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1. Személyi és tárgyi feltételek 

1.1. Személyi feltételek 

Intézményünkben alkalmazásban álló minden pedagógus rendelkezik a munkakörére 

előírt végzettséggel, tehát a szakos ellátottságunk 100%-os. 

A  kollégiumi dolgozókkal együtt 124 pedagógus, 3 iskolatitkár, 1 kollégiumi titkár, 4 pe-

dagógiai asszisztens, 1 rendszergazda, 21 takarító, 7 karbantartó, összesen 161  dolgozó 

végez oktató nevelő, vagy azt segítő munkát. 

A nyári álláshirdetéseket követően sikerült minden megüresedett álláshelyünket betöl-

teni.  

 

A 2016-2017-es tanévben a következő munkatársaink voltak tartósan távol: 

▪ Nyakas Andrea, 

▪ Korsósné Lajtos Ildikó fél állásban dolgozik, a másik fél állás Oroszné Kovács Ivett 

tölti be. 

▪ Megyesi Zita iskolatitkárt Barnáné Máró Erzsébet helyettesíti. 

▪ Kovácsné Giliga Edina hegedűtanár helyén Kocsis Ágnes dolgozik. 

▪ Szentmiklósi Krisztina távozását óraadókkal oldottuk meg. 

▪ A hiányzó pedagógusok óraszámait (alkalmankénti hiányzás, illetve a gyógype-

dagógus egész éves hiányát) belső helyettesítéssel láttuk el. Itt gondot okozott a 

szakmaiság betartását illetően a helyettesítések törvényi korlátja. 

1.1.1.1. Nyugdíjazások 

Kiss Gyuláné, Trungel Zoltánné, Varga Zoltánné, Mihókné Varga Ilona, Póser Tiborné, 

Kékiné Borbély Zsófia, Máté Erzsébet, Demeterné Vajda Piroska munkatásaink kezdték el 

nyugdíjas éveiket ebben a tanévben. 

 

1.1.1.2. Régi-új munkatársak 

Horváth Zoltán, Molnár Ildikó. 

1.1.1.3. Új munkatársak 

Konyári Dávid (tanító), Oroszné Kovács Ivett (tanítónő), Boros Erika  (tanítónő), Reznek 

Kornélia (angoltanár), Bródi Csilla (tanítónő), Boros Gergely (földrajz-rajz szakos tanár), 

Volosinovszkiné Bocz Erika (magyar nyelv és irodalom szakos tanár), Nagyné Polyák Ibo-

lya (napközis nevelő). 

 

Részmunkaidős dolgozók voltak: 

- Balogh János (ütő tanszak, részmunkaidő), 

- Korsósné Lajtos Ildikó (tanítónő, fél állásban) 

- Oroszné Kovács Ivett (tanítónő, fél állás, gyakornok) 
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1.1.1.4. Áttanítás 

GÚT intézményben az előző évekhez képest sokkal kevesebb órában segítünk: Fábián 

Andrea (ének), Győriné Tanner Márta, Gazdácska Judit (informatika), összesen 9 órát tart 

meg Görbeházán és Tiszagyulaházán. 

1.1.1.5. Utazó gyógypedagógus 

Majoros Zoltánné és Szabó Sándorné a járás településein végez rehabilitációs munkát ka-

pacitáshiány miatt az igényekhez képest sokkal kisebb óraszámban. 

 

Fejlesztett területek: 

1. Enyhe mentális retardáció: 13 tanuló 

2. Nagyon súlyos mentális retardáció: 2 tanuló 

3. Autizmus sprektum zavar: 1 tanuló 

4. Aktivitás és figyelemzavar: 2 tanuló 

5. Hyperkinetikus magatartás zavar: 4 tanuló 

6. Beszédfogyatékos: 2 tanuló 

7. Tanulási zavar:  1 tanuló     

8. Súlyos tanulási zavar: 12 tanuló 

9. Diszlexia: 4 tanuló 

 

Összesen: 41 tanuló 

1.1.1.6. Közfoglalkoztatás 

- Czifra Sándor Antalné, Magyar u. 

- Simai Jánosné, Magyar u. 

- Pálócziné Volosinovszki Zita, Polgári u. 

- Tálas-Reszegi Zita, Polgári u. 

- Kovács Ágnes, Iskola u. 

 

A tanév végére már csak Czifra Sándorné maradt, a létszámkorlátok miatt. 

Munkájuk nagyon hasznos volt, az iskolai élet miden területén lehetett számítani rájuk. 

1.1.1.7. Továbbtanulás, továbbképzés 

Továbbtanuló  

pedagógus neve 

Leendő végzettség 

megnevezése 

Iskola megneve-

zése 

Tervezett 

befejezés 

Óvoda utca 

Tanner Márta közoktatásvezető, szakvizsga Debreceni Egye-

tem 

2018. 

Molnár Imréné biológia tanári szak Nyíregyházi Egye-

tem 

2018 
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Mónusné Ruszin 

Anna 

szakvizsga Debreceni Egye-

tem 

2018. 

Daróczi Ildikó szakvizsga Nyíregyházi Egye-

tem 

2018 

Iskola utca 

Kaprinyákné 

Ádám Edit 

szakvizsga 
 

2018 

Magyar utca 

Dr. Tóthné Fe-

rencz Mariann 

közoktatásvezető, szakvizsga Debreceni Egye-

tem 

2018. 

Polgári utca 

Papp Anita népi kismesterségek oktatója Nádudvar 2017. 

Fekete Andrea népi kismesterségek oktatója Nádudvar 2017. 

Fekete Andrea Hagyományaink a történelem ük-

rében 120 órás képzés 

Szent Korona Sza-

badegyetem 

2017. 

Művészeti tagintézmény 

Péter Csaba gitártanár MA Miskolci Egyetem 2018. 

Kocsis Ágnes angol tahnári szak Ungvári Egyetem 2019. 

 

Továbbképzés keretében részt vettünk az alábbi konferenciákon: 

• eTrend (szervező: Oktatási Hivatal Sulinet Osztálya és az eTwinning Magyaror-

szági Szolgáltató Pont) 

• Microsoft 

• HIPE 2016 - Nemzetközi Sportkonferencia 

• 1956: A magyar forradalom a legújabb történeti kutatások tükrében 

• Erdei óvoda és iskola program szolgáltatók országos szakmai konferenciája 

• „Természettudományok oktatása a jövőnkért”  (Hajdúnánási Regionális Termé-

szettudományi Diáklaboratóriumban tartandó szakmai műhelyfoglalkozás) 

• "Kézilabda az iskolában" Program - „Tartalmi-módszertani fejlesztés, valamint pe-

dagógus továbbképzés a mindennapos testnevelés terén” 

• „Felkészítés a KRÉTA pedagógus moduljához” 

• Magyar Tehetséggondozó Társaság kisvárdai konferenciája 

• Debreceni „Őszi Pedagógiai Napok” - könyvtár-pedagógiai műhelynap 

• „Olvass többet!” (Ady Endre Gimnázium) 

• Kárpát-medencei Magyar és Történelemtanárok konferenciája 

• „Gémkapcsolat” - Képzőművészeti workshop és továbbképzés 

• UNICEF Gyerekbarát Település 
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1.2. Tárgyi feltételek 

Intézményünkben az általános iskolai oktatási-nevelési feladatokat a következő épületek-

ben láttuk el: 

- az öt feladatellátási hely címe: Óvoda utca 2-10., Iskola utca 3., Magyar utca 

104., Polgári utca 71., Köztársaság tér 6. 

- tornateremmel rendelkezik: Iskola utca 3., Magyar utca 104., Polgári utca 71. 

- táncteremmel rendelkezik: Iskola utca 3., Polgári u. 71. 

- tornaszobával rendelkezik: Magyar utca 104. (felújítása szeptember közepére 

fejeződik be). 

- sportudvar minden egységünkben van. 

- ebédlő és melegítő konyha: az Óvoda utca 2-10. kivételével minden egységben 

van. 

 

Az elmúlt félévben nem történt lényeges változás  az épületeink állagában, nem volt nagy 

felújítás. 

A kisebb javításokat, karbantartásokat karbantartóink végezték el, a nagyobb munkákat 

külsős szakemberekkel végeztettük el.  

 

A Polgári utcai épületben a konyha és ebédlő, illetve a könyvtár továbbra sem megfelelő 

állapotú, felújításra szorul.  

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat több pályázatban próbált erre a neuralgikus pontra 

megoldást keresni a két régi épület (ebédlő, könyvtár) kiváltását egy új korszerű, modern 

épületrész megépítésével. Az ebédlő épülete 1969-ben épült szolgálati lakásnak. A külön-

böző átalakításokkal sem sikerült megfelelő melegítőkonyhát kialakítani. A régi típusú 

nyílászárók energiafelhasználása gazdaságtalan. 

A könyvtár épülete korábban tornateremként funkcionált. Az épület állagának (tetőzete, 

falazata) nagymértékű romlása mellett a nagy belmagassága miatt fűtése nem költségha-

tékony. 

 

A Magyar utcai “kistornaterem” épülete nyertes pályázat keretében újult meg. A pályáza-

tot a Magyar Birkózó Szövetség támogatásával a Hódos Imre Sportegyesület nyerte. Az 

épületrész működtetője továbbra is a városi önkormányzat. 

 

Jelentősen bővült és minőségi fejlődésen ment át a számítógéppark a TIOP pályázat kere-

tében. A régi informatika tantermi számítógépeket elhelyeztük a tantermekben, készülve 

a digitális napló bevezetésére. 

Szívesen használják pedagógusaink az interaktív tábla lehetőségeit, melyet az utóbbi 

időkben nagyon megnehezít a projektorok elhasználódása. Ezeket még nem sikerült pó-

tolni. 

Nagy előnyt jelentene, ha mindenki rendelkezne laptoppal, mely a mindennapi oktató-

munkában, illetve a bevezetendő digitális napló használatában lenne nagy segítség. 
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1.2.1. Költségvetés - gazdálkodás 

Az elmúlt tanév a járási tankerületek átalakulásának és a tankerületi központok kialakítá-

sának jegyében telt, így a gazdálkodást is a kettőség jellemezte. Az első hónapokban a régi 

tankerületi eljárásrend szerint, majd a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ eljárása 

szerint történt a gazdálkodás. 

A tankerületi központ független jogi személy, önálló gazdálkodással, melynek zöme állami 

finanszírozás. A nagy tankerületi központi költségvetés egy része iskolánk költségvetése. 

A gazdálkodásal kapcsolatos adminisztrációt, könyvelést a tankerületi központ munka-

társai végzik.  

Az iskola stabil működése biztosított a fenntartó által, a szakmai munkához szükséges tá-

mogatás minden esetben megkapjuk. 

A költségvetésünk 2017. évi felhasználása időarányos mind a bér, mind a dologi kiadáso-

kat illetően. 

A 2016. év végi pénzmaradvány jelentős segítséget jelentett az elhasználódott eszközök 

beszerzésében, a művészeti képzés hangszereinek és néptáncos jelmeztárának bővítésé-

ben. Közel 15 mFt pénzmaradvány állt rendelkezésünkre az elmúlt év végén. 

 

A gazdálkodással kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a tankerületi központnak nincs 

kifizetetlen számlája, azaz tartozása a beszállítók felé. 

 

Elmúlt tanév beszerzései: 

- művészeti iskola 4 mFt 

- általános iskola: 5 mFt 

 

Néhány jelentősebb tétel: 

- Digitális zongora 

- viseletek, lábbelik 

- hangszerek 

- karbantartási anyagok 

- magyar helyesírás szabályai. 

 

A KELLO által felajánlott ingyenes könyvek, valamint a tankerülettől kapott jutalomköny-

vek értéke összesen több, mint 800 eFt volt. Ezeket a tanév végi jutalmazáshoz használtuk 

fel. 

