
 

 

 

B e s z á m o l ó  
 

a Bocskai István Általános Iskola és  

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

2015/2016. évi tevékenységéről 

 
 

 
 

 

 

 

 

Készítették: 

az iskolavezetőség tagjai, munkaközösség-vezetők, projektvezetők, témavezetők 

 

Összeállította: 

Tóth Imre 

 

 

Hajdúnánás 

2016. június 23. 



 

2 

 

 

1. Tartalom 

2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK BEMUTATÁSA ..................................................................................... 3 
2.1. Dolgozói adatok ................................................................................................................................ 3 
2.2. Tanulói adatok .................................................................................................................................. 5 
3. TÁRGYI FELTÉTELEK HELYZETE .................................................................................................. 5 
3.1. Az épületeink állaga, műszaki állapota.................................................................................... 5 
4. A SZAKMAI MUNKA ÁTTEKINTÉSE .............................................................................................. 6 
4.1. A nevelő-oktató munkában elért eredmények ..................................................................... 6 
4.2. A mindennapos testnevelés ....................................................................................................... 12 
4.3. Délutáni foglalkozások megszervezése ................................................................................. 13 
4.4. Az integrált pedagógiai rendszer működése, teljesülése ............................................... 13 
4.5. Tantárgyi vizsgák ........................................................................................................................... 14 
4.6. A belépő gyermekek felkészültsége........................................................................................ 14 
4.7. Hit- és erkölcstan ........................................................................................................................... 15 
5. A PÁLYAVÁLASZTÁS TAPASZTALATAI, EREDMÉNYEI....................................................... 15 
6. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI KÉPZÉS ........................................................................................... 16 
6.1. Tanév eleji mérések beindítása ................................................................................................ 16 
6.2. Versenyeken, pályázatokon való részvétel .......................................................................... 17 
6.3. Táncművészeti ág .......................................................................................................................... 18 
6.4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció ........................................................ 20 
6.5. Az AMI külső kapcsolatai ............................................................................................................ 21 
7. PÁLYÁZATOK, SAJÁT BEVÉTELEK ALAKULÁSA .................................................................... 21 
8. KÖSZÖNET ............................................................................................................................................ 22 
9. MELLÉKLETEK .................................................................................................................................... 23 
 



 

3 

 

2. Személyi feltételek bemutatása 

2.1. Dolgozói adatok 

Az előző tanévhez hasonlóan iskolánkban nincs alkalmazásban olyan pedagógus, akinek 
végzettsége nem tesz eleget a munkakörre előírt törvényi előírásoknak. 
A helyettesítő, félálláson dolgozó munkatársakkal együtt 132 dolgozó végez oktató ne-
velő vagy azt segítő munkát. 
Az októberi statisztikai időpontban tartósan távol volt hat pedagógusunk és egy iskola-
titkárunk. Fél állásban dolgozott egy munkatársunk. Álláshelyükön helyettesítő munka-
társ végzett munkát.   
A pedagógus életpályamodell bevezetésének megfelelően pedagógusaink közül 12 fő 
minősítő eljárása zajlott le 2016-ban, kivétel nélkül sikeresen – ők Pedagógus II. foko-
zatba kerültek. Megtörtént a jelentkezés a 2017. évi minősítő eljárásokra. A törvény ál-
tal előírt április 30-i határidőre 22 nevelő adta le jelentkezését. A minősítő eljárásba 
kerülésről a döntés július hónapban születik meg. 
A tavalyi évvel szemben idén már 3 olyan munkatársunk van, aki részt vesz az országos 
minősítő eljárás valamely területén.  
 

Nyugdíjazások 

Nyugdíjba vonult három pedagógus, jelenleg felmentését tölti nyugdíjazása előtt három 
kollégánk. 
A nyugdíjba vonulókat sikerült fiatal pályakezdőkkel pótolni, kivéve a gyógypedagógu-
sokat. Folyamatos az álláshirdetésünk, de nincs jelentkező erre a munkára így az enyhén 
értelmi fogyatékos csoportjainkban fel kell készülnünk arra, hogy nem tudunk gyógype-
dagógust alkalmazni a tanítási órákra, ezért a szakos nevelőkkel (tanítókkal, tanárokkal) 
kell megoldanunk, a gyógypedagógusok pedig csak a rehabilitációs munkát végzik. Ez 
nem jó a gyerekek fejlődése szempontjából, hiszen számukra fontos (lenne) az állandó-
ság, az egy-két személyhez történő kötődés, de ezt valószínűleg nem tudjuk biztosítani a 
gyógypedagógus hiány miatt. 
 

Új munkatársak 

Új munkatársunk idén a gyógypedagógiai munkaközösségünk vezetője, aki hamar beil-
leszkedett, a nevelői közösség hasznos tagja lett, a gyerekek is megszerették. Az enyhén 
értelmi fogyatékos csoportokban jelentős fluktuáció volt az elmúlt években, de úgy tű-
nik, januártól megnyugtató, hosszútávú megoldást találtunk az alsós csoport vezetésére, 
illetve a felsős magyar tantárgy tanítására. 
A művészeti nevelésben hasznos és nagyon várt megoldást jelentett az új pedagógiai 
asszisztens alkalmazása (fél állásban, a munkaideje másik felét a tankerületben töltöt-
te). Sajnos június hónaptól teljes munkaidőben a tankerületben dolgozik, remélhetőleg 
csak átmenetileg, mert munkájára nagy szükség van. 
A művészeti nevelésben is történt személyi változás, megoldódott a gitároktatás, egy 
gitár előadóművész munkatársunk érkezésével. A további személyi változásról a művé-
szeti nevelés fejezetben lesz szó. 
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Áttanítás 
Városon, iskolán belül és a tankerületi intézményekben végzünk nevelő-oktató munkát 
áttanítás keretében. 
Iskolán belül a négy általános iskolai épületben és a művészeti iskolában 27 pedagógu-
sunk összesen 100 órát tart meg hetente az áttanítás keretében. A tavalyi évhez képest a 
nevelők száma nőtt (23-ról 27-re), az óraszám viszont csökkent (123-ról 100-ra). 
Ezzel a megoldással biztosítható minden feladatellátási helyünkön az órák, foglalkozá-
sok teljeskörű szakos ellátottsága. 
 
A tankerület négy településén végeztek pedagógusaink nevelő-oktató munkát: Polgár, 
Görbeháza, Tiszagyulaháza, Újtikos. A négy iskolában nyolc kollégánk összesen 20 órá-
ban tartott foglalkozásokat (informatika, technika, médiaismeret, ének, technika. 
 

Utazó gyógypedagógiai hálózat 

Két gyógypedagógusunk végzett - az utazó gyógypedagógiai hálózatban - fejlesztő mun-
kát a tanévben a Hajdúnánási Tankerület intézményeiben, összesen heti 40 órában (eb-
ből 19 órában a járás településein), azaz maximális óraszámban. A fejlesztendő gyere-
kekről készült szakvélemények alapján ennél többre lenne szükség, de alkalmazkodunk 
a lehetőségekhez. 
A helyettesítések és áttanítások nem kevés problémát okoznak részben a tantárgyfel-
osztás, órarend módosításaiban, részben az áttanítók munkaidejének és az iskolai fel-
adatok, rendezvények összehangolásával. 
 

