magyar nyelvtan 3,9 

Matematika 3,8 

Etika 4,8 

Hit –és erkölcstan 5,0 

Környezetismeret 4,5 

Angol  4,3 

Ének-zene 4,8 

Vizuális kultúra 4,7 

Technika 4,7 

Testnevelés 4,5 

Össz.tantárgyi átlag: 4,5 
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Összesített átlagok 2.- 3.-4.évfolyamon: 

 

Tantárgy neve Átlag 

Magyar irodalom 3,6 

Magyar nyelvtan 3,6 

Matematika 3,3 

Hit –és erkölcstan 5 

Etika 4,6 

Környezetismeret 3,7 

Angol 4,3 

Ének – zene 4,8 

Vizuális kultúra 4,7 

Technika        4,6 

Testnevelés 4,6 

Tantárgyi átlag-összes tantárgy 4,2 

F� tárgyak átlaga- 
készségtárgyak nélkül 

3,2 

 

 

VI. Magtartás- szorgalom 1. évfolyamon:    

 

magatart. példás jó változó 

1.o 10 2 2 

összesen  10 2 2 

    

    

szorgalom példás  jó változó 

1.o. 6 5 2 

összesen 6 5 2 
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Magatartás-szorgalom átlag 3.-4. évfolyamon: 

 

 2.o. 3.o. 4.o. össz.átlag 

magatartás 4,5 4,1 4,4 4,3 

szorgalom 4,3 3,9 4,3 4,1 

 

Igazolt mulasztott órák száma: 

 
Osztály Mulasztott 

órak 
Igazolt 
órák 

Igazolatlan 
órák 

Mulasztott 
napok 

Igazolt 
napok 

Igazoltatlan 
napok 

1.o. 1522 
 

1502 20 304 300 4 

2.o. 1934 
 

1934 - 387 387 - 

3.o. 1148 
 

1148 - 230 230 - 

4.o. 1239 
 

1239 - 250     250 - 

Összesen 5843 
 

5823 20 1171 1167 4 

 
 

2. SZAKMAI MUNKA 
 
Személyi feltételek: 
 
Osztályf�nökök: 
 
1. osztály Feczkó Gyöngyi - az osztályában magyar nyelv és irodalmat, matematikát, ének-

zenét, etikát, vizuális kultúrát és technikát tanít. Részt vesz osztálya délutáni tanulásában. 

2. osztály Nagy Józsefné – az osztályában magyar nyelvet és irodalmat, matematikát, 

technikát, 5-6.osztályban technikát tanít. Részt vesz az 2. osztály délutáni tanulásában. 

3. osztály Zilahyné Szücs Ildikó – matematikát, éneket, technikát, etikát tanít az osztályában, 

valamint történelmet 6.- és 8. osztályban, és 7.osztályban technikát. 

4. osztály Ács Józsefné- 4. évfolyamon matematikát, környezetismeret, technikát, ének-zenét, 

etikát és vizuális kultúrát tanít. Az osztálya délutáni tanulásában részt vesz. 

Alsó tagozaton tanítók: 

Ádám Endréné intézményvezet�, a 3. osztályban környezetismeretet és vizuális kultúrát 

tanít, az osztály délutáni tanulásában vesz részt. 

Postáné Kiss Erika intézmény vezet�-helyettes 2. osztályban ének- zenét, 4. osztályban 

testnevelést tanít.  
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Varga Klára 3. osztályban magyar nyelv és irodalom, testnevelés, 4. osztályban magyar 

nyelv és irodalom tantárgyakat tanít. 

Miskuczáné Vajda Enik� 1. osztályban testnevelést, 2. osztályban testnevelést, vizuális 

kultúrát, etikát tanít. Alsó tagozaton kézm�ves szakkört tart. 

 

Tárgyi feltételek: 

Az oktató-nevel� munkához biztosítottak a tárgyi feltételek: 

• Megfelel�en berendezett, IKT eszközökkel felszerelt osztálytermek. 

• Színvonalas oktatáshoz adottak a szemleltet� eszközök. 

• -Játékok, sporteszközök, fejleszt� játékok állnak a tanulók rendelkezésére. 

 

Munkaterveben meghatározott feladataink megvalósítása: 

Nevelés-oktatás: 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, hátránykompenzálás ebben a félévben is fontos feladatunk: 

• Órai differenciálás. 

• Egyéni megsegítés. 

• Tanulási képességek és kulcs kompetenciák fejlesztése. 

• Fejleszt� foglalkozások. 

• IKT eszközök használata. 

• Online felületek használata. 