 

A folyamatos, nyugodt működés a költségvetés oldaláról biztosított volt az egész tanév 

során. 

 

2. Szakmai munka értékelése 

1.3. Tanulólétszám és csoportszámok 

A változatos, sokrétű munkavégzés szakmai összefoglalása előtt következzen néhány 

számadat iskolánkról. 
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Tanulólétszámok és csoportszámok alakulása az elmúlt években 

 

 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tanulói létszám 1290 1245 1207 1164 1105 1099 1012 

Osztályok 

száma  
49 48 48 47 45 45 44 

Művészeti tanu-

lók száma 
2551 585 540 558 558 563 525 

 

A 45 osztályból 2 összevont csoportban eltérő tanterv szerint tanultak enyhén értelmi fo-

gyatékos diákok. 

A tanulói létszám folyamatosan csökken, a szeptembertől 44 osztállyal fogjuk kezdeni az 

új tanévet, hat, kislétszámú első osztállyal. 

A létszámok és osztályok számának alakulásából is olvasható, hogy továbbra sem cél pe-

dagógusok elbocsátása, de a célszerű humánerőforrás-gazdálkodás igen: pl. települések 

közötti áttanítás biztosítása, vagy olyan feladatok ellátása, melyre eddig nem volt lehető-

ség (iskolapszichológus). 

 

A művészeti tanulók száma örvendetes módon nem csökken a demográfiai hullámvölgy 

ellenére, arányaiban pedig növekszik 2011 óta szinte minden évben. 

Művészeti csoportok:  

- 8 hangszeres tanszak (Ütő, zongora (2), fuvola, trombita, hegedű, citera, gitár); 

- 6 képzőművészeti csoport; 

- 19 néptánccsoport. 

 

 

                                                        
1 Ebben a tanévben még nem volt része a művészeti iskolának csak egy néptánc csoportja volt. 
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  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tanulói 

létszám 
1290 1245 1207 1164 1105 1099 1012 

Művészeti 

tanulók 

aránya 

20% 47% 45% 48% 50% 51% 52% 

 

1.4. Statisztikai adatok 

1.4.1. Tanulói létszám évfolyamonként 

 

Évfolyam 
2016-2017. 

2. félév 
2016-2017. 

1. félév 
2015-2016. 

2. félév 
2015-2016. 

1. félév 
1. évfolyam 125 127 131 130 
2. évfolyam 125 124 106 104 
3. évfolyam 102 102 148 146 
4. évfolyam 154 149 124 123 
5. évfolyam: 125 124 146 142 
6. évfolyam 146 145 169 164 
7. évfolyam 146 144 153 153 
8. évfolyam 151 151 124 121 
SNI alsó 14 8 7 10 
SNI felső 11 17 13 12 

Összesen 1099 1091 1121 1105 
 

 2016-2017. 
1. félév 

2015-2016. 
1. félév 

2016-2017. 
2. félév 

2015-2016. 
2. félév 

Alsó tagozat 510 513 520 516 
Felső tagozat 581 592 579 605 
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1.4.2. Tanulmányi eredmények 

1.4.2.1. Általános iskola 

A tanulmányi átlageredmény változása  
 

Tanulmányi átlageredmény 2014/2015-ös tanévben: 4,00 

Tanulmányi átlageredmény 2015/2016-os tanévben: 4,04 

Tanulmányi átlageredmény 2016/2017-es tanévben: 3,94 

 

A változás nem jelentős, az ingadozást jelentősen befolyásolja a magántanulók száma, ta-

nulmányi eredménye. 

 

Szöveges értékelés (1-3. évf.) alapján kiválóan megfelelt és 
kitűnő (minden tantárgyból jeles) tanulók száma és ará-
nya az összes tanuló %-ában: 

160 tanuló 14,60% 

Elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma és az összes 
tanuló %-ában:  

62 tanuló 5,70% 

Felzárkóztató foglalkozásokon, korrepetálásokon részt 
vett tanulók száma és %-a összes tanulóhoz képest  

323 tanuló 29,50% 

Magántanulók létszáma: 16 

Magántanulókból sikeresen elvégezte a tanévet: 14 tanuló 88% 

 

Jellemző tantárgyi felmentések voltak: 

SNI és BTM szakvélemények alapján (matematika, magyar nyelv, idegennyelv) 

A rendszeres iskolába járás alól történő felmentések okai: 

• számos esetben a lakásotthonos tanuló szökésben van,  

• túlkoros a tanuló osztály többi tanulójához képest (15 éves tanuló 4. évfolyamos 

osztály),  

• orvosi javaslat, pszichés okok miatt.  

• várandósság, gyermekszületés. 

 

Fejlesztési javaslatok: 

- Tanoda program 

- Élményközeli pedagógia alkalmazása, illetve pedagógusok erre történő felkészí-

tése. 

- Olyan felkészítő, továbbképző programok keresése, szervezése, mely a motivát-

lanság, érdektelenség, a nehezen kezelhető tanulók foglalkoztatásra késztetésé-

ben segíti a nevelőket. 

1.4.2.2. Művészeti nevelés 

Az osztályok, csoportok és egyéni hangszeres oktatás eredményessége elsődlegesen a ta-

nári motiváció és szakmai magabiztosság talaján alakul ki a növendékek teljesítményé-

ben. 
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A művészetoktatás választhatósága miatt a növendékek szívesen, örömmel veszik a tanu-

lással járó akadá,yokat, így tanulmányi eredményük a „jó” és „kiváló” tartományban mo-

zog. Az átlag tanulmányi eredmények mind a csoportos, mind az egyéni oktatásban ki-

emelkedőek. 

 

Eredmények érékelése, fejlesztési feladatok 

A zeneművészeti ág tanszakai egymástól akár jelentősen is eltérő eredményességi muta-

tókkal dolgoznak. Ennek több oka is van, de a legfontosabbnak a növendékek bevezetését 

tartjuk a zenélés szép világába. Elvárásaink élnek, de ezt óriási országos mezőnyben kell 

realizálni. A beiskolázásunk létszámadatai nem engednek meg számunkra jelentősebb 

szelekciót a felvételi eljárás során. 

A két másik művészeti ág (képzőművészet, néptánc) évek óta fennálló országos színvona-

lon tevékenykedik, ennek megtartása a fejlesztési célunk. 

 

1.5. A tanév szakmai értékelése 

A szakmai munkát tíz munkaközösségben, a munkaközösségvezetők aktív, kreatív, fele-

lősségteljes irányítása és koordinálása mellett végeztük. 

 

1.5.1. Tervezés - Felkészülés a tanévre 

Tanmeneteinket egységes alapra, a BECS (Belső Ellenőrzési Csoport) által összeállított 

sablonra alapozva készítettük el. A használt tankönyvnek, mérési eredményeknek, iskolai 

céloknak, fejlesztési követelményeknek megfelelően egészítettük ki. 

 

A tanmeneteket szakmai és formai szempontból a munkaközösség-vezetők ellenőrizték 

és a szakmai vezetők hagyták jóvá. 

 

A nyelvi munkaközösség új mérőeszközt tervezett a nyelvoktatás méréséhez, illetve meg-

tervezte a nyolcadikosok nyelvi vizsgájának anyagait. 

1.5.2. Munkaterv megvalósítása 

A tanév során örömteli tapasztalat volt a differenciált foglalkozásvezetés arányának nö-

vekedése. 

Sikeres működött a szövegértés fejlesztésére kidolgozott „Olvasókör” több osztályunk-

ban. Célszerű megfontolni ennek szélesebb körű alkalmazását. 

A szövegértés fejlesztését segítette elő a tudatos tanórán kívüli programválasztás, mely a 

szövegértést erősítette (pl.: versmondó és helyesíró versenyek, Kis-Kazinczy verseny,  

író- olvasó találkozó, színházlátogatás, Vojtina Bábszínház, stb.). 

 

A matematika területén alkalmaztuk néhány osztályban a kritériumorientált és diagnosz-

tikus értékelő rendszer egyes elemeit. A néhány éves, kedvező tapasztalatok ismeretében 

a következő tanévben szeretnénk az egész rendszert bevezetni, megtanulni, alkalmazni. 
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A természettudományos kompetenciák fejlesztése érdekében a tanítási órákkal összhang-

ban terveztünk tanórán kívüli, motivációs hatású programokat, illetve az Öveges-labor-

ban megtartott foglalkozások is szerves részét képezték a nevelő-oktató munkának. 

A több éves törekvésünk szerintem eléri célját, mert egyre többen ismerik fel, hogy a ké-

pességeiknek megfelelő továbbtanulásnál egy jó szakma sikeres alapot jelenthet a gyere-

kek életében (továbbtanulási arány jelenleg az országos célhoz hasonló: gimnázium 

24%). 

Osztály 

Hatosztályos  

gimnáziumba  

jelentkezett 

Osztályban  

maradt 

6. a 3 fő 27 

6. b 3 fő 25 

6. c 6 fő 23 

6. d 2 fő 29 

6. e 5 fő 23 

A természettudományos gondolkodást erősíti a témahetek rendszere, melyek több éves 

múlttal rendelkeznek iskolánkban. Ezek egy része a TÁMOP 3.1.4. pályázat részeként vált 

hagyományos eseménnyé az iskolában, másik része a néhány éve bevezetett témahetek 

nyomán ad lehetőséget a változatos, motiváló természettudományos foglalkozások meg-

tartására. 

 

1.5.3. Óra és foglalkozáslátogatás 

A tanítási órák, a munkaközöségben végzett munkák, illetve a tanítási órán túl végzett, 

projektekbe szervezett feladatok értékelését és az értékelések rögzítését az online TÉR 

programunk segítségével végeztük és dokumentáltuk. 

A súlyozás – nevelőtestületi szavazást követően – így alakul: 

- óralátogatás: 70% 

- munkaközösségi munka: 20% 

- projektmunka: 10% 

 

Az online program használata egyre kevesebb munkatársunk részére jelent problémát. 

A művészeti nevelésben dolgozók idén használták először a rendszert, számukra minden-

képpen újdonság volt. 

 

Az iskolai teljesítményértékelési rendszerünk önértékelésre épül.  

Az önértékelés megkönnyítésére, a saját munkavégzésünk reális értékelés céljából az ér-

tékelőlap a SMART elvek alapján történik, a hat értékelési terület minden esetben 4 szin-

tet tartalmaz. 

 

Általánosságban megállapítható, hogy pedagógusaink a tanórákra alaposan, tudatosan, a 

gyerekek életkori sajátosságainak pillanatnyi tudásukhoz illeszkedően tervezték meg. 

Egyre több órán tapasztaljuk a módszertani változatosságot: frontális, páros, csoportos, 

egyéni, kooperatív foglalkoztatás. Az internet segítségével változatos feladatok építhetők 
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be az órába, ennek hatékonyágát az interaktív táblák elhasználódása csökkenti. Sok 

munkatársunk felkészült az új technika alkalmazására, kész tananyagcsomagjai vannak 

de ezek jelenleg nem teljesen használhatók.  

 

Az előző években mindig fejlesztendő területnek jelöltük ki a differenciált foglalkozásve-

zetést. Az idén tapasztalható volt a fejlődés, de még nem értük el a kívánt szintet.  

Jelenleg kb. egyharmada megfelelő az órának. Így ez további feladat. 

Nem minden órán sikerült értékeléssel befejezni minden órát, noha ez fontos eleme a 

nevelő-oktató munkának. Következő tanévben ez lesz az egyik fejlesztendő terület. 

1.5.4. Az értékelés pontjai, szakaszai 

Alsós 3-4. 