Szervezeti struktúra 

Iskolánkban egy intézményvezető és három igazgató-helyettes illetve egy tagintézmény-
vezető és egy tagintézményvezető-helyettes alkotja az iskola vezetőségét. 
Kilenc munkaközösségbe szervezett szakmai munkacsoport és az alkalmankénti projek-
tek vezetői alkotják a középvezetői réteget. A munkaközösségek a tanítással kapcsolatos 
szakmai feladatokat végzik a munkaközösség-vezetők irányításával, míg a projektveze-
tők a projektekben részt vevő dolgozókkal a tanítási órán túli feladatokat oldják meg. 
Egy munkaközösségünk (testnevelés) tankerületi hatókörű, minden járási intézmény-
ben dolgozó testnevelőtanár a tagja. 
Az információk áramlását, a feladatok megbeszélést heti iskolavezetőségi, havi intéz-
ményegységi és munkaközösségi értekezletek biztosítják.  
A fenntartóval rendszeres egyeztetést tesznek lehetővé a tankerületi értekezletek, me-
lyen a tankerületi intézmények vezetői és a tankerület dolgozói vesznek részt. 
Pedagógusaink munkáját az intézmény által kidogozott Teljesítményértékelő Rendszer 
(TÉR) alapján értékeljük. A TÉR-ben értékeljük/rögzítjük a nevelők tantárgyi tanítással 
kapcsolatos tevékenység (óra/foglalkozások látogatása, értékelése, munkaközösségben 
végzett munka), illetve a tanítási órákon túli munkavégzést. A tantárgyi tanításon túli 
feladatokat projektekbe szervezzük, minden projektet értékelünk, így ez is része a neve-
lőink komplex teljesítményértékelésének. 
 

Továbbképzések 

Az elmúlt tanévben 22 pedagógus vett részt különböző továbbképzésen, közülük már 
csak öt képzése van folyamatban. 
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A továbbképzések során tíz munkatársunk új szakot, képesítést szerez (mesterképzés, 
szakvizsga, stb.) 
Részletesek a Mellékletek Továbbképzések, továbbtanulás című fejezetben olvashatók. 
 

Közfoglalkoztatás 

A közfoglalkoztatás keretében hat munkatársunk végez rendkívül értékes munkát isko-
lánkban. Feladatuk változó: mozgáskorlátozott tanuló segítése, értelmi fogyatékos tanu-
ló iskolába szoktatása, sporttevékenységek támogatása, iskola adminisztráció segítése, 
gyermekkísérés, órák, rendezvények előkészítése, stb. 
 

 

2.2. Tanulói adatok 

A 2015. évi októberi statisztika adatai szerint az általános iskola tanulóinak száma 1105 

fő volt 45 osztályban. A következő tanév tervezését bemutató táblázat (1. táblázat: A 

2016/2017. tanév tanulócsoportjainak tervezése) is jól mutatja, hogy a tanulói létszám -

 bár nem jelentősen, de - tovább csökken: 1094 fő körül alakul, az osztályok száma az 

idén nem csökken. 

A tanuló létszám – a születési statisztikai adatokat tekintve – évfolyamonként a 120-130 

fő között várható az elkövetkező években, tehát az iskolai létszám 950 fő körül állandó-

sul, ha nem történik lényeges változás s születések számában. 

 

A művészeti képzésben a 2015. évi októberi statisztika alapján 558 növendék vett részt, 

a következő tanévben várhatóan az előző évihez hasonlóan alakul a három művészeti ág 

tanszakjain tanulók száma. A művészeti nevelés beiskolázása június végén zárul. 

 

3. Tárgyi feltételek helyzete 

3.1. Az épületeink állaga, műszaki állapota 

Minden épületünket a működtető Hajdúnánás Városi Önkormányzat az elmúlt években 

teljesen vagy részben felújította. A 2011-ben kiürített Magyar utcai épületbe a teljes fel-

újítást követően 2014. december végén visszaköltöztek a tanulócsoportok. 

Jelenleg a legjobban felújításra váró épületrészünk a Polgári utcai egység étkezője és 

melegítő konyhája, mely csak rendszeres karbantartás mellett működtethető elfogadha-

tó formában, illetve a Magyar utca „kistornaterem” felújítása időszerű. 

Az elmúlt félévben nem volt jelentős felújítás iskolaépületeinkben. A kisebb nagyobb 

javításokat a GEI végzi. A 2016. évi városi költségvetés készítése során jeleztük karban-

tartási igényeinket (mintegy 8 mFt értékben). 

Jeleztük tovább, hogy célszerűnek tartanánk minden évben 1-2 osztályteremnyi tanulói 

padok, székek beszerzését. Május hónapban a KLIK felmérte az iskolabútor szükséglete-
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inket, reménykedünk benne, hogy lesz lehetőség a rossz, használhatatlan bútoraink pót-

lására. 

 

Minden feladatellátási helyen megfelelő, komfortos körülmények várják a nevelőket és 

tanulókat. 

 

Gazdálkodás 

Változatlanul a tankerület végzi a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, természete-

sen sok közös munkával, hiszen számos, gazdálkodással kapcsolatos feladat a tankerület 

dolgozóit és az iskola dolgozóit is érinti (pl. dolgozók bére, tankönyvellátás, pályázatok 

megvalósítása, stb.). Az együttműködést kölcsönös, felelősségteljes megoldásra törekvő 

munkavégzés jellemzi. 

 

Eszközbeszerzés 

A 2014. évi városbál bevételeiből felajánlott 600.000 Ft felhasználás ebben a tanévben 

történt meg.  

Beszerzett eszközök: 

- 2 db fuvola  

- vászon paravánhoz 

- néptáncos ruha készítése 

- vászon-selyem néptáncos ruhához  

- férfi csizma  

- népi ruházat gyártása  

- tollhegy  

- szakmai anyag - festék  

- szakmai anyag - papír  

- kolomp és kolomptartó. 

 

A TÁMOP 3.1.4-C pályázat keretében eszközbeszerzésre fordítható részének felhaszná-

lásával is gazdagodott iskolánk. 

Beszerzett eszközök: 

- húzódzkodókeret, haspad 

- fekvenyomópad 

- súlyzókészlet 

- kültéri pingpongasztal 

- tornakarika 

- hordozható hangosító berende-

zés (2 db) 

- digitális fényképezőgép (1 db) 

- CD/DVD lejátszó (4 db) 

- válaszadó-feleltető rendszer (3 

db) 

- projektor 

- sebimitációs készlet 

- mobil KRESZ-park 

- nagyméretű rendezvénysátor 
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A 2013-ban újra indított TIOP 1.1.1. pályázat keretében az idén 157 számítógépet (aszta-

li munkaállomást informatika tantermekbe) és 83 monitort nyertünk. Ez nagyon fontos 

volt az informatikai háttér biztosítása érdekében, különösen az emeltszintű képzés tan-

termeiben. A megérkezés után az új számítógépek kizárólag informatika tantermekben 

helyezhetőek el. Az eddig használt számítógépeket tantermekbe telepítjük, ahol a tanítá-

si órákon vagy a délutáni foglalkozásokon is használhatók lesznek. Mivel minden tan-

termünkbe elhelyezhetünk legalább egy számítógépet, ezért létrejött a digitális napló 

alkalmazásának lehetősége. Ez további előkészítést igényel. 

 

A 2012-ben indított könyvtári pályázatról is kedvező hírt kaptunk tavaly, azaz nyertes 

lett a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Könyvtári szolgáltatások összehan-

golt infrastruktúra-fejlesztése” - „Tudásdepó-Expressz” pályázatunk. 

A könyvtárakban helyeztük el a megnyert informatikai eszközöket.  

 

Karbantartás, javítás 

A működtetéshez kapcsolódó karbantartásokat, a város tulajdonában lévő 2013. előtt 

beszerzett eszközök javítását a Hajdúnánási GEI végzi. A 2013. után beszerzett eszközök 

tulajdonosa a tankerület, a javítást is a tankerület fedezi. 

 

Négy telephelyünkből háromban az internet sávszélességet is megnövelték, a Magyar 

utca kivétel ez alól a fejlesztés alól, technikai akadályok miatt. 