• Motiválás, életkori sajátosságok figyelembe vétele. 

• Változatos munkaformák és munkamódszerek alkalmazása. 

• Osztályközösségekben az összetartozás érzését, egymás iránti felel�sségüket er�síteni. 

• Nem kívánatos magatartási szokások visszaszorítása. 

Szakkörök: 

Szakkör neve Részt vev�k létszáma 

Kézm�ves 14 

Népi játékok  15 

Énekkar  11 

ISK  26 

Rajz  5 

Angol el�készít� 18 
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Versenyek, pályázatok: 

• Feladatmegoldó – házi verseny 

• Karácsonyi versmondó verseny – osztályszinten  

• Környezetvédelmi pályázat 

• Rajz pályázatok 

• Hortobágy játékos vetélked�  

• Megyei Környezet és Természetvédelmi Vetélked� 4. osztály 

Rendezvényeink, programjaink: 

• Tanévnyitó ünnepség, m�sorban szerepl� gyerekek, alsó tagozat 

• Diáksport nap  

• A Zenei Világ és a Népmese napja megemlékezés 

• Téma nap: Állatok Világ Napja  

• Békeoszlop megemlékezés 

• Aradi vértanúk megemlékezés 

• Október 23– i megemlékezés megtekintése online felületen  

• Télapóvárás 

• -Alsó tagozat – karácsonyi projekt hét 

• Karácsonyi szavaló verseny alsós osztályok 

• Pályaorientációs nap 

• Osztály karácsony  

• Magyar Kultúra Napja megemlékezés 

• Farsang –osztály  

• Március 15-ei megemlékezés  

• Költészet Napja  

• Fenntarthatósági Témahét 

• Digitális Témahét 

• Föld napja  

• Falunap-énekkar  

• Helyi nevezetességek megtekintése, látogatása 

• Nemzeti Összetartozás Napja  

• DÖK nap-Gyereknap 

• ÖKO nap 

• Tanévzáró 
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Egyéb programjaink: 

• Vojtina Bábszínház- mese megtekintése 

• LEP program keretében színházi el�adások megtekintése 

• -Faluház: Adventi koszorú készítése 

• Faluház: Mikulás 

• Mozi el�adás- Vuk c. film megtekintése 

• Diákolimpia – kézilabda Balmazújváros 

• Hajdú-tanya látogatása 1.-2. osztály  

Szervezési feladatok végrehajtása: 

• Tanmenetek elkészültek a helyi tantervhez igazodva. 

• A tanulók egész napos elfoglaltságának biztosítása, a délutáni foglalkozások 

megszervezése megtörtént. 

• Az 5. osztály átadó, átvev� megbeszélése megtörtént az osztályf�nökkel és az ott 

tanítókkal. 

• Átmenet biztosítása az óvoda és iskola között.  

• Jó és rendszeres a kapcsolatunk a szül�kkel, iskolavezetéssel, kollegákkal. 

• Megfelel� az IKT eszközök segítségével tartott órák száma. 

• Tanulók teljesítményének rendszeres mérése, az értékelése, ebb�l tapasztalatok 

levonása, ennek beépítése a napi munkába, valamint jelzése a tanulók és szül�k felé 

nagyon fontos.  

 

 

Tartalmi munka: 

• Egyéni megsegítés, egyéni ütemm� fejlesztés. 

• Óravezetési módszer az adott osztályközösséghez való igazítása. 

• Rendszeres a kapcsolattartás a kollégiummal, fels� tagozattal, az ifjúságvédelmi 

felel�ssel és család segít�kkel, valamint a helyi szakszolgálattal. 

• Tanulóink magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi eredményér�l rendszeresen 

tájékoztattuk a szül�ket a Kréta-rendszeren keresztül. 

• Az iskola életében adódó napi problémákra igyekeztünk megoldást találni.  

• Közösség formálás 
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3. A fels�s munkaközösség beszámolója 2021/2022. tanév 
 

Az éves munkatervben foglaltakat teljesítettük a tanév során, a menetközben érkez� egyéb 

feladatokat és programokat is beépítettünk az iskola nevel�- és oktató munkájába. A nevelési, 

tanítási-tanulási folyamatban igyekeztünk minél szélesebb teret biztosítani a színes, sokoldalú 

iskolai életnek, a tanulásnak, a munkának, a játéknak. Figyeltünk arra, hogy a nevelés-oktatás 

színtere ne csak az iskola, hanem a sz�kebb és tágabb környezetünk is legyen. 