Év elején diagnosztikus és év végén szummatív mérés volt matematikából és szövegértés-

ből. A mérések eredményeiből határozták meg a tanítók év elején az adott osztályok, cso-

portok egész éves fejlesztési feladatait, év végén pedig az éves munka eredményességét. 

1.5.5. Kompetenciafejlesztés 

Az előző tanévben a kompetenciamérési eredmények ismeretében és annak fejlesztésére 

a nevelőtestület intézkedési tervet fogadott el, melyet részben már az előző tanév végén, 

másrészt e tanév első felében is alkalmaztunk, remélve, hogy a mérési eredményekben ez 

előbb-utóbb megjelenik. 

 

A kompetenciamérés eredményeit elemezve megállapítható, hogy az elmúlt két félév 

munkája következtében, intézményi átlagot tekintve csökkent az elmaradás az országos 

átlaghoz képest, de a szövegértés területen további erőfeszítéseket kell tennünk. 

 

Örömteli, hogy az előző évek méréseihez képest megállt az eredmények romlása. 

 

 
 

Vannak telephelyeink, ahol az eredmények a tanulói szociális hátterének megfelelően ala-

kulnak: 
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Vannak olyan telephelyeink, ahol elmarad az eredmény az elvárhatótól: 

 
 

A cél továbbra is az alapkészségek minden órán történő fejlesztése. 
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1.5.6. Részvétel versenyeken 

A versenyek fontos szerepet játszanak a gyerekek személyiségfejlődésében, így jelentős szerepük van iskolai nevelő-oktató munkánkban 

is. A versenyeztetés egyik legrégibb és legáltalánosabb módja a tehetséggondozásnak, a személyre szabott fejlesztésnek és a differenciá-

lásnak. A versenyhelyzetet, fontos motiváló tényező a gyerekek életében. 

 

Tanulmányi versenyeket hirdetnek a minisztériumok, a megyék, munkaközösségek, az iskolák egymás között, továbbá sok olyan, oktatás-

sal foglalkozó cég, magánvállalkozás is, amelyek a tanév elején elhalmozzák az iskolákat ajánlatokkal, versenyfelhívásokkal. Egyre több 

középiskola szervez tanulmányi versenyt az általános iskolások számára, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy népszerűsítse saját intéz-

ményét, s elősegítse a sikeres beiskolázást. 

 

A sok lehetőség közül igyekszünk kiválasztani (gyerekekkel, szülőkkel együtt) azokat, melyek a fejlődés szempontjából a legjobban illesz-

kednek a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez. 

1.5.6.1. Általános iskola 

Az alábbi táblázat szerinti versenyeken vettek részt tanulóink: 

 

Tanulmányi versenyek 

 

  városi körzeti megyei regionális országos nemzetközi 
Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 

   
X X 

 

Népdaléneklési verseny 
  

X X 
  

Boldog békeidők - Magyarország története a XIX. 
század végén 

    
X 

 

X. Megyei Versfesztivál 
  

X 
   

IX. Megyei Mese- és Prózamondó Fesztivál Szabó 
Magda emlékére 

  
X 

   

Megyei szavalóverseny 
  

X 
   

Megyei mesemondó verseny 
  

X 
   

Toyama Perfectural Children's Festival 
     

X 
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XXIII. Bolyai János Matematikaverseny 
  

X X 
  

Alapműveleti verseny 
 

X X 
   

e-Reise Wettbewerb - Megyei idegennyelvi verseny 
  

X 
   

Az Erő legyen veled! - Megyei idegennyelvi verseny 
  

X 
   

Német szövegértési verseny 
 

X 
    

Városi alsós ének és furulyaverseny X 
     

Teki TOTÓ levelezőverseny 
    

X 
 

"Törd a fejed!" rejtvényfejtő verseny X 
     

Kockák Hete vertélkedősorozat X 
     

Mini Kockák Hete vetélkedősorozat X 
     

Költészet napi versmondó versenyek X X X 
   

Városi jelmez- és kulturális bemutató X 
     

Fogalmazásíró verseny X 
     

Kazinczy verseny X 
 

X 
   

Komplex tanulmányi verseny 
  

X 
   

Alkotó- és rajzpályázatok X X X X X X 
Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny 

  
X 

   

Természettudományi Hetek vetélkedősorozat 
  

X 
   

X. Hajdúdorogi Mesefesztivál 
 

X 
    

Idegennyelvi Napok vetélkedősorozat X 
     

"Forgószél" Hon- és Népismereti vetélkedő 
    

X 
 

Országos Lotz János Szövegértési és helyesíró ver-
seny 

  
X 

   

A Hunyadiak interaktív játékos feladatokban 
  

X 
   

XXVIII. Zrínyi Ilona matematika verseny 
  

X 
   

Matekguru Matematika Csapatverseny 
  

X 
   

K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő 
  

X X 
  

Internetes tanulmányi verseny 
    

X 
 

Alföldi erdők élővilága 
    

X 
 

Komplex tanulmányi verseny (SNI) 
  

X 
 

X 
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Szépíró verseny (SNI) 
  

X 
   

Elsősegélynyújtó verseny X 
 

X 
   

Csecsmőgondozási verseny X 
 

X 
   

Közlekedésbiztonsági verseny X 
 

X 
   

 

Sportversenyek  

 

  városi körzeti megyei regionális országos nemzetközi 
Diákolimpia - mezei futóverseny 

 
X X 

   

Diákolimpia - atlétika 
 

X X 
   

Diákolimpia - labdarúgás 
 

X X 
   

Diákolimpia - kézilabda 
 

X X 
   

Diákolimpia - asztalitenisz 
 

X X X X 
 

Diákolimpia - kajak-kenu 
    

X 
 

Diákolimpia - úszás 
  

X 
   

Diákolimpia - strandkézilabda 
    

X 
 

Diákolimpia - birkózás 
    

X 
 

Diákolimpia - zsinórlabda 
  

X 
 

X 
 

Diákolimpia - terematlétika 
  

X 
 

X 
 

"Szerválj a jövődért" - asztalitenisz bajnokság 
   

X 
  

"Sulisárkányok" - sárkányhajó bajnokság 
   

X X 
 

"Bozsik" Kupa 
  

X 
 

X 
 

Országos Szivacskézilabda Fesztivál 
    

X 
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1.5.6.2. Művészeti iskola 

Márton Attila eredményesen pályázott az Ifjúsági Néptánc Antológia Pályázatára. Makkai 

Andrea és Márton Attila néptánc pedagógusok. koreográfiája az ország legjobb 17 alko-

tása között szerepelt az évvégi bemutatón. 

Az Oktatási Hivatal által kiírt országos tanulmányi versenyekre a néptánc tanszak, vala-

mint a zongora tanszak is nevezett növendékeket 

További versenyek: 

- A képzőművész tanszak növendékei évről-évre kiemelkedő eredményességgel pá-

lyáznak és készülnek a Toyamai nemzetközi képzőművészeti verseny díjaira; 

- Zeneképzelet négykezes zongoraverseny határok nélkül; 

- V. Országos Csoportos Kamara Néptánc Tanulmányi Verseny; 

- Országos Vécsey-Vásárhelyi Kamara Néptánc Verseny; 

- Országos Vécsey-Vásárhelyi Kamara Néptánc Verseny. 

 

1.5.6.3. Egyéb versenyek 

Minden kicsinek tűnő verseny vagy pályázat is fontos az iskola életében. A kicsi versenyek 

alkalmasak a kevésbé aktív, a nagy közönség előtt nem szívesen szereplő gyerekek szá-

mára gyakorlásra, a szereplés tanulására. 

Az egyéb versenyeink: 

• Mosolygó fogacskák országos pályázat 

• X. Hajdúdorogi Mesefesztivál, TRENDIZÖLD tárgyalkotó pályázata 

• Gyermek Iskola Kupa városi forduló (KRESZ) 

• Európai Mobilitási Hét/Kerékpárdíszítő verseny 

• Vigyázz! Kész! Pénz! K&H Bank vetélkedője (megyei) 

• Csodaceruza pályázata (történet írása és illusztrálása) 

• Városi karácsonyi rajzpályázat 

 

1.6. Nyelvoktatás 

Angol és német nyelvet választhatnak diákjaink iskolánkban. 

Számszerűen, zárójelben az előző évek adatai: 

• Angolt tanulók száma: 528 (580) (628) (635) 

• Németet tanulók száma: 317 (308) (298) (339) 
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Fontosnak tartom, hogy a német nyelvet tanulók aránya emelkedik az iskolában, mert el-

sősorban német nyelvterülettel vannak az országnak gazdasági kapcsolatai.  

A csoportlétszámok legtöbb helyen ideáliasak. A két nyelv arányait tekintve a legna-

gyobb aránytalanság az Óvoda úton van, de a Polgári úton is közel duplája az angolosoké 

a németesekkel összehasonlítva. 

Az első két évfolyamon csak a Magyar utcán van nyelvoktatás. Emelt óraszámú csoportja-

ink a Magyar és az Iskola úton vannak. Tehetséggondozó csoportok minden egységben 

vannak. 

Minden nyelvtanárunknak van lehetősége korrepetálás keretben fejleszteni a lassabban 

tanulók nyelvtanulását. 

 

1.7. Tehetséggondozás 

Az iskolai tanítási órák és egyéb foglalkozások mindegyikén meg lehet találni azokat a 

munkaformákat, melyekkel a kiemelkedő, tehetséges tanulók foglalkoztatása, fejlesztése 
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megoldható. Természetesen a leghatékonyabb az egyéni tehetséggondozás, és azok a 

szakkörök, foglalkozások, melyekre a gyerekek önként, motiválva jelentkeznek. 

Ebben a tanévben lehetőség nyílt a második idegen nyelv bevezetésére is. 

A napközis foglalkozások is sok lehetőséget biztosítanak a lemaradó tanulók felzárkózta-

tására és a tehetségek fejlesztésére is.  

 

A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa egyéni vagy csoportos beszélgetéseken foglalko-

zik a tehetséges 5-6. évfolyamos  diákokkal. A pszichológus a mindenkori 5. évfolyamos 

tanulókat tehetségazonosítás célból szűri, majd az önként jelentkezőkkel történik a fej-

lesztő foglalkozás. 

 

Szakköreink 

Érdeklődési kör alapján az alábbi szakköreink működnek: 

- Elsősegélynyújtás 

- Kisfizikus szakkör 

- Kisvegyész szakkör 

- Német szakkör  

- Lego robot  

- Ökoszakkör 

- Kistörténészek 

- Német társalgás 

- Hagyományőrzők  

- Tűzzománc 

- Sportköreink: labdarúgás és kézilabda 

- Énekkar 

 

Tehetséggondozó foglalkozásaink 

Tehetséges tanulóink számára az alábbi foglalkozásokat szerveztük meg: 

- magyar 

- történelem 

- angol 

- Szóforgató tollforgatók (versírás) 

 

1.8. Kompetenciafejlesztés 

Az előző tanévben a kompetenciamérési eredmények ismeretében és annak fejlesztésére 

a nevelőtestület intézkedési tervet fogadott el, melyet részben már az előző tanév végén, 

másrészt e tanév első felében is alkalmaztunk, remélve, hogy a mérési eredményekben ez 

előbb-utóbb megjelenik. 

1.9. „Jó gyakorlataink 

Az elmúlt tanévben is tovább folytattuk azokat a programjainkat, „jó gyakorlatainkat”, me-

lyeke vagy pályázatok során vagy iskolai műhelymunkában alakítottunk ki és eredmé-

nyesnek találtuk: 
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• Olvasókör 

• Pályaválasztási programsorozat, témahét 

• KGYTK – Kutató Gyerekek Tudományos Köre 

• Szivárvány Kreatív Műhely 

• Szitakötő program 

• Ökoiskola program 

• Komplex művészeti nevelés 

• Szivacskézilabda alternatív tanterv a mindennapos testneveléshez 

 

1.9.1. Választható programok 

Vannak „hagyományos” programjaink, melyek a tanórán kívüli lehetőségeket használják 

ki a tanulók nevelésében, oktatásában, személyiségfejlesztésében. Nagy eredménynek 

tartom, hogy végre sikerül megfelelő számban egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalko-

zásokat beilleszteni a nevelők órarendjébe. Megfelelő számban működek szakkörök, 

sportkörök az iskolában. 