 

A következő időszakban legszükségszerűbb pótlások, beszerzések: 

- a TIOP 1.1.1. pályázat keretében beszerzett interaktív táblákhoz projektorok vá-

sárlása, mert ezek már nem javíthatók gazdaságosan, 

- sportszerek beszerzése, 

- a művészeti neveléshez hangszerek beszerzése, népviseletek vásárlása, készítte-

tése. 

4. A szakmai munka áttekintése 

4.1. A nevelő-oktató munkában elért eredmények 

A 2015-2016. évi iskolai munkatervben megfogalmaztuk a tanév során megvalósítandó 

célokat, feladatokat. 

A Kiemelt célok és feladatok fejezetben többek között a következők szerepeltek: 

 tehetséggondozó rendszer kiépítése, 

 kompetenciafejlesztő foglalkozások indítása, 

 egységes iskolai arculat erősítése, 

 emelt óraszámú képzések folytatása, 

 belső továbbképzések szervezésével új pedagógiai módszerek megismerése, 
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 az OFI kísérleti tankönyv használatának elsajátítása. A könyvek értékelése, ja-

vítása, 

 követelmények és értékelés egységesítése, 

 pályázatok figyelése, pályázatírás, pályázatok fenntartása (TÁMOP: szociális 

kompetenciaterület, életpálya-építés moduláris oktatás, témahét, projekt 

stb.), 

 

További specifikus célokat fogalmaztak meg a munkaközösségek munkaterveikben, me-
lyek időarányos bemutatása a munkaközösségek féléves beszámolóiban megtalálható. 
 
Munkaközösségek száma a tavalyi kilencről tízre növekedett. Létrehoztuk a Gyógypeda-
gógiai munkaközösséget. A jelenlegi törvényi szabályozás szerint ez a maximális mun-
kaközösség-szám az iskolában. 
 

Tehetséggondozás 

 

A tehetséggondozás fejlesztése terén megtettük a következő lépést: a szakszolgálat „te-

hetségszűrését” követően a 2015-2016. tanév végén a mérésekkel és azok nyári kiérté-

kelésével elkezdődik a folyamatos mérés-értékelés, melynek célja a rejtett tehetségek 

megtalálása, a megfelelő fejlesztő módszerek alkalmazása a tanulókon, tanulócsoporto-

kon.  

Azokkal a tanulókkal, akik a vizsgálatot követően tehetségesnek bizonyultak tehetségfej-

lesztő foglakozásokon vesznek részt a következő tanévtől. 

A tehetségponttá válás folyamatában egyre több tehetséggondozó iskolai foglalkozást 

szervezünk, bekapcsolódtunk a Nemzeti Tehetség Program pályázataiba, az idén öt fej-

lesztőprogramot valósítottunk meg, illetve négy témában adtunk be pályázatot. 

 

Kompetenciamérés eredményei 

 

Intézményi szinten a 6. évfolyamon 178-ből 172 tanuló, 8. évfolyamon 162-ből 158 gye-
rek vett részt a mérésben 2015-ben. 
A mérési eredményekben javulás tapasztalható, de az átlageredmények egyes telephe-
lyeken elsősorban a matematikai kompetenciákat illetően minimálisan az elvárt szint 
alatt vannak. A 6. évfolyam matematikai eredményei az Óvoda és a Polgári utcán alacso-
nyabbak, mint az elvárt, de a tavalyi elmaradásnál kisebb mértékben.  
A 8. évfolyam matematikai átlageredménye 1573 pont (tavaly 1536 pont volt), amely az 
országos átlag alatt van 45 ponttal (tavaly 81 ponttal volt alatta) és a városi általános 
iskolák átlaga alatt 20 ponttal (tavaly 57 ponttal volt alatta) - a tendencia tehát itt is a 6. 
évfolyaméhoz hasonlóan javuló. A családi háttérindex alapján számítotthoz képest a Ma-
gyar utcán 14 ponttal (tavaly 115 pont volt), az Óvoda utcán közel 28 ponttal (tavaly 
nem volt adat) marad a tényleges teljesítmény a várhatóhoz képest, amely nem szignifi-
káns különbség. A Polgári utcán nem lehetett ilyen értéket számolni, mert nem érkezett 
be a megfelelő számú kérdőív. 
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A tényleges eredmények a 2013-as mérés eredményei alapján számolt várható eredmé-
nyekhez képest a Magyar utcán 16 ponttal jobb, az Óvoda utcán 36 ponttal és a Polgári 
utcán 14 ponttal gyengébb, mint az elvárt. Ezek nem szignifikáns különbségek. 
A 6. évfolyam szövegértés mérésénél a családi háttérindex alapján számítotthoz képest a 
Magyar utca 50 ponttal, az Óvoda utcán 52 ponttal az elvárt eredmény alatt teljesítettek, 
amely nem szignifikáns különbség az elvárthoz képest. A Polgári utcán 55 ponttal alatta 
teljesítettek, amely már szignifikáns különbséget mutat.  
A 8. évfolyam szövegértés átlageredménye 1540 pont (tavaly 1478 pont volt), amely az 
országos átlag alatt marad 27 ponttal (tavaly 80 ponttal volt alatta) és a városi iskolák 
átlaga alatt 2 ponttal (tavaly kb. 30 ponttal volt alatta). A családi háttérindex alapján 
számítotthoz képest a Magyar utcán nem, de az Óvoda utcán elmarad a tényleges telje-
sítmény a várhatóhoz képest, de egyik telephelyen sem szignifikáns a különbség. A Ma-
gyar utcán 9 ponttal jobb, az Óvoda utcán 16 ponttal gyengébb a teljesítmény. A Polgári 
utcán nem lehetett ilyen értéket számolni. Tavaly a Magyar és a Polgári utcán is elma-
radt a tényleges teljesítmény a várhatóhoz képest. (A Magyar utcán 85 ponttal, a Pol-
gárin  28 ponttal. Az Óvoda utcán nem lehetett ilyen értéket számolni.) 
A szövegértés eredmények is javuló átlagot mutatnak. 
A fentiekben bemutatott javuló tendencia még nem az idén végrehajtott kompetenciafej-
lesztő intézkedési terv hatása. Az idei mérés eredményeit majd 2017 tavaszán kapjuk 
meg. 
A kompetenciamérések adatai nyilvánosak, megtekinthetők a következő címen: 
https://www.kir.hu/okmfit/ 
 

A kompetenciamérés részletes összefoglalása és elemzése a mellékletben található. 

 

Az intézmény sok mérést készít, a pedagógiai programunk mérési táblázata ezt tartal-

mazza is. Ezen túl azonban vannak olyan mérések, melyeket egy-egy nevelő végez vagy 

osztályban, vagy napközis csoportban, esetleg szakköri közösségben. Amennyiben meg-

történik a kiértékelés, és erre fejlesztési terv is készül akkor hasznosak is lehetnek, ha 

nem akkor felesleges munka volt. 

A következő tanév egyik célja a mérések fokozottabb összehangolása elsősorban azért, 

hogy hatékonyabbá tegyük a munkavégzésünket: egy már felvett mérési anyag ugyanis 

lehet, hogy több célra is használható, pl. az iskolai tehetséggondozó programban. 

A tanévet előkészítő augusztusi értekezletek egyik témája ez lesz. 

Mérések összehangolása 

- osztályokmmérése 

- DIFER 

- csoportok (napközis, szakköri, stb.) 

- tantárgyi (alsós szövegértés, olvasási sebesség, stb.) 

- tehetséggondozás 

- kompetenciamérésekre épülő egyéni fejlesztési tervek? 