Els�dleges célunk az volt, hogy tanítványaink a képességeiknek, adottságaiknak megfelel�en 

eleget tegyenek a tantervi követelményeknek. A tanulók szociális helyzetét, a problémák 

id�ben történ� feltárását, a segítségnyújtást az osztályf�nökök végezték intézményvezet�i 

segítséggel. A nagyobb odafigyelést igényl� gyerekek szüleivel szorosabb kapcsolat 

kiépítésére törekedtünk.  

Munkánk során igyekszünk hozzásegíteni diákjainkat ahhoz, hogy felismerjék saját és mások 

értékeit, fogadják el a másságot. Találják meg saját képességüknek és egyéniségüknek 

megfelel� szerepüket, helyüket a kisebb-nagyobb közösségekben. Az osztályainkban fontos 

feladat a tanulók fegyelmének javítása az egymással szemben tanúsított helyes 

magatartásformák, beszédstílus kialakítása, valamint a tanuláshoz való pozitív hozzáállás 

elérése. 

A bels� kommunikáció az iskolavezet�ség és a szakmai iskolavezetés tagjai között napi 

rendszeresség� volt. A tantárgyi versenyeken több tanulónk kiváló eredményt ért el. A sikeres 

pályaválasztás érdekében pályaorientációs napot tartottunk, különféle szakmákkal 

ismerkedhettek meg. A 8. osztályosok a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásán vehettek részt. Lehet�séget kaptak a tanulók a 

középiskolák nyílt napjait meglátogatni.  

Az országos témahetekhez csatlakoztunk, melyeket meg is valósítottunk. 

Rendezvényeinket, megemlékezéseinket a járványügyi szabályok figyelembe vételével 

tartottuk meg, gyakran csak osztálykeretben. A programok szervezésében aktívan részt vett a 

diákönkormányzat.  

Minden osztály részt vett a Lázár Ervin Programban, így színház-, cirkusz-, operael�adáson, 

drámajátékon vehettek részt a tanulók. A 7. osztályosok a Hadtörténeti Múzeumba 

látogathattak el. 
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Személyi feltételek: 

 Szakos ellátás megoldott 

Osztályf�nökök: 

5. osztály: Balogh Balázs 

6. osztály: Nyitrainé Pelyhe Márta 

7. osztály: Molnárné Nagy Ágnes  

8. osztály: Molnár Attila 5-8. évfolyamon vizuális kultúra 

      Pocsai Borbála: 5-6. osztály természettudomány; 7-8. osztály földrajz, biológia 

� 5-8. évfolyamon óraadó:  Bereczki István - ének 

     Blága Csaba – fizika, informatika 

     Kerekes Péter – kémia 

� 5-8. évfolyamon az etikát Dóka András,  

� 5. évfolyamon a történelmet Pokol Zsolt, 

� 7. évfolyamon a történelmet Antalné Bokor Krisztina, 

� 6. évfolyamon a történelmet, honismeretet, 7. évfolyamon a technikát Zilahyné 

Sz�cs Ildikó, 

� 5-6. évfolyamon a technika órákat Nagy Józsefné tartja. 

 

A szabadid�s tevékenységek és az önálló tanulás foglalkozásaiba bekapcsolódnak más 

munkaközösség tagjai is. 

 

Tárgyi feltételek: 

 

Az oktató-nevel� munkához szükséges tárgyi feltételek adottak. 

• Megfelel�en berendezett, IKT eszközökkel felszerelt tantermek, szaktantermek. 

• Szemléltet� eszközök, segédeszközök adottak a színvonalas oktatáshoz. 

• Szertárak: fizika, kémia, biológia felszereltsége jó. 

• Társasjátékok, fejleszt� eszközök, sportszerek, játékok állnak a diákok rendelkezésére. 
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Statisztikai adatok: 

 

Létszám  65+1 f�    

Mulasztott órák száma  igazolt: 10175 óra –2035 nap  

igazolatlan 34 óra 7 nap 

1 f�re es� igazolt órák száma  157 

Bukások összesen  

osztályismétlésre 

javítóvizsgára 

3 f� 

2 f� 

1 f� 

Kit�n� tanulók száma  6 f� – 9% 

Jeles tanulók száma 3 f� – 5% 

SNI-s tanulók száma (együtt nevelt)  3f� – 5 % 

BTMN  16 f� – 25% 

GYVK  42 f� 65% 

HH  21 f� – 32 %  

HHH  20 f�– 31 %  

Veszélyeztetett 12 f� – 18% 

Délutáni tanulásban részt vev�k száma   65 f�  

Kollégista 38 f� – 58% 

 

Létszámadatok 
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Tanulmányi mutatók 

 

 