 

Vannak nem hagyományos, néhány éve vagy épp az idén bevezetésre kerülő, kipróbá-

landó programjaink is: 

- Világ Legnagyobb Tanórája 

- Dohányzás Megelőzési Program 

- NAPO program (munkahelyi biztonság és egészségvédelem) 

 

A napközi programjai: 

- Őszi mozi délután 

- KRESZ napok 

- Egészségnevelési hét 

- „Repülj velünk nap, mint nap” – alkotósorozat 

- Könyvtári foglalkozás 

- Halloween – tökfaragás 

- Múzeumpedagógiai foglalkozások 

- Mesetanoda – Készítsünk mesét! 

 

1.9.2. Kutatási programok 

1.9.2.1. „Szegedi Iskolai Longitudinális Program” 

A 2003 óta folyó program célja az iskola kezdő szakaszának, fejlesztő hatásának vizsgá-

lata, az egyéni fejlődési pályák elemzése, modellezése, az iskolai kudarcok, lemaradások, 

a felzárkózás azonosítása, az okok feltárása a fejlődés stabilitásának feltérképezése.  

A „Szegedi Iskolai Longitudinális Program” az első olyan vizsgálatsorozat Magyarorszá-

gon, amely ugyanazoknak a tanulóknak az általános iskolai nyolc éve alatt lejátszódó fej-

lődését elemzi. 
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A programban ősszel és tavasszal a tanulók 2-3, elektronikus alapú tesztet oldanak meg, 

valamint online kérdőíveket töltenek ki. A rendszeres mérések eredményei alapján ki-

szűrhetők mind a fejlődésben lemaradó, mind a felzárkózó tanulók, azonosíthatók a tu-

dásban fellépő hiányosságok. 

A programban az 2.e osztály 27 tanulója vesz részt. 

1.9.2.2. OECD Kreativitás és Kritikai Gondolkozás Mérése 

A T-tudok Zrt. és az Oktatási Hivatallal együttműködésben nemzetközi kutatás keretében 

végez kutatást, melynek célja a 2020-as PISA vizsgálat fejlesztése.  

Iskolánk az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ajánlására kontroll intézményként vesz 

részt a kutatásban, minden évben egy 3. és egy 7. osztállyal. 

 

A kutatás során a diákok matematikai kreativitását mérik. 

 

1.9.3. Tanulási nehézségek kezelése 

A tanulási nehézség kezelése közös feladata az iskolai pedagógusoknak, gyógypedagógu-

soknak, fejlesztő szakembereknek, néha pszichológusok, esetleg orvosok bevonásával.  

Különösen fontos feladat az elsős tanulók esetében, hiszen meg kell ismerni az új diáko-

kat. A megismerés, megfigyelés sok energiát igényel.  

Idén második alkalommal, komplex logopédiai szűrés történt az első évfolyamon a Pe-

dagógiai Szakszolgálat logopédusa közreműködésével. A kiszűrt tanulók logopédiai ellá-

tása meg is kezdődött. 

Ugyancsak a Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő pedagógusa végzett tanulási nehézséget 

diagnosztizáló mérést az első évfolyam diákjainak körében. 

Tanulók nem egyformák sem pszichológiai értelemben, sem a megelőző tudás vonatkozá-

sában. Fejlesztésük, nevelő-oktató munkába bevonásuk differenciálást igényel, mely a ta-

nulás tartalmára, módszereire és eszközeire is vonatkoznia kell.  

Mindegyik gyermeknek mások és mások a tanulási szükségletei és a már meglévő tapasz-

talatai, ezért a gyermek tanulási folyamatát úgy segítjük elő, hogy azt az egyes gyermekek 

egyéni szükségleteihez igazítjuk.  

Változatos tanulási technikákat alkalmazunk: csoportmunka, páros munka, önálló feladat, 

kooperatív technikák.  

Szükség van mindezen pedagógiai munkára, hiszen sok a BTMN-es tanulónk. 

 

Sajnos legtöbbször csak az iskolába kerülve derül ki, hogy a gyerek nem tud teljesíteni. 

szükséges alapvető készségek nem alakultak ki, de még ebben az időszakban sem késő, 

hogy minél játékosabban, tehát a gyerek belső késztetését felhasználva segítsünk. 

 

Sok gyerek küzd hosszabb-rövidebb ideig mozgásszervi megbetegedéssel, gyakori a 

boka, térd fájdalma miatti felmentések testnevelés óráról, melyek 2-3 hónapra is szólnak. 

Figyelembe kell vennünk az asztmás panaszokkal küzdő gyerekek terhelhetőségét. 
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1.9.4. Belső mérések, tanulmányi eredmények 

1.9.4.1. 1. évfolyam 

Matematika 

Bemenő mérés: 66%, kimeneti mérés: 77% 

 

A matematika diagnosztikus mérés öt területet vizsgált: jobb és bal fogalmát, mennyiséget 

(több-kevesebb), nagyság szerinti rangsorolást, síkidomok felismerését (háromszög, tég-

lalap, kör), sorozatot.  

Megoszlik az osztályok teljesítménye a legsikeresebb feladat tekintetében. Az első, máso-

dik, illetve a negyedik feladat (jobb-bal fogalma, mennyiségek felismerése, síkidomok be-

azonosítása) tükrében. A legkevésbé sikerült feladat a sorozat folytatása volt. 

Fejlesztési feladatok: jobb és bal fogalmának készség szintű alkalmazása, több-kevesebb-

ugyanannyi mennyiségének tudatosítása, síkidomok csoportosításának begyakorlása, so-

rozatok képzési szabályának elsajátítása. 

 

Több mint 11%-os javulás tapasztalható a bemenő mérés és a kimeneti mérés között. A 

gyerekek elsajátították a legalapvetőbb feladatokat: relációk értelmezése, jelölése, több, 

kevesebb, ugyanannyi fogalmát, megtanulták a számokat (0-10) leírni, mechanikusan szá-

molni velük. Képesek eligazodni feladatlapon. Ösztönzi őket a piros pont, illetve a hibátlan 

megoldásra kapható csillag lehetősége. 

Fejlesztendő terület a nyitott mondatok értelmezése, megoldása, valamint a szöveges fel-

adatok megoldási menetének elsajátítása. 

 

Magyar 

Bemenő mérés: 63%, kimeneti mérés: 83% 

 

A magyar diagnosztikus mérés (bemenő mérés) a grafikus tevékenység, az írás, a rajz 

megtanulására való érettség megismerésére volt alkalmas. Ez az eljárás alkalmas volt a 

manuális beidegzettség, így a beiskolázási érettség vizsgálatára is az egyik sajátos részte-

rületen. A tökéletes vonalelem ábrázolása esetén egytől hatig terjedő pontszám volt ad-

ható, az ábrák nehézségi foka szerint. A maximális 34 pontérték csökkent, ha az érintke-

zési pontoknál a vonalak találkozása tovább nyúlt, ha nem volt megfelelő az arány. Tovább 

csökkent a pontszám a bizonytalan szálkás vonalvezetésnél, ha az egyenesek elgörbültek 

az újrakezdésnél. Nulla pontot kapott a helytelen, felismerhetetlen ábra. 

Fejlesztési feladat: A magyar tanment szerinti vonalelemek vázolása, írása, begyakorlása. 

Finommotorika fejlesztése gyurmázással, ujjtornával. Megfigyelő képesség, térbeli tájé-

kozó képesség fejlesztése.  

 

Magyar: kimeneti mérés: 83%, hangos olvasás 69 betű/perc. 

20%-os javulás észlelhető a tanév eleji méréshez képest. A kimeneti mérés során az elsa-

játított betűk ismerete mellett, szövegértési feladatok vártak a gyerekekre szavak és szó-

kapcsolatok szintjén.  

Fejlesztésre szorul a betűző olvasás helyett a szóolvasás és mondatok olvasásának begya-

korlása a tanév végére. Szövegértési feladatok mondatok és rövidebb szöveg szintjén. 
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1.9.4.2. 2. évfolyam 

Matematika 

Matematika: bemenő mérés: 73%, kimeneti mérés: 82% 

 

Matematikából az alapműveletek gyakorlása mellett a szabályjátékok alkalmazása, vala-

mint a szöveges feladatok megoldása jelentette a legnagyobb nehézséget a mérés során.  

 

Matematika: kimeneti mérés: 82% 

Javulás tapasztalható a bemenő méréshez képest. A százas számkörben eligazodni, a 

szorzó-bennfoglaló táblákat elsajátítani, nagy kihívást jelent a tanulók számára. Félévre 

40-es számkörben mozogtak az osztályok. A 10-es, 2-es, 3-as és 4-es szorzó-és bennfog-

laló táblákat sajátították el a tanulók. 

Fejlesztési feladat: számolási rutin megszerzése százas számkörben. Szorzó-és bennfog-

laló táblák bevésése a tanév végére. 

 

Magyar 

Hangos olvasás: bemeneti mérés: 203 betű/perc, kimeneti mérés: 250 betű/perc 

 

Az olvasási tempó az előző tanév végén 186 betű/perc volt, tehát az év eleji eredmény 

jónak mondható. 

Hangos olvasás kimeneti méréskor: 250 betű/perc. 

Dinamikus fejlődés mutatkozik ezen a területen. 

Fejlesztési feladat: értő olvasóvá nevelni a gyerekeket! A különböző mondatfajtáknak 

megfelelő olvasás kialakítását elkezdeni. 

 

Szövegértés: év elején: 91%, kimenet: 72% 

 

Közel 20%-os rontás következett be a szövegértés mérésekor. Oka: Teljes terjedelmében, 

egész meséket kell olvasniuk a gyerekeknek, s a hozzá tartozó feladatsort megoldaniuk. 

Hosszabb lett a szöveg, ami a gyengén, csupán mechanikusan olvasó diákoknál komoly 

feladatértési problémához vezetett. Nem rendelkeznek kellő rutinnal, a szöveg feldolgo-

zását célzó feladatsort illetően. 

Fejlesztési feladat: Mechanikus olvasás helyett, értő olvasással befogadni a történeteket. 

Rutint szerezni a feladatsor megoldásában. 

 

Difer mérés 

 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer kidolgozásának célja az volt, hogy olyan eszköz 

jöjjön létre, amely segíti az óvodai és iskolai készségfejlesztő munkát. A DIFER-ben sze-

replő tesztek diagnosztikus képet nyújtanak a készségek fejlettségéről, lefedik annak min-

den összetevőjét. A készségek fejlettségének diagnosztikus térképe megmutatja, hogy 

mely összetevőket sajátította már el a gyerek, és milyen fejlesztési teendők vannak még 

hátra.  

Az idén 16 elsős tanuló Difer mérésére került sor. 
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A mérést végezték: Simon Béláné, Pappné Koroknai Éva, Pálóczi Anikó, Boros Erika, Husz-

tiné Dézsi Irén, Erdei Erzsébet, Agárdiné Papp Mariann 

1.9.4.3. 3-4. évfolyam 

Műveleti sebesség mérése 

A 3. évfolyamon külső méréssel, 4. évfolyamon szaktanáraink közreműködésével végez-

tük el.. Az alapművelet folyamatos gyakorlása a biztosítéka a matematikai kompetenciá-

nak. Szeptember végén végeztük el az első mérést, amelyet 8 hét fejlesztés követett és a 

decemberi mérés.  