 

Nehogy sok legyen .... 
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Kompetenciafejlesztési munkaterv végrehajtásának elemzése 

Amit az idén el kellett végezni (a „Kompetenciafejlesztési Intézkedési Terv alapján, me-

lyet tavaly év végén fogadtunk el): 

- Az osztálynaplóban, csoportnaplóban „K” betűvel jelölni kell a kompetenciafejlesztés-

sel érintett órákat, és a kompetenciafejlesztés témáját. 

- minden tanév végén a tanítási órákat, foglalkozásokat tartó nevelők írásos összefogla-

lót készítenek az általuk vezetett osztály, csoport éves – kompetenciafejlesztést érintő 

– tevékenységéről, eredményekről, tapasztalatokról, különös tekintettel a tanulási za-

varral küzdő gyerekek eredményeit illetően; 

Erről senki sem adott le beszámolót nekem. 

- az alap szinten teljesítők érdekében korrepetálások szervezése a gyengébben teljesítő 

gyerekek részére; 

A tantárgyfelosztásban, a nevelők óraszámában ez szerepelt.  

 

Aki ezt eddig nem teljesítette, pótolja (felsős nevelők, akik bármilyen tantárgyat tanítottak). Az 

összefoglalókat nekem és az egységvezetőknek kérem elküldeni emailben. 

Határidő: 2016. június 28. kedd, 12.00 

Vezetői ellenőrzés határideje: 2016. június 30., 12.00 

 

Tanmenet-tematikus terv 

A tanmenetek ettől a tanévtől a BECS (Belső Ellenőrzési Csoport) által szabályozott mó-
don készültek el. A munkaközösség-vezetők és a szakmai vezetők ellenőrizték a tanme-
netek összeállítását. Többségük megfelelő minőségben és részletességgel készült el. 
 

Munkaközösségeink: 

- Alsós nevelési munkaközösség 1-2., 11+2 fő, 

- Alsós nevelési munkaközösség 3-4., 13+6 fő 

-  Felsős nevelési munkaközösség, 23 fő 

- Gyógypedagógiai munkaközösség, 6 fő 

- Humán munkaközösség, 14+7 fő 

- Matematika-Informatika munkaközösség, 11 fő 

- Napközis munkaközösség, 24 fő 

- Idegen nyelvi munkaközösség, 9+4 fő 

- Természettudományi munkaközösség, 20 fő 

- Testnevelés munkaközösség, 12+1 fő 

 

Munkaközösségek szakmai értékelése 

 

Munkaközösségeink az iskolai célok alapján határozták meg céljaikat, feladatukat, mű-
ködésük rendjét. 
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Az alsós évfolyamok mindegyikén történt mérés év elején és év végén. Az eredmények 
alapján az évfolyamok többségében a fejlődés határozottan érzékelhető.  
 
Megállapítható, hogy a munkaközössége változatos, értékes kapcsolatokat ápolnak isko-
lán belüli és kívüli partnerekkel. Ez az iskola szempontjából is fontos (segítség a műkö-
désben), de a tanulók és a helyi társadalom számára is, hiszen „élő” kapcsolat lesz a ta-
nulóközösségek és a külső partnerek között. Sokszor a gyerekek alig ismerik saját szülő-
városuk adottságait, lehetőségeit (pl. a pályaválasztásnál is segítséget jelenthez ez). 
 
A Felsős nevelési munkaközösség különleges munkát végez abból a szempontból, 
hogy a többi munkaközösséggel szemben nem a tanulmányi munka, hanem a személyi-
ség- és közösségfejlesztés, tanulási stílus megismerése, személyiségre szabása a legfon-
tosabb feladatuk. A beszámolójukban is ez a leghangsúlyosabb rész. A statisztikában lát-
hattuk, a szorgalom és magatartás jegyek átlaga folyamatosan javult. Ez biztató a jövőre 
nézve. 
 
A Gyógypedagógiai munkaközösség enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését-
oktatás végzi, két csoportban (1-4. és 5-8. évfolyam) összesen 21 tanulóval és egy ma-
gántanulóval.  
A közösség számára nehéz időszak volt egy kolléganő nyugdíjba vonulása és többszöri 
pedagóguscsere, de ezt a problémát sikerrel kezelték, ma sokkal nyugodtabb légkörben 
folyik a munka, mint az előző években. 
Az iskolai, órai magatartás javulása nemcsak a jobb magatartásjegyekben tükröződik, 
hanem a közvetlen környezet (betanító pedagógusok, többségi pedagógusok) visszajel-
zései is ezt erősítik. A tanulmányi eredményességet az alsós közösség esetén egyértelmű 
javulás, míg a felsősöknél a féléves teljesítmény megismétlése jellemzi. Egy tanuló egy 
tantárgyból javítóvizsga letételére kötelezett a sikeres továbblépés feltételeként. 
A munkaközösség tagjai az utazó gyógypedagógusok, akik az előző évhez hasonlóan nem 
tudnak minden szakvéleményben megfogalmazott feladatot elvégezni, hiszen nem fér 
bele a munkaidejükbe. 
 
A Humán munkaközösség részletes beszámolóban mutatja be a tehetséggondozással, 
versenyeztetéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeit, közösségi progra-
mokat. Hasznos, érdekesnek ígérkező újítás volt az idén a Humán hét megrendezése. 
 
A Matematika-Informatika munkaközösség a hagyományos tevékenységeit végezte 
az idei tanévben is. Célul tűzték – más munkaközösséghez hasonlóan -, hogy szorosabbá 
fűzik a kapcsolatot a város többi iskolájával. Az együttműködés fontos, hiszen a középis-
kolai szakmai kapcsolat a tanulók eredményeit is javíthatják. 
 
A Napközis munkaközösség legfőbb feladata sok dologban hasonlít a Felsős nevelési 
munkaközösségéhez, hiszen náluk sincs „tanítás”, viszont nagyon fontos a tanulás támo-
gatása pl. a tanulási módszerek megismertetésével, a személyiségfejlesztés, a motiváció, 
a kreativitás fejlesztése. Fontos lenne a zavartalan körülmények biztosítása a délutáni 
tanuláshoz, de ez sokszor nem megoldható a rendkívüli délutáni programgazdagság mi-
att.  
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A Nyelvi munkaközösség részletesen elemezte az éves tanulmányi eredményeket. 
Nincs lényeges változás a tavalyi eredményekhez képest, a minimális (0,2) csökkenés 
oka az, hogy több jó képességű tanuló távozott a hatosztályos gimnáziumba.  
A Nyelvi munkaközösség is folytatja a sikeres versenyeztetést, a saját versenyek meg-
rendezésével, a nyelvi hetekkel.  
 
A Természettudományi munkaközösség is fontos feladatnak tekinti a versenyezte-
tést, mint tehetséggondozást. Ezen a téren az egyik jól működő terület a KGYTK (Kutató 
Gyerekek Tudományos Konferenciája). A 7. osztályos projektbemutatók jó alapként 
szolgálnak a továbblépéshez. 
A  munkaközösség eredményes koordináló munkájának köszönhetően iskolánk megkap-
ta az Ökoiskola címet, melyet 2018. december 31-ig viselhetük. 
 
A Testnevelés munkaközösség járási szintű feladatokat végez, tagjai között vannak a 
járási iskolák testnevelői. A munkaközösség tárgyi feltételei egyre mostohábbak. Ugró-
szőnyegek, zsámolyok, tornapadok szorulnak javításra. A 2016. évi költségvetésben el-
nyújtottuk igényünket a karbantartásra. 
A munkaközösség folyamatosan végzi a NETFITT méréseket, melyek lehetőséget adnak 
a gyerekek fejlődésnek nyomon követésére. 
 