 Osztályátlagok 
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Tanulmányi átlagok: 
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Eredménytelenség: 
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Tantárgyi dicséretek: 

 

 

250 órát meghaladó hiányzó tanulók:  

• Borsos Ramóna 386 óra  

• Baranyi Máté: 275 óra 

• Baranyi Kevin: 285 óra 

• Lakatos Alex: 256 óra 

• Molnár Izabella: 301 óra 

• Lakatos Szabina: 329 óra 

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

5. osztály:    Borsos Ramóna 

6. osztály:    Jónás Ádám 

7. osztály:    Borsos Márk 

           Kovács Rómeó 

8. osztály: -  
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Az eredménytelenség okai: 

Idén is visszatér� problémánk volt a tanulók részér�l tapasztalható hanyagság, lustaság,  

motiválatlanság, nemtör�dömség. 

� Készségek fejletlensége. 

� Motiválatlanság, tanulási vágy hiánya. 

� Kötelesség-teljesítés és a felel�sségtudat hiánya 

� A szociálisan nehéz, ingerszegény környezeti kultúra. 

� A rendezetlen családi háttér. 

� Rendszeres ellen�rzés hiánya. /család/  

� Kialakulatlan tanulási stratégia. 

� Kitartás, akarater�, szorgalom, felszerelés, figyelem, rendszeres tanulás hiánya. 

� Sok hiányzás.  

� Céltalanság. 

� Magatartási problémák 

 

Munkatervben kit�zött feladataink megvalósítása: 

Tehetséggondozás, hátránykompenzálás, felzárkóztatás: 

A tehetség, képesség kibontakozását segít� tevékenységek és a felzárkóztatást segít� 

programok kell� arányban jelen vannak a tervezési folyamatban, és az éves munka során is 

kiemelt szerepet kapnak. 

� Órai differenciálás   

� Fejleszt� foglalkozások.  

� Munkáltatás, szemléltetés, motiválás, életkori sajátosságok figyelembevételével. 

� IKT eszközök használata. 

� Az eredményes munka feltétele a fegyelem.  

� Versenyek:  

� Bolyai csapatverseny online formában: magyar, 

� Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

� Zrínyi Miklós matematika verseny 

� Kémiaverseny 

� Robotika verseny 

� Felvételi el�készít� foglalkozások: 

36 alkalom-16- 16 f� magyar-matematika 
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� Szakköri, sportköri foglalkozások: 6 féle szakkör 

� Angol szakkör:  19 f� 

� Rajzszakkör:              15 f�                                 

� Irodalom:   14 f� 

� ISK:         13 f� 

� Robotika:   13 f� 

� Énekkar:     6 f� 

Rendezvényeink:  

A Covid 19 miatt, a csoportosulás elkerülése érdekében ebben az évben is csak osztályszinten 

emlékeztünk meg a kulturális eseményekr�l. 

Állatok világnapja, Békeüzenetek megfogalmazása, Zene világnapja, okt. 23. 

osztálykarácsony, Télapó várása, Magyar kultúra napja, március 15.-i, költészet napi 

megemlékezés, összetartozás napja 

Egyéb programjaink 

 

• Rendhagyó történelem óra Ebesen 

• Református Kollégium látogatása a 7. 8. osztályosokkal 

• Iskolai er�szak – el�adás 

• Pályaorientációs nap 

• Iskolai szorongás – el�adás 

• Falunap – iskolai énekkar 

• Kompetenciamérés 6-8. osztály 

• Idegen nyelvi mérés 6-8. osztály 

• Természettudományi mérés 6-8. osztály 

• Tankerületi mérések 

• DÖK-nap 

• ÖKO-nap 

• Ballagás 

• Tanévzáró 
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A sikeres iskolaválasztás érdekében: 

� Iskolai magyar és matematika el�készít� foglalkozásokat tartottunk. 

� Az online nyílt napokról tájékoztattuk tanulóinkat, részvételüket ösztönöztük. 

� Pályaorientációs napot rendeztünk.  

� Önismereti, pályaismereti tréningeket tartottunk, szakembereket is bevontunk ebbe. 

� Adminisztrációs, tájékoztatási feladataink: beiskolázás menetének ismertetése, 

jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgákra. 

Továbbtanulási mutatók:  

Gimnázium:     7 f� 

Szakgimnázium: 1 f� 

Technikum:      8 f� 

Szakképz�:      3f� 

Szervezési feladatok végrehajtása: 

� A tanórán kívüli tevékenységeket, versenyeket összehangoltuk.  