A fejlesztési szakasz eredményeképpen három műveletnél történt nagyobb arányú elmoz-

dulás: összeadásnál, kivonásnál és a pótlásnál. A folyamatos fejlesztés mellett ez annak is 

az eredménye, hogy a tanulók az első félévben tanulták a szóbeli és írásbeli összeadást, 

kivonást is. Az egyéni és csoportos fejlesztések is a szorzás és bennfoglalás területeket 

érintik, az előző három műveletnél már csak minimális fejlesztés szükséges, hogy minden 

tanuló elérje az elvárt szintet. 

 
 

A negyedik osztályos mérés megfigyelései a következők voltak: 

• minden osztályban javulás figyelhető meg, 

• a leggyengébben teljesítő tanulók eredménye még mindig elmarad az elvárt szint-

től, 

• a legjobb eredményt nyújtó tanulók magasan az elvárt szinten teljesítettek: felsős 

osztályok, illetve gimnazisták szintjén állnak, 

• az osztályátlagok bár javultak az első méréshez viszonyítva, szorzásból és benn-

foglalásból a legalacsonyabbak a mért teljesítmények. 

 

Jelenleg a fejlesztési időszakban vagyunk, a következő mérésre áprilisban kerül sor. 

 

Szövegértés 

A 3. évfolyam szövegértő felmérésének összeredménye 70,5%-os lett. A legjobb ered-

ményt a 3.d osztály érte el, a leggyengébbet a 3.c. A két osztály eredménye között nem 

nagy a különbség, 5 %.  
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Az egyéni teljesítmények közül a legjobb eredmény a 100% volt, míg a leggyengébb 0%. 

(Magatartási, beilleszkedési nehézséggel érkező új tanuló, aki általában nem dolgozott.) 

A feladattípusok közül a szereplők tulajdonságainak megnevezése sikerült a legjobban, 

míg legkevésbé összefüggések meglátása, szövegben visszakeresés, szinonimák keresése. 

 

A 4. évfolyamos tanulók összteljesítménye 73%-os lett. A legjobb teljesítményt a 4.b osz-

tály, míg a leggyengébbet a 4.f osztály nyújtotta. A két osztály teljesítménye közötti kü-

lönbség 27 %.  

A legjobb egyéni teljesítmény 100% volt, a leggyengébb 26 %.  

A feladattípusok közül a szövegben való visszakeresés sikerült a legjobban, leggyengéb-

ben az összefüggések meglátása. 

 

Matematika 

 

A 3. évfolyam összteljesítménye 59,66% lett. A legjobb teljesítmény a 3.c osztályé, míg 

legkevésbé a 3.b osztály teljesített. 

Az egyéni teljesítmények közül a legjobb 100%, a legkevésbé sikerült felmérő 9%-os lett.  

A típusfeladatok közül számok nagyság szerinti rendezése sikerült, legkevésbé a szöveges 

feladatok megoldása. 

A feladattípusok közül a legjobban sikerült feladatok a nyitott mondatok megoldása és 

számok helyi érték szerinti bontása volt. Legkevésbé sikerült feladat az összetett szöveges 

feladat volt, az év eleji méréshez hasonlóan. 

A 4. évfolyam összteljesítménye matematikából év elején 65%-os lett. A legjobb teljesít-

ményt elért osztály a 4.b, a leggyengébben a 4.c szerepelt. A két osztály teljesítménye kö-

zötti különbség 26%. 

Az egyéni teljesítmények közül a legjobb 100%-os, a leggyengébb 11%-os lett. 

A feladattípusok közül a legeredményesebben a számok kerekítése sikerült a gyerekek-

nek, míg a leggyengébben sikerült feladat az írásbeli osztás egyjegyű osztóval, illetve a 

szöveges feladat megoldása volt.  

1.9.4.4. Idegen nyelv 

Megterveztük és elvégeztük az év eleji méréseket. Ebben a tanévben új mérőeszközöket 

dolgoztunk ki.  A szeptemberi munkatervünkben az eredmények részletesen megtalálha-

tóak. 

Mindkét nyelvből 3,8 % az eredménytelenségi mutató. Ez nem magas szám, bízunk benne, 

hogy év végéig tudnak a tanulók javítani. Ezen gyerekek többsége SNI-i, BTM-es vagy a 

félév során érkeztek hozzánk szinte nulla nyelvtudással. 

3-8. évfolyamon az angol átlag 0,12 –dal jobb, mint a német. Angol: 3,68, a német átlag 

3,56. A kettő együtt: 3,62.  

Ha csak a felső tagozatot nézzük, angolból a legjobb az ötödikes évfolyam, a legjobb ered-

ményt az 5.c osztály érte el. A leggyengébb évfolyam a hetedik, ezen belül a 7.c osztály. 

Németből a legjobb évfolyam a hatodik, a legjobb átlagot elért csoport a 6.a. 

Németből a nyolcadik a leggyengébb, azon belül a 8.d. 

Felső tagozaton angolból a legjobb az 5.c, a leggyengébb a 7.c. 

Németből a legjobb a 7.a, a leggyengébb a 8.d 
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1.9.4.5. Természettudományos tantárgyak 

Év eleji mérés 7. osztályban biológiából és földrajzból történt, melyet 2016 év végén már 

megírattunk ezekkel a gyerekekkel. Az összehasonlítás eredményei: 

 

 
 

Az év eleji felmérést ismétlés nélkül az 2. órán írták a gyerekek. A bármikor használható 

tudásukat mutathatták be a gyerekek. 

Összehasonlítva a 6. évfolyam végén írt dolgozat eredményeivel megállapíthatjuk, hogy a 

tanulók sokat felejtettek, de alaptudásuk mégis megmaradt, melyet ismétléssel tovább bő-

víthetünk. 

Fontos feladat, hogy az alapfogalmakat folyamatosan a felszínen tartsuk ezzel megala-

pozva a későbbi ismeretek elsajátítását. 

1.9.4.6. Testnevelés – NETFIT 

A NETFIT mérés figyelembe veszi az egyén testi adottságait és az egészséges zóna elérése 

egészségügyi okokból fontos, nem a kimagasló teljesítmény a cél. 

Fontos a szülők bevonása a fejlesztés szempontjából, ezért az osztályfőnököket is kértük, 

hogy szülői értekezleten hívják fel a figyelmet az elektronikus felületre. Informatika taná-

rok segítségét kértük, hogy a diákok regisztrációját segítsék informatika órán. A diákok 

aztán tudnak segíteni szüleiknek a regisztrációban. 

Fejlesztendő területek: 

• hajlékonyság 

• a program egyéni értékelést adjon, mert így hamarosan elveszítjük azt a néhány 

érdeklődő gyereket és szülőt is, ami jelenleg van. 
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1.9.4.7. Humán tantárgyak 

 
 

A humán tárgyak átlagaiból egyértelműen kiderül, hogy a készség tárgyak jóval ered-

ményesebbek. Az ún. tanulós tárgyakból a 6. évfolyamon az irodalom bizonyult a legsike-

resebbnek és a 8. évfolyamos nyelvtan pedig a legkevésbé sikeres. 

Énekből minden évfolyamon 4,00 feletti eredmény született. A legsikeresebb az 5. évfo-

lyam 4,62-dal. 

Az összesített eredményeket vizsgálva is hasonló megállapításra juthatunk. A legsikere-

sebb tantárgy az ének (4,35), legkevésbé pedig a nyelvtan (3,25).   

 

 
A félévi és év végi tantárgyi átlagokat tekintve örvendetes, hogy minden tantárgyból nagy-

jából megtartották a tanulók az év végi eredményeiket. Nyelvtanból és irodalomból mini-

mális javítás következett be. (nyelvtan: 0,04, irodalom és történelem:0,12) Történelemből 

0,04-dos és ének: 0,1-es csökkenés elhanyagolható. 
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Szövegértés 

 

A szövegértés év eleji felméréseinek összesített eredményei évfolyamonként 

 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Összteljesítmény 57,8% 54,4% 48,1% 43,2% 

Legjobb egyéni 100% 98,% 96,% 95,% 

Leggyengébb egyéni teljesítmény 20% 7,% 6,% 8,% 

90% feletti egyéni teljesítmény 50 8 5 4 

40% alatti teljesítmény 7 36 46 66 

Legsikeresebb feladat 100% 93% 97,5% 92% 

Legkevésbé sikeres feladat 67,% 16% 9,% 12,7% 

40% alatti feladatok száma 0 7 16 31 

 

Ebben a táblázatban összesítettük a felmérések eredményeit évfolyamonként. A leg-

jobb eredményt az 5. évfolyam érte el (57,8%), alig marad le tőlük a 6. évfolyam 55,4%), 

a leggyengébben a 8. évfolyam teljesített (43,2%). Örvendetes, hogy a 90% feletti egyéni 

teljesítmények aránya lényegesen magasabb a tavaly év elejihez képest (31→67), de saj-

nos az alulteljesítők száma kissé emelkedett (145→ 155). 90 % feletti eredményt 67 ta-

nuló ért el, ugyanakkor 40% alatt 155 tanuló. A legjobban teljesítők száma csökkent a ta-

valyihoz képest (73→67), és az alulteljesítők száma pedig sajnos nagyobb arányban nőtt. 

(58-→155). Csak az 5. évfolyamon magasabb a kiválóan teljesítők száma, mint a mini-

mumszint alattiak. (50 – 7). 

Nagyon magas a 40% alatti feladatok száma 7. és a 8. évfolyamokon (16 - 31), többszöröse 

a 6. évfolyaménak.  

 

Magyar nyelv év eleji felméréseinek összesített eredményei évfolyamonként 

 

 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Összteljesítmény 61,3% 48,1% 49,9% 

Legjobb egyéni teljesítmény 100% 92% 90% 

Leggyengébb egyéni teljesítmény 15% 0% 10% 

90% feletti egyéni teljesítmény 6 1 2 

40% alatti teljesítmény 14 42 54 

Legsikeresebb feladat 88% 100% 90% 

Legkevésbé sikeres feladat 12% 4% 8% 

40% alatti feladatok száma 7 26 22 

 

Ebben a tanévben év elején magyar nyelvből is mértünk. Arra voltunk kíváncsiak, milyen 

mértékben sajátították el tanítványaink a továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb is-

mereteket. A legjobb eredményt a 6. évf. érte el (61,3%), őket a 8. évfolyam követi 
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(49,9%), alig marad le tőlük a 7. évfolyam (48,1%). A legjobb egyéni teljesítmény 100%-

os, de csak a 6. évfolyamon született ez az eredmény. A kiválóan teljesítők aránya lénye-

gesen kisebb az alulteljesítők számához képest. (8→110).  

Nagyon magas a 40% alatti feladatok száma 7. és a 8. évfolyamokon (26 - 22), többszöröse 

a 6. évfolyaménak.  

 

Történelem év eleji felméréseinek összesített eredményei évfolyamonként 

 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Összteljesítmény 51,7% 52,7% 40,6% 

Legjobb egyéni teljesítmény 98% 96% 100% 

Leggyengébb egyéni teljesít-

mény 0% 6% 6% 

90% feletti egyéni teljesítmény 17 5 6 

40% alatti teljesítmény 26 34 66 

Legsikeresebb feladat 89% 89% 77% 

Legkevésbé sikeres feladat 26% 8% 22 

40% alatti feladatok száma 6 5 10 

 

A történelem felmérések évfolyamonkénti összesítése látható. A legsikeresebben a 7. évf. 

dolgozott.(52,7%), míg a 8. évf. boldogult a legkevésbé (40,6%). Minimális a különbség a 

hatodik és hetedikesek eredménye között.(1%). A 90% feletti egyéni teljesítmények ará-

nya sajnos jóval elmarad az alulteljesítőkétől. (28 – 126) 90 % feletti eredményt 28 tanuló 

ért el, ugyanakkor 40% alatt 126 tanuló. A 40% alatti feladatok száma a 8. évfolyamon a 

legmagasabb (10), duplája a hetedikesekének.  