IKT használat 

Minden évfolyamon tetten érhető a törekvés az IKT használat ösztönzésére, ugyanakkor 
vannak hiányosságaink.  
A további fejlődésnek az sem tesz jót, hogy a projektorok elhasználódása miatt olyan 
osztályokban is vissza kell térni a hagyományos módszerekhez, ahol értékes digitális 
tananyagok halmozódtak fel. 
 

Tankerületi Pedagógiai Napok 

Téma: Kompetenciafejlesztés és tehetséggondozás  
A téma, az előadások, a megfigyelt bemutatóórák a mi iskolai célkitűzéseinkkel is har-
monizáltak, hasznos két napot tölthettünk el polgári konferencián. 
 

Szakértőink 

Iskolánk három szakértővel büszkélkedhet. Mindhárman sokat segítenek, ha elakadunk 
egy-egy probléma előtt.  Szabó Albert, Szabó Sándor, Tóth Franciska. 
 

Innováció 

 OFI komplex művészeti nevelés: Kaprinyákné Ádám Edit az OFI-val közösen kifej-
lesztett programot működtetett,  

 MozaWEB: Ádámné Balog Erika és Pálóczi Anikó a Mozaik Kiadó Mozaweb prog-
ramjának tesztelőjeként működtek közre. 

 Ökoiskola 

 NTP pályázatok: Papp Anita, Fekete Andrea,  

 Digitális Témahét 
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 Feel 4 Diabetes program 

Feel 4 Diabetes program, egy, az EU által támogatott projekt (2014-2019), mely-

nek célja, hogy kidolgozzon, és értékeljen egy, a tényeken alapuló intervenciós 

programot. A program a 2-es típusú cukorbetegség felismerésére és megakadá-

lyozására jött létre Európa-szerte. Mivel elsődlegesen a családok tartoznak a ve-

szélyeztetett csoportokba, ezért a vizsgált tanulók szüleinek egészségügyi feltér-

képezésével kezdődik a folyamat. A tesztek értékelését követően a veszélyezte-

tett tanulók kiszűrése megkezdődhet. 

Iskolánkban az 1-2. évfolyam minden osztálya részt vett a tesztek kiosztásában. 

Sajnos több szülő nem járult hozzá a kérdőívek kitöltéséhez. 

 EBUG kézmosó rekord 

Elnézést kérek, hogy bevontam ebbe a programba az iskolát. A cél nemes, fontos, 

de a megvakósítás bonyodalma nem biztos, hogy arányban áll az eredménnyel. 

A program szervezői: Erdei Erzsébet, Szabóné Mező Judit, Kovács Mónika. 

Köszönet nekik és segítőiknek. 

Fotó az időmérésről? 

 Karitatív tevékenység 

A gyerekek kompetenciáit is fejlesztő tevékenységünk bővült az idén a barkaszói 

adományozással. 

 Happy-hét 

A víz fontosságára hívta fel a figyelmet ez a témahét, sok osztály nevezett rá kü-

lönböző témákkal (plakát, társasjáték, szelfi, stb.) 

 Olvasóvá nevelés 

Ez nem új program, de egyre több osztályban alkalmazzuk. 

 Szivárvány Kreatív Alkotóműhely 

4.2. A mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés bevezetésével növekvő testnevelésórák tornatermi elhelye-

zése egyre inkább gondot jelent. Jelenleg heti két alkalommal (csütörtökön és pénteken) 

a városi sportcsarnokot is használjuk, a nagyobb, megosztható tornatermeket (Iskola 

utca, Polgári utca) egy időben két osztály használja. Jó időben a tanórák megtartásához 

az udvari sportpályákat is igénybe vesszük (ezeket azonban csak délig használhatjuk 

erre a célra, az ebédet követően a délutáni napközis csoportok is ezt a területet használ-

ják pihenésre, játékra). 

Az osztályonkénti heti öt testnevelésóra a testneveléshez használt eszközök (tornapa-

dok, zsámolyok, tornaszőnyegek, ugródombok, stb.) fokozott igénybevételét is jelenti, 

ennek következtében rendkívül elhasználódott állapotban vannak a sporteszközeink. 

Javításukat a minden évben tervezzük a költségvetésben. 

 

A testnevelés órákon túl az iskola sportfoglalkozások, és a városban működő sportegye-

sületek is biztosítanak lehetőséget a tanulóink testedzéseire. Legnagyobb számban a 
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kézilabdát, labdarúgást és a kajak-kenut választják a diákok, de sokan asztaliteniszez-

nek, birkóznak, karatéznak különböző egyesületekben. 

A városi sportegyesületek közül is sokan használják az iskolai tornatermeket, szabad idő 

már csak 20 óra után van, illetve a hétvégeken. 

4.3. Délutáni foglalkozások megszervezése 

Az intézményben délutáni napközi otthonban biztosítjuk a délutáni foglalkoztatást a 

gyerekek számára. A napköziben a tanulás mellett különböző szabadidős tevékenységet 

végezhetnek a gyerekek általában 16.00-ig, de van olyan csoport is, mely fél 5-ig áll a 

tanulók rendelkezésre. A napközi mellett tanulószobát is biztosítunk a gyerekek részére, 

ahol elsősorban a tanulási (korrepetálási, kompetenciafejlesztési, tehetséggondozó, stb.) 

lehetőséget teremtjük meg, míg a délutáni foglalkozásokat szakkörök keretében választ-

hatják. 

Felzárkóztató foglalkozásokat (korrepetálást), tehetséggondozó foglalkozásokat, szak-

köröket, tömegsport, sportköri foglalkozásokat szerveztünk a gyerekeknek érdeklődé-

sük, fejlesztési szükségletük alapján. 

Továbbra is működtetjük az énekarainkat, bár kisebb létszámmal, mint néhány évvel 

ezelőtt. 

Az 1-2. évfolyamon tanulók a művészeti képzés néptánc oktatásában csoportos keretek 

között vettek részt, ami heti 4 órában történt. 

 

4.4. Az integrált pedagógiai rendszer működése, teljesülése 

Ahogyan az előző tanévben, az idén is biztosítottuk intézményünkben az IPR működte-

téséhez szükséges feltételeket (új tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása a 

nevelés, tanulás-tanítás folyamatában, széleskörű tevékenységformák biztosítása, az 

egyéni bánásmód, az optimális fejlesztés), hogy a tanulók igényeihez igazítva valósítsuk 

meg a személyiségfejlesztést, a közösségfejlesztést, a tanulási nehézségek csökkentését, 

a szociális hátrányok enyhítését.  

Feltérképeztük a programba bevont tanulók hátrányait az alapvető képesség és készség-

területeken, fontos területté vált az egészséges személyiségfejlődés, a szociális fejlettség, 

a közösségi kapcsolatok és a tanulási nehézségek enyhítése.  A felkészítésben részt vevő 

tanuló egyéni fejlesztési terv alapján történő haladását, fejlődését három havonként ér-

tékeltük. 

Az IPR - menedzsment a felvállalt tevékenységi területek alapján az adott időszakban is 

koordinálta a már hagyományosan működő munkacsoportokat: külső kapcsolatokat 

segítő munkacsoport, óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoport, továbbtanulást és 

pályaorientációt segítő munkacsoport, IPR adaptációs munkacsoport. 

 

Intézményünk elhivatott a program folyamatos alkalmazásában, és ennek köszönhető, 

hogy szinte mindent meg tudtunk valósítani, még akkor is, ha a tervezett pénzügyi hátte-

ret nem kapta meg a tankerület és ezáltal az intézmény sem.   
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Mindezek egy olyan, általunk adott, szervezeti kultúrának és az ebben tevékenykedő 

nagyon kreatív pedagógusoknak köszönhető, mely „mintaértékű lehetne” a program 

fejlesztése szempontjából, ugyanakkor ebben az esetben sem tekinthetünk el a program 

pénzügyi hátterének állandó biztonságot adó és központi kötelezettséget is jelentő sze-

repétől. 
 