� Az 5. osztályos tanulók beilleszkedését segítettük, az alsós-fels�s átadó megbeszélés 

augusztusban megtörtént. 

� Az ügyeletesi munka továbbra sem elég hatékony. 

� Kapcsolatunk a szül�kkel, iskolavezetéssel, kollegákkal jó, rendszeres.  

� Megfelel� az IKT eszközök segítségével tartott szakórák száma.  

� PP-s bemutatók (tanári, diák)  

� Internet: videók, animációk, kisfilmek, interaktív tananyagok  

� Szemléltetés, a tanulók tapasztalatgy�jtése fontos. Ezt a célt szolgálják a kísérletek-

tanulói, tanári: kémia, fizika, természetismeret. 

� Változatos munkaformák, munkamódszerek alkalmazása.  

� Tanulók teljesítményének rendszeres mérése, az eredmények közös értékelése, 

tapasztalatok levonása, beépítése a napi munkába, jelzése a tanulók és szül�k felé 

nagyon fontos.  

Tartalmi munka: 

� Rendszeres iskolába járás biztosítása néhány tanulónál problémát jelent, a sok 

hiányzás miatt nem megfelel� a teljesítményük. 
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� Egyéni megsegítés, egyéni ütem� fejlesztés. 

� Képességfejleszt� tréningeket alkalmazunk. 

� Kompetenciák fejlesztésére törekszünk. 

� Aktív munkálkodtatásra törekszünk. 

� Differenciált oktatás. 

� Csoportmunka. 

� Tankerületi mérés. 

� Tanulóink magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi eredményér�l rendszeresen 

tájékoztattuk a szül�ket a Kréta-rendszeren keresztül.  

� Az iskola életében adódó napi problémák megoldásában hatékonyan segítettünk.  

�  Közösségformálás.  

� Három alkalommal látogattam órát, ezeket a kollegákkal értékeltük 

� 6. o. matematika: Molnár Attila 

� 7. o. angol nyelv: Nyitrainé Pelyhe Márta 

� 5. o. természettudomány: Pocsai Borbála 

Eredményeink: 

� Jó, bizalmas kapcsolatok, együttm�ködés: diák, szül�, kollegák, vezetés. 

� Egymás segítése. 

� Színvonalas oktatás, szakmai, módszertani felkészültség, nyitottság, fejl�dni akarás. 

� IKT eszközök használatában el�relépés. 

Problémák: 

A tanulási nehézségekkel küzd� tanulók sok odafigyelést, egyéni bánásmódot igényelnek. 

Felzárkóztatásuk sok esetben csak akkor lehet eredményes, ha sikerül azokat az okokat 

feltárnunk, melyek a tanulók lemaradását, hátrányos helyzetét el�idézték. Ezek a tényez�k 

sokszor a családi szocializációban vagy az érzelmi nevelésben bekövetkez� zavar 

velejárói. Különösen nagy szükség van erre azoknál a gyerekeknél, akik alacsonyabb 

kultúrigény� családi környezetben n�nek fel. Ezt nehezíti még: 

• Id�hiány. 

• Heterogén összetétel� csoportok. 
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4. Diákönkormányzat éves beszámolója  
2021/2022 tanév 

 
 
Szeptember: 

Megalakult a Diákönkormányzat, melynek el�zményei voltak az osztályképvisel�k, 

tisztségvisel�k, diákvezet�-, helyettes megválasztása, a tájékoztatási rendszer beindítása. Az 

�szi papírhulladék gy�jtést iskolai keretek között tartottuk meg. A D.Ö. K. Faliújságon 

folyamatosan tájékoztattuk intézményünk tanulóit az aktuális eseményekr�l. 

Október: 

Megemlékezést tartottunk a Békeoszlopnál az irodalom szakkörösök közrem�ködésével. 

Megfogalmaztuk közös békeüzenetünket és elhelyeztük az iskola koszorúját a Békeoszlopon. 

A diák önkormányzati képvisel�k összeállították az éves munkatervet, valamint sor került az 

alsós és fels�s tisztasági verseny beindítására. A tisztaságra való odafigyelés most kiemelten 

fontos szerepet töltött be intézményünkben, így havonta értékeltünk. A tisztasági felel�sök 

munkáját alsós és fels�s pedagógusok segítették. Az elemgy�jtést ebben az évben 

felfüggesztettük. 

November: 

A diákönkormányzat szervezeti és m�ködési szabályzatának áttekintésére került sor. A téli 

csere-bere délután a járványügyi helyzet miatt elmaradt. Osztályonként készítettünk 

dekorációkat a tantermeinkbe és kézm�ves délutánokon készül�dtünk a téli ünnepekre. 