A korábbi években a felmérést megelőzte 1-2 óra ismétlés, s akkor sokkal jobb teljesítmé-

nyek születtek. Érdemes lenne visszatérni a korábbi módszerhez. Természetesen a ke-

vésbé sikeres feladattípusok gyakorlása minden kolléga feladata.  

 

A szövegértés, magyar nyelv és a történelem év eleji felmérések összehasonlítása: 

Az 6. és 8. évfolyamon a nyelvtannal jobban boldogultak, mint a történelemmel. A 7. évf. a 

történelem volt a legeredményesebb. Ha az évfolyamok teljesítményét vesszük figye-

lembe, akkor szembetűnő, hogy a leggyengébb eredményeket a 8. évfolyam produkálta. A 

hetedikeseknél a nyelvtan és szövegértés eredménye teljesen azonos (48,1%) Összesítve 

a felső tagozaton a történelem átlaga 48,4%, a szövegértésé 2,4%-kal jobb, 50,8% lett. Ér-

dekes, de a legjobban a nyelvtannal boldogultak. (53,1%) Összegzésként elmondható, 

hogy mindhárom területen törekedni kell a jobb teljesítmények elérésére. Bízom benne, 

hogy év végén már pozitív elmozdulásról számolhatunk be.  
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1.9.4.8. Enyhén értelmi fogyatékos csoportok 

A két csoport létszáma 25 fő (3 magántanuló). Az alsós összevont osztály1-2-3-4-5 felsős 

összevont osztály 6-7-8 évfolyamokból tevődik össze. Az osztályokban kitűnő, jeles ered-

mény nem született, 3 fő félve eredménytelen volt. A tanulmányi átlag 3,7. Az igazolatlan 

órák száma magas 8,7nap/fő, mely a lakásotthonos gyerekek szökéséből adódódik. 

 

A gyerekek tanulmányi eredménye az iskola átlaghoz közeli, amely azt mutatja szá-

munkra, hogy az eltérő tanterv és a sajátos nevelési igény közötti egyensúlyt sikerült meg-

találni. A magatartásjegyek átlagának az iskolai átlagtól való nagymértékű eltérése jelzi, 

hogy az iskolai viselkedésre, a házirend betartására a jövőben még nagyobb hangsúlyt kell 

fektetnünk. Az iskolai agresszió, a deviáns magatartásformák visszaszorítása a legfonto-

sabb nevelési feladat munkaközösségünk számára. 

1.9.4.9. Napközi 

A napközis / tanulószobás tanulók körében is végeztünk méréseket a tanév folyamán. Az 

év eleji megállapodásunknak megfelelően ennek jellegét, témáját az adott napközis cso-

portvezető választhatta meg. A választott mérési területek kiterjedtek a tanulók szabad-

idős szokásaira, a szociokulturális háttér, a tanulói értékrend vizsgálatára. Egyes csoport-

vezetők szociometriai vizsgálatot végeztek a csoportjukban. Különböző módszerek segít-

ségével a pedagógusok beszédkészséget, manuális készséget, szövegértést, memóriát, stb. 

is mértek. Néhány, októberben leadott helyzetelemzés már tartalmazza az adott csoport-

ban végzett mérési anyagot és az elemzést. Ezekben az esetekben a csoportvezetők levon-

ták a megfelelő következtetéseket és megfogalmazták a feladataikat. A csoportvezetők ál-

tal bevállalt mérések és elemzések a tanév folyamán folyamatosan történnek meg. 
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1.9.4.10. Osztályfőnöki mérések, elemzések 

Magatartás, szorgalom 

 

Az osztályok magatartás és szorgalom átlaga megmutatja, hogy milyen szinten állnak az 

egyes osztályok egymáshoz viszonyítva. A tanulmányi eredményt is befolyásolja, hogy mi-

lyen a tanulók magatartása, szorgalma. 

 

A magatartás és szorgalom átlagát, illetve a dicséretek és a figyelmeztetések számában 

megfigyelhető, hogy a magatartásátlag szinte minden osztálynál 4 egész fölött van (2 osz-

tálynál alatta), a szorgalom értékelés 6 osztálynál 4 egész fölött, vagy körüli értéket mutat, 

a többi osztály esetében 4 egész alatti értékek születtek, egy osztálynál 3 egész alatti az 

eredmény. A szorgalom gyenge eredménye természetszerűleg a tanulmányi eredmény-

ben is megmutatkozik.  

 

Mérések 

 

A felsős osztályfőnökök mérései: 

• Tanulási stílus 

• Szociometria 

• Osztályfa 

• Szorongás 

 

A szociometriai mérés eredményei legtöbbször megfelelnek az osztályfőnök által tapasz-

taltaknak. Kiderül, hogy kik játszanak a közösségben vezető szerepet, kit fogadnak el leg-

inkább, hogyan alakulnak a baráti csoportok, kik kerülnek a perifériára.  

 

Az osztályfa segítségével azt is megnézhették, hogy melyik figura szeretne lenni leginkább 

egy tanuló. 

 

A szorongás teszt megmutatta minden esetben, hogy a tanulók közül hány fő erősen, kö-

zepesen, vagy alig szorongó. Problémás tanuló esetében az osztályfőnök értesítette a szü-

lőt, a szaktanárokat. Megállapítható, hogy nincs az osztályokban sok, erősen szorongó ta-

nuló. A tanulók zöme alig szorongó. 

 

A részletes elemzések megtalálhatóak a Felsős nevelési munkaközösség beszámolójában. 

1.9.4.11. Pályázatok 

A tehetséggondozás, a tanórán kívüli programok biztosítása, az iskolai költségvetés támo-

gatása szempontjából egyaránt fontos szerepet játszanak a sikeres pályázatok. 

 

Ide pályázataink: 

• Ökoiskola pályázat 

• EFOP-3.3.2-16 "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért" (ter-

mészetjáró tábor), 
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• Reflex Környezetvédő Egyesület és a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség 

közös kampánya: Mozdulj a klímáért! 

• NTP - A mozgás legyen a Tied! sportágválasztó nap 

• "Úton a Zene" pályázat: Nemzeti Filharmonikusok saját pályázata ingyenes kon-

cert szervezésére,és kis-mesterkurzusra 

 

A beadott pályázatok száma: 27 

Eredményes pályázatok száma: 25 

HATÁRTALANUL! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek „A ma-
gyarokért küzdő Zrínyi-család” 

1 485 000 

Nemzeti Tehetség Program "Cifra szűrök nyomában" tehetséggon-
dozó program 

1 000 000 

Nemzeti Tehetség Program "A mozgás legyen a Tied!" sportrendez-
vényeket támogató program 

800 000 

Nemzeti Tehetség Program "Kis felfedezők kincsestára" tehetség-
gondozó programok eszközfejlesztése 

1 800 000 

Köznevelési intézmények sporteszközvásárlása 98 000 
Kinder+SPORT tehetséggondozó program 120 000 

Szitakötő oktatási program 132 000 
Erzsébet Élménytáborok a Balatonnál 3 tábor 176 tanuló részvéte-
lével 

  

Napközi Erzsébet táborok Hajdúnánáson 4 helyszínen 15 tábor 
607 tanuló részvételével 

10 224 000 

pályázat összes 15 659 000 

 

Folyamatban lévő Erasmus pályázataink: 

o Sport and Art, 

o Water and Light, 

o Teaching is Delicious. 

 

Megvalósítás fázisában lévő pályázatok: 

- EFOP 3.1.5. – Tanulói lemorzsolódás csökkentése 

- EFOP 4.1.3. – Kollégium épületének felújítása (a Hajdúböszörményi Tankerületi 

Központ pályázata) 

- EFOP-3.3.2-16 - Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért („Tu-

dásbogyók” - tudásgyarapító programok a köznevelés eredményességéért, a Mó-

ricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény pályázata), 

- EFOP-3.3.2-16 - Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (A Ná-

nás Pro Cultura Kft. pályázata) 

- EFOP 3.3.4-17 - A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősí-

tése az informális és non-formális tanulásban (A Nánás Pro Cultura Kft. pályá-

zata) 

- EFOP-3.2.9-16 - Óvodai- és iskolai szociális segítő szolgáltatás biztosítása (a Haj-

dúnánási Járás Család- és Gyermekjóléti Központja pályázata) 
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- EFOP 3.3.6-17 - „Játszva tanulni!” Élménypedagógiai programkínálat fejlesztése a 

régióban (a Tudomány a Környezetünkért Közhasznú Alapítvány pályázata) 

 

1.9.5. Projektek 

Az iskolai teljesítményértékelési rendszerünk alapján a tanítási órákon kívüli, nem mun-

kaközösségi feladatokat projektekbe szervezzük. 

A projektek száma az idén 51 volt. 

A projektek megvalósítása során érkezett észrevétel a nem egyenletes munkamegosztást 

illetően. Ennek felelőssége a projektvezetőké és a szakmai vezetőké. 

A TÉR online felületén lehet látni, ki az, aki adott pillanatban nem vesz részt alternatív 

munkaformában, illetve az is, ki hány projektben dogozott eddig. 

 

 
 

Az egyenletesebb munkamegosztást a projekttagok kiválasztásánál azért is célszerű al-

kalmazni, mert az értékelési rendszerünk számítási algoritmusa elsősorban a minőséget 

és nem a mennyiséget „jutalmazza”. 

 

A cél tehát nem változott a TÉR 2013-as bevezetése óta: a nevelőtestület kérése szerint 

cél az egyenletesebb munkamegosztás és a minőségi munkavégzés. 

 

A 2016-2017-es tanév projektjei: 

 

1. A M I Családi Piknikünk, Szag-értelemmel 

2. A tanulók neveltségi szintjének mérése 5. évfolyamon 

3. A zene mindenkié - 2017 

4. Állati jó délután- Állatok világnapja 

5. A Zene Világnapja 

6. Alsós DÖK kirándulás 

7. Bocskai helyesírási és nyelvhelyességi verseny 

8. Bocskai játszóház 2017 
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9. Culture Quiz 2017 

10. Csillagszóró 

11. DIFER mérés 2016 

12. Digitális Témahét 2017 

13. e-Reise Wettbewerb 

14. Év végi statisztika 2016/2017 

15. Farsang 2017 

16. Felsős DÖK kirándulás 2017 

17. Fordított nap 2017 

18. Hídépítés 

19. Hulladékgyűjtés 2016 ősz 

20. Idegen nyelvi mérés 2017 

21. Idegen nyelvi napok 

22. Játékos történelmi vetélkedő 

23. Karácsonyi Játszóház 2016 

24. Karácsonyi Koncert és Táncjáték és Képzőművészeti kiállítás 

25. Óvodai és bölcsődei műsorok a Mikulás és a Karácsony jegyében 

26. Félévi tanszaki koncertek, vizsgák 

27. Részvétel a Magyar Kultúra Napja Alkalmából megrendezett városi ünnepségen 

28. Kell egy jó könyv! 

29. Kis-Kazinczy 2017 

30. Kockák Hete 6.0 

31. Kompetenciamérés 2017 

32. Magyar kultúra napja 

33. Makláry ünnepség 2017 

34. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny 2017 

35. Mikulásváró bál 

36. Mindenem az életem - családi nap 

37. Mindenem az életem - életmódtábor 

38. Mini Kockák Hete 2017 

39. Növendékhangverseny 

40. Október 23. - 2016 

41. Pályaválasztási szülői értekezlet 2016 

42. Segítő kezek, segítő hangok generációkon keresztül 2017 

43. Sni Megyei Komplex Tanulmányi Verseny 

44. Statisztika 2016.10.01. 

45. Tanévzáró és ballagás 2017 

46. Tavaszi hulladékgyűjtés 2017 

47. Tavaszváró Bál 2017 

48. Tavaszváró hét 2017 

49. Természettudományi hét 2017 

50. Területi versmondó verseny 

51. Városi Alsós Helyesíró Verseny 2016. 
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1.9.6. Iskolai témahetek 

Iskolán belül nagy hagyománya van a tematikus heteknek, melyek részben a TÁMOP 3.1.4. 

eredményeképpen maradtak meg, részben a munkaközösségek dolgoztak ki olyan heti 

programsorozatot néhány éve, ahol a tanulók kipróbálhatják ismereteiket, játékos körül-

mények között mérettethetik meg magukat, kedvet kaphatnak egy-egy tantárgy, tudo-

mányterület tanulásához. 