4.5. Tantárgyi vizsgák 

Történelem szóbeli vizsga  
A vizsga célja gyakorlat, tapasztalat szerzése vizsgahelyzetben, felkészülés a középisko-
lai helyzetekre. 
A szóbeli történelemvizsga tételeit év elején megkapják tanulóink. A tételek a hatodik-
nyolcadik osztályos tananyagra épülnek. Az év során kidolgozzák a tételeket, melyeket a 
szaktanár átnéz. A szóbeli vizsgán a tanulók egy 3 fős vizsgabizottság előtt adnak számot 
tudásukról. 
 

Projektmunka készítése 
Vizsgamunkának tekinthető tevékenységet végeznek a gyerekek immár harmadik éve. 
Hetedik osztályban év elején minden tantárgyból meghirdetjük a projektmunkával kap-
csolatos témaköröket, melyek közül a tanulók tetszés szerint választanak, a munkájukat 
segítő pedagógust is ők választják ki. 
A kész munkát bemutatják előadás keretében mutatják be tanulótársaik és az iskola ne-
velőiből álló zsűri előtt.  
A jól szereplő diákok jogot szereznek az országos hatókörű Kutató Gyermekek Tudomá-

nyos Konferencián való részvételre. A KGYTK versenye háromfordulós, melynek a végén 

egy budapesti helyszínen megtartott 5 perces előadás keretében „védik meg” a kutató-

munkájuk eredményeképpen megszületett dolgozatot. 

Az idén öt tanulók jutott el az Orosházán megrendezett régiós döntőbe, innen két tanu-

lónk jutott az országos döntőbe, ahol 2. és 3. helyet szereztek előadásukkal. 

 

4.6. A belépő gyermekek felkészültsége 

A 2015-16. tanévben 5 osztály indult az első évfolyamon. Két osztály (1.a és 1.b) az Isko-

la úti telephelyen, szintén két osztály (1.c és 1.d) a Polgári úti telephelyen, és egy osztály 

(1.e) a Magyar úton. Összesen 108 tanuló kezdte meg tanulmányait az első évfolyamon, 

a Bocskai Iskolában. A belépő gyerekek felkészültsége igen nagy szórást mutatott osztá-

lyonként, és az osztályokon belül is. 

A gyerekek között előfordul BTM-es (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő), SNI-s (sajátos nevelési igényű) egyaránt. 

Az első hónap az egymás megismerésével, az iskolai szokások kialakításával, az óvoda és 

az iskola közötti átmenet könnyítésével telt el. 

A gyerekek testi, lelki, értelmi, szociális fejlettségüket tekintve iskolaérettek, többségük 

3 évig járt óvodába. 
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Viselkedésük illemtudó, a kommunikációs normákhoz való alkalmazkodásuk az életko-

ruknak megfelelő. Játék- és mozgásszükségletük nagy.  

Az iskolaérettségüket mutatja, hogy a papír-ceruza feladatokban jól teljesítenek, szabá-

lyos a ceruzafogásuk. Megfelelően tájékozódnak a saját testükön, valamint térben és sík-

ban is. A jobb- és baloldal kifejezéseket megértik. Rajzkészségük életkoruknak megfele-

lő, a szegélydísz formáit meg tudják nevezni.  

Az SNI tagozaton 1 elsős gyermek kezdett tanulni, a második félévre sikerült beillesz-

kedni az iskolai környezetbe. 

 

 

4.7. Hit- és erkölcstan 

A törvényi előírásoknak megfelelően minden évben, az 1. évfolyamos tanulók esetében a 

beíratáskor szülői nyilatkozatot kér az iskola, hogy a következő tanévben erkölcstan 

vagy hit-és erkölcstan oktatását igényli gyermeke számára. Ha hit-és erkölcstan oktatá-

sát kéri, akkor a nyilatkozaton jelezni kell, hogy melyik egyház, felekezet foglalkozására 

kívánja gyerekét beíratni. 

A 2015/2016-ös tanévben a szülői nyilatkozatok alapján a hit-és erkölcstant igénylők 

statisztikai adatai a következők:  

 

 
Református Görög katolikus Római katolikus 

Fő Fő Fő 

Alsó tagozat 59 14 8 

Felső tagozat 57 34 4 

 

Összesen a hit- és erkölcstant választók a 2015/2016-ös tanévben: 179 fő. 

5. A pályaválasztás tapasztalatai, eredményei 

Iskolánkban az öt nyolcadikos osztályba 125 (tavaly 172) tanuló jár összesen a követke-

ző megosztás szerint: 

 

Osztály 8.a 8.b 8.c 8.d 8.e SNI1 

létszám 26 fő 24 fő 24 fő 24 fő 26 fő 1 fő 

 

A végzős évfolyamon a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya: 

 

Összes tanuló 125 fő 

Hátrányos helyzetű tanulók 21 fő 16,8% (tavaly 8,72%) 

                                                           
1 Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók csoportjából a végzős diákok száma 
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Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 11 fő 8,8% (tavaly 4,65 %) 

 

 

Ebben a tanévben összesen 125 végzős tanulók jelentkezett középiskolába, az alábbi 

megoszlásban: 

 

Középiskola típusa Fő Százalékos arány 

Gimnázium 38 30 % (tavaly 23,5%) 

Szakközépiskola 48 39 % (tavaly 48,5%) 

Szakgimnázium 37 29 % (tavaly 26,62%) 

Speciális iskola 1 1 % (tavaly 0%) 

HÍD 1 1 % (tavaly 1,38%) 

 

Az adatokból leolvasható, hogy az elmúlt évhez hasonlóan a legnépszerűbb az érettségit 

és szakmát adó szakközépiskola, ezen belül emelkedett a gimnáziumi jelentkezés ará-

nya. 

6. Az alapfokú művészeti képzés 

6.1. Tanév eleji mérések beindítása 

Az általános Iskola közismerete tantárgyainak kompetenciaméréseihez hasonlóan min-
den tanszak megtervezte a művészeti ág jellegzetességeiből adódó és a növendékek ké-
pesség fejlődését előmozdító, ellenőrizhető, a későbbi fejlesztés irányait kijelölő mérési 
folyamatot, ennek bemenete a tanév elején lebonyolítandó felmérés, majd a félévi és 
tanév végi mérés. 
A TÁMOP 3. 1.4 C. pályázat tábori és továbbképzési jelentkezéseinek lebonyolítása,. 
szervezése megtörtént:  növendékek egy és több napos tematikus őszi táborozásai az 
AMI tanulóinak és tanárainak toborzásával és a 2x 3 napos AMI-s tanári akkreditált to-
vábbképzés, „csapatépítés”formájában. 
Továbbképzés I.: 12 fő - 2015. 10. 04.-05.-06. Eger 
Továbbképzés II.: 9 fő - 2015. 10. 18.-19.-20. Eger 
 
A tanári kar tájékoztatása megtörtént a heti rendszerességgel megtartott zenetanári 
megbeszéléseken a várható szakmai-tanfelügyeleti ellenőrzés, a folyamatban lévő peda-
gógus minősítési rendszer állásáról, valamint az ezekkel összefüggő, kötelezően beindí-
tandó Intézményi, vezetői és pedagógus önértékelési rendszer gyakorlatba ültetéséről. 

Tanügyi dokumentumok átvétele, megnyitása, kiosztása, beszedése, jelentkezések lezá-
rása, létszámjelentés, órarend, tantárgyfelosztás rögzítése időben lezajlott. 