December: 

Az alsósok a Mikulás postaládájába elküldhették kívánságaikat. A faluház udvarán szervezett 

Télapó ünnepségen vettünk részt, ahol csomagot kaptak a gyerekek. Az iskola aulájában 

karácsonyi ajándékokat vehettek át tanulóink több támogatótól, akiknek itt is köszönetet 

mondunk! Megható karácsonyi ünnepségen vettünk részt az énekkarosok közrem�ködésével. 

Az adventi készül�dés id�szakában karácsonyi dekorációkat, ajándékokat készítettünk a 

gyerekekkel osztályonként. Feldíszítettük a termeinket és meggyújtottuk az adventi 

gyertyákat. A Karácsonyi délel�ttöt és klubdélutánt minden osztály megtartotta. Az alsós 

osztályokban szavalóversenyeket is szerveztünk.   

Január: 

A szokásos pályaválasztási találkozó ebben az évben elmaradt, de tartjuk a kapcsolatot a 

tavaly elballagott diákjainkkal. A farsangot osztályszinten rendeztük meg februárban, betartva 

a járványügyi szabályokat, el�írásokat. Egyeztettünk az intézményvezet�vel és megkezdtük a 

szervezést. 
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5. Idegen nyelvi oktatás 
 

Intézményünkben a 2020/2021-es tanévben az angol nyelv heti óraszámban történ� oktatása a 

következ�: 

• 4. osztály: 2 óra 

• 5-8. osztály: 3 óra 

• 3. osztály: nyelvi el�készít� 

• 5-7. osztály: 1 óra szakkör 

 

 Az idegen nyelv� kommunikáció során meghatározó jelent�ség� a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszél� emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos 

pozitív attit�d, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv 

tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes 

tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, 

tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is 

hasznosítani tudnak. 

 

Az idegen nyelv oktatásának alapvet� célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A sikeres kommunikáció érdekében a 

tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell: 

• azokat a nyelvi eszközöket, amelyekb�l, és amelyekkel helyesen megformált, 

  értelmes mondanivaló alakítható ki 

• tisztában kell lenniük a mondanivaló szervez�désének, szerkesztésének elveivel 

• ismerniük kell azokat az eszközöket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a 

   különféle kommunikációs helyzetek 

• tudniuk kell, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok sz�nek át. 

 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelked� jelent�sége van a nyelvtanulási 

stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat 

önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el. 
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4. osztály  

A 4. évfolyamon folytatódó idegennyelv-tanítás els�dleges célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos célkit�zése, hogy felkeltse a 

tanulók érdekl�dését a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszél� emberek és kultúrájuk 

megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a 

motiváló tanári visszajelzés segítenek a tanulóknak abban, hogy megmaradjon és er�södjön 

ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi 

eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejl�djön önismeretük és önértékelésük. Mindez 

elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából. 

A negyedik osztály idegennyelv iránti érdekl�dése kiemelked�.  

Az óravezetés nonverbális elemekkel támogatott célnyelven történik. 

A tanulók életkori sajátosságaira figyelembe véve órai tevékenységeink különböz� nyelvi 

játékokra, daltanulásra, rajzos feladatokra épülnek. A különböz� témájú projektfeladatok óriási 

motivációs er�vel bírnak. 

A tanulási-tanítási munka eredményességét nagymértékben segíti az infokommunikációs 

eszközök (interaktív tábla, Internet) használata. Az IKT eszközök megfelel� ismerete és helyes 

használata jelent�sen megkönnyítette a digitális oktatást is, azonban az is nehézséget okozott, 

hogy a megtanulandó anyagot csak postai úton lehetett eljuttatni a gyerekek nagy részének. 

Tanórákat színesít� tevékenységeink: 

- daltanulás 

- memóriajátékok 

- szójátékok 

- szituációs játékok 

 - activity 

Felhasznált tankönyv és munkafüzet: Project 1 (Fourth Edition) 

 

A fejlesztés célja 

A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszer� nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

Felismeri rövid, egyszer� szövegekben az ismer�s szavakat, fordulatokat, és képes ezekb�l a 

lehetséges tartalomra következtetni. 

A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igényl� tevékenységekben. 

Beszédszándékát egyszer� nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség szerint nonverbális 

elemekkel támogatva. 
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A tanuló minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult témákról. 

Részt vesz rövid, egyszer� szövegek közös el�adásában. 

Törekszik a célnyelvi normához közelít� kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására. 

Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak 

helyes felolvasására. 

Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására. 