 

Témaheteink: 

• Kockák Hete 

• Mini Kockák Hete 

• Humán Hét 

• Természettudományos Hét 

• Pályaválasztási Témahét 

• Egészségnevelési hét 

 

Vannak új, második éve kipróbált témahetek, melyek szintén kedveltek: 

• pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete  

• digitális témahét  

• fenntarthatósági-környezettudatossági témahét  

 

1.10. Diákönkormányzat  

A Diákönkormányzat felnőtt segítői:  

• Magyar u. – Nagyné Deli Tünde  

• Iskola u. – Péter Hajnalka  

• Óvoda u. – Nagyné Zsiros Irén  

• Polgári u. – Gálné Krizsán Melinda  

 

A DÖK felnőtt segítőinek munkája a 2016/2017. tanévben 2 részből tevődik össze.  

 

Alapfeladatok:  

• az öntevékenységen, önkormányzatiságon alapuló diákmozgalom, közösségfor-

máló programok szervezésének, lebonyolításának segítése, irányítása, mentorá-

lása  

• az elfogadott éves munkarend szerinti működés koordinálása  

• demokratikus jogaikat ismerő, azokkal élni tudó tanulóink segítése, támogatása  

 

Diákönkormányzati projektek, programok  

 

Városunk 2016-ban elnyerte a „Gyermekbarát település”. Ebből az alkalomból a 7-8. osz-

tályos és a középiskolás osztálytitkárok megismerhették más gyermekbarát városok vá-

rosi diákönkormányzatainak a munkáját, működését. (pl. Bordány) 
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DÖK Mikulás  

Ideje: 2016. december 6.  

Minden intézményegységben járt a DÖK Mikulás, és megajándékozott minden gyereket és 

felnőttet két szaloncukorral. Sok-sok szép verset, dalt hallgatott meg segítőivel a télapó 

 

„Dobozba szállt szeretet”  

Iskolánk intézményegységei részt vettek a Csillikné Szólláth Julianna kezdeményezésére 

szerveződött projekt megvalósításában.  

 

Angyalposta  

Ideje: 2016. december 21.  

Az angyalposta az Óvoda úti intézményegységből indult, de már mindegyik telephelyen 

egyre népszerűbb, hogy a téli szünet előtti utolsó tanítási napon egy kis figyelmességgel 

megajándékozzuk egymást, gyerekek, felnőttek egyaránt. Mindenkinek jól esik ilyenkor, 

ha gondolnak rá. Az angyali segítők pedig készségesen kézbesítették a küldeményeket.  

 

Hulladékgyűjtés 2016 ősze  

Projektvezető: Nagyné Zsiros Irén  

Projekttagok száma: 3 fő / Gálné Krizsán Melinda, Nagyné Deli Tünde, Péter Hajnalka  

Bevont tanulók száma: Minden tanuló  

A projekt célja: A tanulók környezettudatosságának fejlesztése a szelektív hulladékkeze-

lés által. Az újrahasznosítható hulladékok gyűjtésével anyagi bevételek realizálása. A ver-

senyszellem erősítése. A tanulók tanulják és gyakorolják a biztonságos gyalogos és kerék-

páros közlekedést.  

 Megvalósulása: A négy alkalomból álló hulladékgyűjtés igen jól sikerült. A papír- és fém-

hulladék gyűjtése a tervezett időpontokban történt, nem kellett az időjárás miatt változ-

tatnunk. Sikeres projektet hajtottunk végre.  

 

 „Állati jó délután”  

Projektvezető: Péter Hajnalka  

Projekttagok: 28 pedagógus  

A projekt megvalósításának időpontja: 2016. szeptember 10. - október 20.  

A program lebonyolítása: 2016. október 4.  

A bevont tanulók száma: minden tanuló  

A projekt célja: Tanulóink érezzenek felelősséget környezetük iránt, tiszteljék természeti 

értékeinket. Szabadidős program biztosítása a célcsoportnak, érdekességek megmutatása 

az állatok világából, a kisállatok megismerése közelebbről. Felhívni a tanulók, szülők fi-

gyelmét az állatok szeretetére, gondozására, a szabadidő hasznos eltöltésére.  

 Megvalósulása: A programokat a gyerekek javaslatai alapján állítottuk össze. A verse-

nyek zsűrizésében is aktívan részt vettek a diákönkormányzat tagjai.  

Az időjárás viszontagságai és az iskolai elfoglaltságok miatt az egyes intézményegységek 

nem tudták ugyanazon a napon megrendezni a programokat.  

A gyerekek minden évben nagyon várják ezt a délutánt. Szívesen bekapcsolódtak a felsős 

tanulók is. A tantestület tagjai szívesen vállaltak feladatot a lebonyolításban.  

 

 



Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Beszámoló - Mellékletek 39 

Felsős DÖK kirándulás  

Projektvezető: Nagyné Deli Tünde  

Projekttagok: Nagyné Zsiros Irén  

Gálné Krizsán Melinda  

Győriné Tanner Márta  

Időtartam: 2016. 09.19 - 2016.10.19.  

A projektbe bevont pedagógusok száma: 4  

Bevont tanulók száma: 42  

A projekt célja és megvalósulása:  

• A Mátra védett természeti értékeinek és a táj kulturális örökségének bemutatása 

egy napos diákönkormányzati kirándulás keretében  

• Szabadidő hasznos eltöltése, közös élményszerzés lehetősége  

• Gyöngyös és a Kékestető természeti környezetének megismerése, a Mátra Mú-

zeum meglátogatása  

 

Alsós DÖK kirándulás  

Projektvezető neve: Péter Hajnalka  

Projekttagok: Éles Judit, Nagyné Deli Tünde, Nagyné Sallai Judit  

A megvalósítás ideje: 2016. október 14.  

Bevont tanulók száma: 42 fő  

A projekt célja: Kirándulás alsó tagozatos tanulók részére a hegyekbe.  

Őszi kirándulás szervezése, hajókirándulás, múzeumlátogatás. Jutalomkirándulás – az 

osztályfőnökök javaslatára, osztályonként (magatartás, tanulmányi munka, rászorultság 

alapján) jusson el 4-6 f  

A projekt megvalósulása:  

A kommunikáció a projekt egésze során jól működött, az információáramlás folyamatos 

volt. A pedagógusok nagy örömére a különböző intézményegységekbe járó gyerekek kö-

zött barátságok szövődtek. A kollegák közötti személyes kapcsolatok erősödtek. Tantár-

gyi ismereteiket bővítették a gyerekek. Olyan ismeretekkel gazdagodtak, amelyeket a 

helyszínen élményszerűen tapasztaltak meg. A gyerekek visszajelzése alapján jól érezték 

magukat, társaiknak is sokat meséltek erről a napról. Vidám hangulatú, jól szervezett ki-

rándulásnak voltunk részesei.  

Programok: Látogatás a Tokaji Múzeumban, hajókirándulás, séta Tokajban.  

 

Karácsonyi játszóház  

A projektvezető neve: Gálné Krizsán Melinda  

A projekttagok: 23 pedagógus  

A megvalósítás ideje: 2016. 12. 09.  

Bevont tanulók száma: alsó tagozatos tanulók valamennyi intézményegységben, és a meg-

hívást elfogadó nagycsoportos óvodások.  

A projekt célja és megvalósulása:  

- A karácsonyi ünnepkörről való megemlékezés, karácsonyi előkészületek.  

- Manuális képességek fejlesztése. 

- Népi kismesterségekkel való ismerkedés.  

- Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése.  

- Az egységesség elvének megvalósítása.  
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- A karitatív tevékenységre nevelés: a Csillagszóró projekt támogatása.  

 

A szűkös anyagi keretek ellenére sikeres volt a rendezvény.  

A gyerekek büszkék voltak munkáikra.  

Programok, helyszínek: Kézműves foglalkozásokon ajándéktárgyakat készítettek a gyere-

kek.  

Helyszínek: Iskola úti intézményegység  

Magyar úti intézményegység  

Polgári úti intézményegység 

 

1.11. Pályaválasztás, továbbtanulás 

Témavezető: Madainé Nótin Mónika 

A csoport célja ebben a tanévben is a továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos 

programok megszervezése, lebonyolítása valamint a középfokú felvételi eljárás levezény-

lése. 

A nevelési munkaközösséggel együtt, összehangolt munkával valósítottuk meg projektje-

inket. A végzős diákok informálása érdekében az osztályfőnöki órákon is segítettük az is-

meretszerzést. Harangi Zsolt a Berettyóújfalui SZC Csiha Győző Szakgimnázium és Szak-

képző Iskola tagintézményvezető helyettese előadást tartott a középfokú eljárás meneté-

ről. Bemutatta a szakiskolák, szakgimnáziumok, gimnáziumok működését, követelmé-

nyeit. Iskolapszichológusunkat is meghívtuk, tartson a gyerekeknek tanulási motivációs 

tréninget. Tanulóink nagy számban vettek részt a középiskolák nyílt napjain, iskola-be-

mutatóin. Októberben a Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai előadást és csopor-

tos tréninget tartottak a továbbtanulás, pályaválasztás témakörben. Lehetőség volt egyéni 

mérésre is. 

A munkacsoport ebben az évben a következő programokat, projekteket valósította meg: 

 

Pályaválasztás – életpálya-építés témahét 

Helye: Bocskai István Általános Iskola és AMI 

Időpont: 2016. október 24-27. 

Projektvezető: Madainé Nótin Mónika 

Szakmai vezető: Székely Barnabás 

Résztvevők: nyolcadikos osztályfőnökök, nyolcadikos diákok 

A Pályaválasztás – életpálya-építés témahét- (immár 6. alkalommal)- 2016-2017. tanévi 

programjának megvalósítására 2016. november 24-27.-e között került sor. 

A pályaválasztás előtt álló diákok a külső helyszíneken felkeresték a munkahelyeket, kü-

lönböző szakmákat figyeltek meg, interjúkat, fotókat készítettek, majd a hallott és a látott 

információkat feldolgozták, s zárásként bemutatókkal, beszámolókkal ismertették meg 

társaikkal a hajdúnánási munkahelyeket, tanulható szakmákat. 

Az osztályfőnökök a gyerekek körében felmérték az igényeket, s az egyeztetéseket köve-

tően kialakították a látogató csoportokat, s felvették a kapcsolatot a vállalkozókkal, mun-

kahelyi vezetőkkel. 
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Összesen 17 helyszínen voltak a gyerekek. A csoportok érdeklődés alapján alakultak, nem 

feltétlenül az intézményegységek szerint. (Az elmúlt évekhez képest új helyszín volt a Kor-

mányhivatal, Autópálya Rendőrség) 

Az alábbi táblázat tartalmazza a bevont munkahelyeket, és a résztvevő nyolcadikos cso-

portokat: 

 

CÉG, VÁLLALKOZÓ NEVE RÉSZTVEVŐK CSOPORT 

Sebestyén Cukrászda  14 fő 3 csoport 

Rendőrség  23 fő 4 csoport 

Gyógyszertár  6 fő 2 csoport 

Városi Rendelőintézet, vé-

dőnő  

6 fő 2 csoport 

Erste Bank  4 fő 1 csoport 

Városi Óvoda (két egység)  28 fő 5 csoport 

K&H Bank  4 fő 1 csoport 

Martinek Farm  5 fő 1 csoport 

Bocz Imre  

Bocz-N Kft.  