A kedvezményre jogosultság új rendszerének megismertetése és a szülőkkel való tájé-
koztatása, a nyilatkozatok kiadása, nyomon követése óriási munkát rótt a tagintézmény-
vezető-helyettesre. Munkájához mindenképpen szükség van adminisztrációs segítségre. 
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Három új művészetoktató kolléga hadrendbe állításával indult a tanév. A különböző 
okokból megüresedett státuszokra érkezett fiatal kollégák jól megállják helyüket, szok-
ják a közalkalmazotti jogviszony minden erényét és kötöttségeit. Növendékeink és a szü-
lők hamar megszokták, megkedvelték őket. 
 
A két - már évtizedes tapasztalattal rendelkező - új kolléga mellett gyakornok gitártaná-
runk tapasztalt mentortanár gondozása mellett kezdte meg zenepedagógusi pályáját. 
 A tanmenetek és munkatervek most először készültek el az új önértékelési rendszernek 
megfelelő, az iskolai BECS csoport által kidolgozott formában. 
Az elmúlt tanévek gyakorlata és a művészetoktatás/tanulás színpadiassága okán tervez-
tük az 1 félév/1 koncertlátogatás, vagy 1 előadó meghívása programot. A várható kon-
certek, előadások megtekintését elengedhetetlen tartjuk növendékeink motiválása 
szempontjából. 
A megvalósulásuk forráshiány miatt egyelőre várat magára. 
 
Hagyományos rendezvényeink az éves munkatervnek megfelelően kerültek lebonyolí-
tásra a jól bevált 2 fős felelős tanári (projektvezetők) irányítással: 

 AMI évnyitó ünnepség, 

 hangszerbemutató előadás, 

 zenei világnap, 

 növendék hangverseny, 

 karácsonyi koncert, 

 óvodai műsorok a Mikulás és a Karácsony jegyében, 

 nyílt órák hete, 

 félévi tanszaki koncertek, vizsgák. 

6.2. Versenyeken, pályázatokon való részvétel 

A grafikai foglalkozások tanulói nagyobb lélegzetű munkáikkal nagyobb elvárásokat tá-
masztó versenyeken szerepelnek. Közülük is kiemelkedő volt a Toyamai Nemzetközi 
Művészeti Fesztiválon való szereplés, ahol 1 arany, 3 ezüst, 6 bronzérmet és 1 különdíjat 
nyertek. 
Város szintű rendezvény a képzőművészeti tanszak szervezésében a karácsonyi rajzpá-
lyázat. Az idén 22 tablón került bemutatásra a több mint 120 pályamunka és 36 tanulót 
díjaztunk.    
 
TÁMOP.1.3.4-C Őszi táboraiban vett részt az AMI szinte teljes tanári kara és a növendé-
kek 80 %-a.  
NTP pályázaton nyert hagyományőrző tábor megszervezésére lehetőséget a néptánc 
tanszak. 
 
Karácsonyi rajzpályázat 
A város minden általános iskolás tanulójának lehetőséget biztosítottunk a részvételre. 
Novemberben hirdettük meg. A pályamunkákból tablókat készültek, melyek a művelő-
dési ház kiállító termében kerültek bemutatásra. Díjazás és jutalmazás az AMI karácso-
nyi gáláján történt. 
A jutalmazás biztosításához anyagi források hiányában alapítványi és magánszemély 
támogatását kellett igénybe venni.  
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Kirándulás a Baráthegyre 
TÁMOP pályázat keretében az AMI diákjai 42 fővel, 4 kísérő pedagógussal 1 napos ki-
ránduláson vettek részt egy Miskolc mellett működő, fogyatékos embereket foglalkozta-
tó alapítványi gazdaságban. Itt megismerkedhettek az íjászkodással, a lovaglással, egzo-
tikus állatokkal, régi hangszerekkel, a kenyérlángos készítésével, a jurta életkörülmé-
nyeivel.  
 

6.3. Táncművészeti ág 

Az ötödik tanévét kezdő néptánc tanszak töretlen lendülettel kezdte és folytatta magas 
színvonalú táncművészeti tevékenységét. Itt is történt személyi változás: iskolánkból 
eltávozott néptánctanárunk helyén tapasztalt néptánc pedagógus kezdte meg munkáját 
elsősorban az alsós korosztályú növendékeink mellett. 
Váratlan meglepetésként érte a Polgári Pedagógiai Napok megnyitó beszédében elhang-
zott elismerés a Bocskai Apródjai Néptánc Csoportunk vezető tánc pedagógusait. 
A csoportos néptánc oktatás újraszervezése vált szükségessé a tanév kezdetén: megszű-
nő csoportok (Szivárvány), új csoportok (Aranyvessző 2-3.)  
 
Hagyományos rendezvényeinkből és a nevesített csoportok rendszeres felkéréseiből a 
teljesség igénye nélkül említjük az alábbiakat: 

 Nánási Szüret 

 Pásztor ünnep a Kenderes-kertben 

 Nyílt órák hete  

 Nánási Advent, 

 Nemzeti Közreműködés a város augusztus 20-i műsorában, 

 Gyásznap, 

 CUHÁRÉ, Kárpát-medencei Táncház Találkozó, Debrecen. 

Részvétel és közre működés a napi programban és fellépés a 

Gála műsorban, 

 Karácsonyi Táncjáték, 

 Országos Ifjúsági Csoportos és Szóló Versenyek, 

 Nánási Fonó Táncházának szakmai vezetése, 

 40 táncos az őszi TÁMOP-os táborozáson, 

 Mikulásváró Bál, 

 Református Iskola Bálja, 

 Családi táncos Bál az Aranyvessző csoportban. 

 
A Polgármesteri Hivatal felajánlására és segítségével új népviseletek elkészítésére nyílt 

lehetőség december hónapban, Tanáraink megtervezték és a kivitelező varrónők elké-

szítik a hiányzó darabokat. A színpadi viseletek hiánya még ezzel együtt is tetemes. 

Az első félév végét nem is zárhattuk volna jobb hírrel, mint az Egri Országos Ifjúsági Szó-

ló Néptánc Verseny eredményével. Két döntőbe jutott versenyző táncosunk a zsűri és a 

közönség elismerését is kivívta. Egyik növendékünk megszerezte a legmagasabb elisme-
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rést: a Pitykés Táncosi címet. Így ő az ország legjobb 16 szóló táncosának egyike. Felké-

szítő tanáruk pedagógusi díjjal büszkélkedhet táncosaink színpadra állításáért, betanítá-

sáért. 

Sikeresen zajlott le az őszi TÁMOP.3.1.4.C. tábor Mezőkövesden 09.23-27-én, ahol 40 

táncos növendékünk töltötte aktívan szabadidejét. A több nevesített csoportból jelent-

kezők igazi barátságokra találtak és nagy odaadással tanulták az Erdélyi mezőség gyö-

nyörű páros táncait, mely a Karácsonyi Táncjátékban is megvillant. 

Köszönet minden közreműködőnek, aki a táborozás lehetőségét munkájával biztosította. 

 
Nyílt nap látogatására indult a jövő nemzedék a néptánc tanszak tanulóinak köréből a 

Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola Tánc tagozatára.  

Évről évre jól képzett, jó átlageredménnyel felvételiző tanulóink erősítik a középiskola 

diákságát.  

 

Jó példát tudunk bemutatni a leszakadó roma tanulók művészeti képzésben való tehet-

séggondozására és egyben szociális retardációinak a szeretett tevékenység, tanár és kö-

zösség általi megváltoztatására. Növendékünk a Bocskai Apródjai csoportba jelentkezett 

szeptemberben, ahol jó mozgáskészségeinek, a táncoláshoz meglévő adottságainak bir-

tokában igen gyorsan haladt és a Karácsonyi Táncjáték két koreográfiájában is helyet 

szerzett magának. Mindez nem sikerült volna az egyéni bánásmód alkalmazása nélkül a 

társak és a tanárok részéről.  