Bekapcsolódik olvasást igényl� játékos nyelvi tevékenységekbe.  

Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 

Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 

Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét. 

 

5. osztály 

Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már megértik az órai tevékenységekre vonatkozó 

egyszer� utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli helyzetek, feladatok, 

amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelel� nyelvismerettel rendelkeznek. 

Ismerik a játékos nyelvtanulás örömét, a pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány 

alapvet� nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az els� lépéseket az önálló nyelvtanulóvá 

válás útján. 

Az 5. osztályban a gyenge képesség� tanulók megfelel� fejlesztése érdekében elengedhetetlen 

fontosságú a differenciált tanulásszervezés mind az órai munkában, mind az önálló tanulásban, a 

tanulók egyéni fejl�désének figyelembevételével.   

Az osztályba járó gyerekek többsége könnyen motiválható, nyitottak az ismeretszerzésre, és 

szívesen fogadják, ha az órai munka feladatait szójátékokkal, activity-vel, daltanulással 

gazdagítjuk, illetve szorgalmi feladatok készítését gyakran vállalják még azok a tanulók is, 

akiknek az idegen nyelv tanulása nem kis nehézséget okoz. A sikerélményhez jutás nagy 

motivációs er�vel bír. 

Tanórai keretek között az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a 

modern technika, az Interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 

lehet�ségek elérhet�sége. 

A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs 

helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A nyelv elsajátítása kontextusba ágyazva, 

konkrét beszédhelyzetekben történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes 

egységet alkotnak. 

A siker kulcsa a folyamatos pozitív meger�sítés, a tanulók önmagukhoz mért fejl�désének 

elismerése.  
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Felhasznált tankönyv, mf.: Project 1-2 ( Fourth Edition) 

6. osztály 

A 6. évfolyam céljai között els� helyen áll a tanulók sikerélményének biztosítása a megfelel� 

motiváció szinten tartásával. Fontos cél a beszédértés és a beszédkészség fejlesztése. Ebben az 

osztályban is figyelembe kell venni a különböz� képességi szinteket: a tehetséggondozás és a 

felzárkóztatás is helyet kell, hogy kapjon az oktatási munkában. 

További nehézséget okoz az a kiskamaszkori jellegzetes viselkedés, hogy a gyerekek a pontosság 

igénye nélkül készülnek a számonkérésekre. A tanórai figyelem játékos feladatokkal, a 

tananyaghoz kapcsolódó célnyelv� kisfilmek megtekintésével tartható fenn, a tantermi és 

tantermen kívüli oktatásban egyaránt. 

A tanulók sikerélményhez beszámolók, projektek készítésével is juthatnak. 

A tanév során nagy hangsúlyt fektetünk az országos nyelvi mérésre való felkészülésre, digitális 

formában is. 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló  

• utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket 

megért;  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszer� mondatokban megfogalmazott szövegb�l 

fontos információt kisz�r;  

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszer� mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megérti. 

• jórészt tanult minta alapján egyszer� mondatokban közléseket megfogalmaz,  

• megértési probléma esetén segítséget kér;  

• tanult minta alapján egyszer� párbeszédben részt vesz. 

• ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszer� mondatokat helyesen leír;  

• egyszer� közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;  

• egyszer�, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 

Felhasznált tankönyv, mf.: Project 2-3 (Fourth Edition) 

 

7. osztály 

A gyerekek heti 3 órában tanulják az angol nyelvet. 

Ez a korosztály a nyelvtanulás során jobban támaszkodik memóriájára, mint a célnyelv 

szabályrendszerére, de egyre inkább képes szabályszer�ségeket is észrevenni a nyelvben. Mivel a 

szabályok ismerete csak kismértékben segíti nyelvi fejl�désüket, a tanításban fontos szerepet 
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játszik a nyelvi szerkezetek automatizálása. A helyes nyelvhasználat elsajátításában lényeges a 

nyelvi input min�sége és mennyisége, valamint a pozitív tanári visszajelzés. Cél, hogy a tanulók 

esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre és javítsák, így segíthetjük �ket autonóm 

nyelvtanulóvá válni. Az osztály különböz� képesség� gyerekekb�l áll, de a gyerekek többsége 

tisztában van az idegen nyelv elsajátításának fontosságával. 

Felhasznált tankönyv, mf.: Project 3-4 (Fourth Edition) 

 

8. osztály 

A tanulók heti 3 órában tanulják az angol nyelvet.  

Ebben az osztályban is figyelembe kell venni a különböz� képességi szinteket: a 

tehetséggondozás és a felzárkóztatás is helyet kell, hogy kapjon az oktatási munkában. 