3 fő 1 csoport 

Autószerelő  

(három helyszín)  

18 fő 4 csoport 

Nyakas Farm  16 fő 4 csoport 

Kormányhivatal  9 fő 2 csoport 

Hajdúnánás Malomüzem  6 fő 2 csoport 

Autópálya rendőrség  5 fő 1 csoport 

 

A projekt elérte célkitűzéseit. A tanulók megismerték a különböző munkahelyeket, szak-

mákat, munkafolyamatokat. A látottak-hallottak feldolgozása során jól tudtak együttmű-

ködni, információt feldolgozni és azt előadni, bemutatni. A munkahelyek képviselői el-

mondása alapján tisztelettudóak, fegyelmezettek, érdeklődőek voltak diákjaink. 

 

Pályaválasztási szülői értekezlet 

Helye: Bocskai István Általános Iskola és AMI 

Időpont: 2016. november 9. 

Projektvezető: Hádáné Kéki Mária 

Szakmai vezető: Székely Barnabás 

A szervezésben résztvevők: hetedikes osztályfőnökök, nevelési munkaközösség tagjai 

A Bocskai István Általános Iskola és AMI hagyományaihoz híven ebben a tanévben is meg-

tartotta a Pályaválasztási szülői értekezletét, november 9-én. A célja most is a segítség-

nyújtás volt a végzős diákjainknak és szüleiknek. 

A városban, szomszédos településeken, a megyében található 10 középfokú intézmény 

vezetője, képviselője mutatta be iskoláját, kínálatukat, sajátosságaikat. Ezen kívül a kö-

zépfokú felvételi eljárással kapcsolatos hasznos információkat is megtudhatták az érdek-

lődő szülők és gyerekek. (Nyílt napok időpontja, pontszámítás, központi felvételi, alkal-

massági, ösztöndíj-rendszer, stb.) 
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Továbbtanulási adatok: 

 

szakközépiskola 65 fő 42,48% 

szakgimnázium 50 fő 32,68% 

gimnázium 38 fő 24,84% 

 

Művészeti nevelés: 

 

Szakirányban továbbtanulásra készülő növendékeink száma nem jelentős az általános is-

kolából a közismereti tárgyakat, szakmákat tanító középiskolákkal összehasonlítva. A 

szülők nagy része még manapság sem látja a biztos és folyamatos megélhetés lehetőségét 

a művészeti pálya választásával. 

Művészeti pályára jelentkezők a 2017/2018-as tanévre: 

- zeneművészet:     1 fő 

- táncművészet:      3 fő 

- képzőművészet:   1 fő 

 

 

3. Projektjeink 

1.12. Kulturális rendezvényeink 

Témavezető: Pusztai Eszter 

1.12.1. Mikulásváró bál 

Megvalósulás napja: 2016. december 3. 

Projektvezető neve: Székelyné Nádas Zsuzsanna. Projekttagok: 19 fő pedagógus 

Bevont tanulók: A műsor összeállításakor úgy gondoltuk, hogy ez jó lehetőség tehetséges, 

alsós tanítványaink bemutatkozására: az 1.c, 1.d, 2.d, 4.d és a 4.e osztályok mutatták be 

színvonalas produkcióikat. 

Projekt célja és magvalósulása: A szülők és tanárok egy jó hangulatú rendezvényen vehet-

tek részt, melynek bevételét az iskola alapítványai javára ajánlották fel. Az iskola volt di-

ákjai osztálytalálkozókat szerveztek. Az alapítványok ezt az összeget az iskola tárgyi fel-

tételeinek javítására, a hátrányos helyzetű tanulók hátránykompenzációjára fordítják. A 

bál nagy létszámmal (340 fő), sikeresen, az előzetes tervek alapján zajlott le. 

 

1.12.2. Magyar Kultúra Napja 

Projektvezető neve: Löfcsikné Rékasi Ilona  

Bevont tanulók száma: 24 osztályból összesen 192 tanuló. 

Projekt célja: 

Társas kapcsolatok és az osztályközösségek erősítése, fejlesztése. A versenyzőknek szá-

mot kellett adni tájékozottságukról, műveltségükről. 

Nemzeti Himnuszunk méltó éneklése. 

Az osztályok csapatai képviselték a társaikat a vetélkedőn.  
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1.13. Életmód munkacsoport projektjei 

Témavezető: Seres Tímea 

Az életmód munkacsoport tevékenységeiből az első félévben a következő események va-

lósultak meg: 

 

1.13.1. Európai Mobilitás Hét 

Európai Mobilitás Hét városi rendezvény 2016. szeptember 22.  

(Péter Hajnalka, Seres Tímea, Simon Ferenc, Kovács Mónika) 

 

1.13.2. Mozdulj a klímáért! 

Mozdulj a klímáért! – 2016. szeptember 10-14.  

(Természettudományi munkaközösség, 200 résztvevő gyerek). 

 

1.13.3. Dohányzás megelőzési program 

Dohányzás megelőzési program (KIOSZK) 2016.november 14-18.  

(Ádámné Balog Erika) 

A HBMKH Hajdúböszörményi Járási Hivatala által meghirdetett KIOSZK-ra (Dohányzás-

megelőzési játékra) a 4.b és 4.c osztályok jelentkeztek. 

 

1.13.4. Egészségnevelési hét 

Egészségnevelési hét 2016.november 24-30.  

(Napközis munkaközösség) 

 

1.13.5. Karitatív tevékenység  

Perselyes pénzgyűjtés karácsony előtt a Vöröskereszt szervezésében.  

Adományok gyűjtése a rászoruló hajdúnánási gyerekek részére.  

„Dobozba szállt szeretet” projekt. 

Gyűjtés a kárpátaljai gyerekek részére. 

Hídépítés határon innen és túl – Szórványprogram a Partiumban. 

Segítő kezek, segítő hangok – műsorok az Ápolási Intézet lakói számára. 

Csillagszóró – karácsonyi köszöntő nyugdíjas dolgozóink számára. 

Életvezetési foglalkozások minden telephelyen rászoruló tanulóink részére. 

Daruka Mihály bibliatörténeti bemutató. 

Popovics Béla: Kárpátalja bemutatása. 

Erdélyi középiskolás diákok fogadása Hajdúnánáson. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A nevelőtestület működése során kialakított jó gyakorlatok, szakmai tapasztalok bemuta-

tása az iskolai belső műhelymunkák során hasznos és gazdaságos módja a módszertani 

fejlődésnek. 

A következő műhelymunkákat, előadásokat szerveztük magunknak belső erőforrások fel-

használásával: 

• Október 3-án, a Pedagógiai Szakszolgálat közreműködésével, előadást hallgattunk 

meg a BTM-es státusz odaítéléséhez vezető útról. Előadó: Oláh Csilla pszichológus, 

és Lefter Mariann gyógypedagógus voltak. 

• November hónapban a Őszi Pedagógiai Napok keretében: 

o Kreatív önismeret Előadó: Oláh Csilla pszichológus 

o Stresszoldó technikák pedagógusoknak Előadó: Dési Viktória pszichológus 

o Tehetségfejlesztéssel kapcsolatos előadások a kisvárdai tehetségkonferen-

ciáról Előadó: Tóth Imre igazgató úr 

• 2017. január 6-án, szakmai nap keretében, a nehezen nevelhetőség okairól tartott 

előadást Dési Viktória pszichológus. 

• A Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által felkínált fórumokat is látogattuk. Az ott 

elhangzottakat beépítjük a mindennapos pedagógiai gyakorlatunkba. 

 

Információáramlás 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az elmúlt félévben is az információ továbbítására, cseréjére, 

hírek közlésére   

• az online iskolai rendezvénytervet,  

• a napi szintű email váltást,  

• a google drive kínálta lehetőségeket, megosztott dokumemtumokat, 

• a munkaközösségi megbeszéléseket,  

• a telephelyi havi információs gyűléseket,  

• az iskolai értekezleteket,  

• heti vezetőségi megbeszéléseket, 

• a belső facilitátorok által tartott kiscsoportos megbeszéléseket 

használtuk fel. 

 

 

5. Külső kapcsolatok 

Első és legfontosabb partnerünk a szülő. A kapcsolattartásra alkalmaztuk a  

• szülői értekezleteket, 

• nyílt napokat, 

• fogadóórákat, 

• eseti megbeszéléseket, 

• esetmegbeszéléseket. 
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A városban több szervezettel tartottuk a kapcsolatot: 

• városi önkormányzat, 

• családsegítő szolgálat 

• rendőrség, 

• tűzoltóság,  

• mentők, 

• védőnői hálózat, 

• gyermekorvosok, 

• gyámhatóság,  

• Pedagógiai Szakszolgálattal 

• Református Általános Iskola 

• Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium 

• Okkal Más-Okkal Egyesület  

• Vöröskereszt 

• Aranykalász Alkotóház 

• Kendereskert 

• Kossuth Vadásztársaság  

• Öveges labor 

• Kendereskert 

• Balázstelek 

• Hajdúnánási Holding 

• Városi Gyógyfürdő 

• HÉPSZOLG 

• NPC Kft 

• Nagy Norbert Sportcentrum 

• Somorjai László Sportcsarnok 

• PCs Busz 

• Tedej Zrt. 

• Helyi sportegyesületek 

 

Városon kívüli partnereink: 

• tankerületi általános iskolák 

• Kéky Lajos Művelődési Központ 

• Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

• Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza 

• Vojtina Bábszínház Debrecen 

• Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 

• Agóra Tudományos Élményközpont Debrecen 

• Debreceni Jégcsarnok 

• Oxford University Press 

• Goethe Institut 

• Hueber Verlag 

• Klett Verlag 

• Osztrák Intézet 
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• Gönczy Pál Általános Iskola Józsa 

• Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

• Zöld Kör 

• Tempus Közalapítvány 

• Nemzeti Tehetség Program 

• MTTOE 

• Hajdú-Bihar megyei Diáksport Szövetség 

• MLSZ 

• MKSZ 

• Észak-Alföldi Regionális Néptánc Szövetség, Debrecen 

• Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, Budapest 

• Magyar Művészeti Iskolák Országos Szövetsége (MAMOSZ) 

• Művészeti Szakgimnázium, Nyíregyháza 

• Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, Budapest 

• Kodály Zoltán Szakgimnázium és AMI, Debrecen 

• Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara 

• MODEM, Debrecen 

• Déri Múzeum, Debrecen 
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6. Köszönetnyilvánítás 

A 2016-2017-es tanév sikerei, eredményei – az előző évekhez hasonlóan – széleskörű tá-

mogatás, együttműködés, biztos fenntartói, működtetői háttér eredménye. 

 

Köszönjük a szülőknek, hogy együttműködtek az iskolával, a közös cél - gyermekeik neve-

lése - érdekében. 

 

Köszönjük a fenntartó Hajdúböszörményi Tankerületi Központ dolgozóinak a szakmai 

munkánkhoz nyújtott támogatást, tanácsokat, a stabil anyagi háttér biztosítását. 

 

Köszönjük a Hajdúnánási Városi Önkormányzatnak, hogy a város gyermekei érdekében a 

működtetői feladat átadását követően is mindenben számíthattunk rájuk, ha sürgős segít-

ségre volt szükség. 

 

Hajdúnánás, 2017. szeptember 8. 

 

 