Az osztály nagy része könnyen motiválható. Az órai munka hatékonyságát a pozitív hozzáállás is 

nagymértékben segíti. A korszer� idegen nyelvi oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire 

épül, ezért tevékenységközpontú: olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most 

vagy a kés�bbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási 

folyamat középpontjában a cselekv� tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével 

kommunikatív feladatokat oldanak meg. A tanév során nagy hangsúlyt fektetünk az országos 

nyelvi mérésre való felkészülésre, digitális formában is.  

Felhasznált tankönyv, mf. : Project 4 (Third Edition) 

 

3. osztály nyelvi el�készít� 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Az 

anyanyelv elsajátításához hasonlóan az idegen nyelv elsajátítása is minden esetben 

kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, amelyekben a verbális és a 

nonverbális elemek természetes egységet alkotnak. Utóbbiak a nyelvtanulás kezdetén 

különösen fontosak, hiszen a megfelel� nyelvi eszközök hiányában segítik a beszédhelyzet 

értelmezését, illetve a beszédszándék megvalósítását. A nyelvtanulás kezd� szakaszában a 

tanulók beszédének természetes része a magyar nyelv� kérdés és válasz is, amelyet 

visszajelzésként, meger�sítésként használnak a tanár következetes célnyelv-használatával 

párhuzamosan.  

A tanulási-tanítási munka eredményességét nagymértékben segíti az infokommunikációs 

eszközök (interaktív tábla, Internet) használata. 

Ebben az életkorban az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában a hallott 

szöveg értése és a szóbeli interakció együttes fejlesztése áll. A készségfejlesztés során a 
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tanulók megismerkednek az alapvet� nyelvtanulási stratégiákkal, amelyek elengedhetetlenek 

ahhoz, hogy a kés�bbiekben önálló nyelvtanulóvá váljanak.  

A 3. osztályban tanuló gyerekek nyitottak az angol nyelv tanulására. A heti 1 szakköri órában 

nagy hangsúlyt fektetünk a játékos, mozgásos feladatokra. 

A szókincsfejlesztés egyszer� dalok, mondókák tanításával történik.  

Nagyon szeretik azokat a feladatokat, amelyhez rajzolás, színezés kapcsolódik. A tanulók 

életkori sajátosságaikból adódóan szeretnek játszani, rajzolni, festeni, énekelni, táncolni, és 

örömmel vesznek részt változatos m�vészeti tevékenységekben. A m�vészeti ágakkal való 

aktív kapcsolat gazdagítja a tanulók érzelmi világát.  

 Az Activity játékok, melyek során a tanulók kötetlen formában fejlesztik szókincsüket, 

érdekessé, izgalmassá teszik a nyelvórákat.  

Az Interaktív tábla használata jelent�sen megkönnyíti az órai munka hatékonyságát.  

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az 

egyszer� tanári utasításokat. Elmond néhány verset, mondókát és minta alapján egyszer� 

párbeszédet folytat társaival. 

Felhasznált tankönyv: New Chatterbox 1 

 

5-7. osztály szakkör 

A tananyagot a heti 1 óra keretében különböz� témák kidolgozásával egészítjük ki. 

Ezek a témakörök a gimnáziumi idegen nyelvi szóbeli felvételi vizsga témaköreit fedik (pl. 

család, iskola, étkezés, szabadid�…). 

A témakörökhöz kapcsolódóan szituációkat készítünk, illetve képleírással is foglalkozunk. 

Az órákat ismert dalok szövegének feldolgozásával, az óra tartalmához kapcsolódó videókkal 

tesszük színessé. 

Ebben az életkorban is szívesen foglalkoznak azokkal a feladatokkal, amelyhez rajzolás, 

színezés kapcsolódik. Szeretnek versenyezni, játszani, rajzolni, örömmel vesznek részt 

változatos m�vészeti tevékenységekben. A m�vészeti ágakkal való aktív kapcsolat gazdagítja 

a tanulók érzelmi világát és színesíti az �ket körülvev� világ megismerésének folyamatát.  

Cél, hogy a diákok elsajátítsák a nyelvtanulási stratégiák olyan szint� használatát, ami 

lehet�vé teszi számukra az osztályterem falain kívülr�l jöv� idegen nyelvi hatások (filmek, 

zene, tévém�sorok, újságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást. 

 Idegen nyelvi mérés 

Az Oktatási Hivatal immár nyolc éve szervez idegen nyelvi mérést a 6. és a 8. évfolyamos 

tanulóknak angol és német nyelvb�l.  


