Lassan és nehezen valósult meg a növendékeink külső intézmény-egységekből való kísé-

retének megszervezése a művészeti órákra. Ennek oka a nem pedagógus munkatársak 

hiánya, ill. fluktuációja volt. Nagyon fontosnak ítélem a kíséretet is ellátó munkaerő al-

kalmazását és megtartását. Köszönet az iskolatitkároknak, pedagógiai asszisztenseknek, 

stb. 

 

Az Aranyvessző Tánccsoport egy élő hagyományt éltetett tovább 01.19-én megrendezett 

Családi Néptáncos Táncmulatságával. A fergeteges hangulatú estén a néptáncos gyere-

kek szülei is bebizonyították tánc közben, hogy nem esik messze a fa az almájától. A kö-

tetlen beszélgetések a csoport jövőjéről sok hasznot ígér a további sikerekhez. 

 

A felkészülés az Iskola Farsangi műsoraira és a Vécsey Kamara Néptánc Versenyre már a 

célegyenesben, míg a Kossuth- Szabadságharc emlékműsorára a kezdetén tart. Az idei 

megemlékezés rendezésének jogát az AMI kérte és kapta az iskolavezetéstől. 

Az ez évre kiírt NTP-s hagyományőrző pályázat tervezése, megírása a néptánc tanszakon 

az előző évek sikerein felbuzdulva az idén is megtörtént 

 

Minden nevesített csoportunk szülői értekezlete lebonyolításra került a dokumentált 

jegyzőkönyvek alapján. Az 1.-2. osztályok értekezletein tánctanáraink is részt vettek. 

A már hagyományos Néptánc Gála idén is nagy sikerrel zajlott. 
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6.4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Módszertani fejlesztések, innovatív feladatok 
A tanév folyamán a művészeti tanterv követelményei alapján történnek a szakmai fej-

lesztések. Az alapfokú képzés szakaszai a tanmenetben megtervezett folyamatokban 

biztosítják a módszertani változatosságot. 

A grafikai bemutató tág teret biztosít a tanulók vizuális kultúra területén megmutatkozó 

kísérletező kedvének. Ebből az alkalomból lehetőség nyílik a már megismert képzőmű-

vészeti eljárások, az önkifejezés módszereinek változatos bemutatására, a kísérletezésre. 

Mód nyílik a klasszikus grafikai, festészeti eljárások újszerű alkalmazásának bemutatá-

sára és kreatív megoldásokkal jelentkeznek a digitális eszközök képzőművészeti fel-

használásában. 

 
Szakmai együttműködés 
A karácsonyi művészeti gála alkalmából a zenei tanszakok növendékeinek hangversenye 

és a táncjáték mellett, közös programban nagyszabású kiállítást szervezünk a művelődé-

si ház kiállító termében. Ebből az alkalomból díjazzuk a kiállításra pályázó gyerekek 

munkáit. A karácsonyi rajzpályázatra a város minden általános iskolás korosztályú tanu-

lója nevezhet. 

A grafikai bemutatón a zenei tanszakok tanulói változatos műsorokkal és hangszerekkel 

működnek közre. A fellépők között van olyan zenész aki a képzőművészeti oktatásban is 

érdekelt, de van olyan is aki e művészeti ághoz való vonzalma miatt vállal fellépést. 

Az iskola épületének dekorálásában kisebb és nagyobb kiállítások szervezésével, a grafi-

kai munkák bemutatásával veszünk részt. A felújítások után a folyosók díszítését is gye-

rekalkotásokkal végeztük. 

 

Külső kapcsolatok 
A szakmai együttműködés a művelődési házzal a mi gyerekeink grafikai kiállításainak 

szervezésében elengedhetetlen, mivel nincsenek meg az iskola épületében a megfelelő 

feltételek sem a paravánok, sem a megfelelő kiállító helyiség vonatkozásában. 

A művelődési ház a képzőművészeti és más témájú kiállításaival biztosít változatos mo-

tivációs anyagot munkánkhoz. 

Nagyobb tanítványaink városunk képzőművészeti alkotótáborban is közreműködtek.  

Alkalmi kapcsolatban állunk a város kulturális intézményeivel, mint a könyvtárral, a 

gimnáziummal, a szakiskolával, a speciális oktatást igénylő gyerekek intézményével. 

 

Kapcsolatban állunk a képzőművészeti középiskolákkal, az ottani munka követelményei, 

a jelentkezés és a felvétel körülményei tekintetében. 

Szakmai kapcsolatot tartunk a szakág szaktanácsadóival, helyben és országosan ismert 

képzőművészekkel, különböző képzőművészeti műhelyekkel. 
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6.5. Az AMI külső kapcsolatai 

A város köznevelési intézményeivel való kapcsolattartásunk elemi érdeke az alapfokú 

művészetoktatásnak, de az együttműködő Iskoláknak is. A Református Gimnázium meg-

alakulásával egyszerűbbé vált az együttműködés a középiskolások bevonására. A gimná-

ziumból hozzánk járó diákok száma még növelhető, arányaiban kevés. Ez elsősorban 

nem az érdeklődés hiányával, mint a középiskolások túlterheltségével magyarázható. 

A település óvodáival rendszeres, tervezett együttműködés áll fenn, ismeretterjesztő 

rendezvényeinkkel, hangversenyekkel, hangszerbemutatóval építjük a leendő kisiskolá-

sokkal a kapcsolatot. Jellemzően csak az iskola 1.-2. évében kötelezik el magukat a csalá-

dok valamelyik művészeti ággal. 

Közművelődési, szolgáltatói szerepünknél fogva legjelentősebb partnerünk a VMK, ill. a 

Polgármesteri Hivatal, mely intézmények együttesen integrálják a város kulturális életé-

be a művészet oktatás produktumait. 

7. Pályázatok, saját bevételek alakulása 

Az iskola által benyújtott több, mint félszáz pályázat az intézmény dolgozóiból álló Pá-

lyázatírói munkacsoport irányításával jött létre. A nyertes pályázatainkat a 2. táblázat: 

Benyújtott sikeres pályázataink címmel tartalmazza. 

A sikeres pályázatok egy része különböző szervezetek nem anyagi jellegű támogatása 

(pl. a Szitakötő folyóirat ingyenes pedagógus továbbképzései, foglalkozásai), vagy kisebb 

értékű támogatások (pl. az Generali pályázat, 150.000), míg a többi jelentős anyagi tá-

mogatással járó szakmai program. 

A Nemzeti Tehetség Program keretében a beadott hat pályázatunkból öt sikeres lett, a 

tehetséggondozó szakmai munkát támogató nyertes pályázatok összege 6,4 mFt.  
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8. Köszönet 

Az elmúlt tanév sikerei, eredményei széleskörű összefogásnak köszönhetőek. A gyere-

kek, az iskola munkáját nagyon sok család támogatta, városi szervezetek dolgozói segí-

tették. 

 

Köszönjük a Hajdúnánási Tankerület minden dolgozójának a szakmai munkánkhoz nyúj-

tott támogatást, segítséget, a Hajdúnánási Városi Önkormányzatnak a tanuláshoz méltó 

környezet fenntartását, támogatást, partnerintézményeinknek az alkotó együttműkö-

dést. 

 
Hajdúnánás, 2016. június 7. 
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9. Mellékletek 
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10. Bocskai István Általános Iskola Makláry Lajos Alapfokú Művészeti 

Tagintézménye  

 

10.1. Bevezetés 

Iskolánk pedagógiai programjának az a célja, hogy a köznevelésről szóló törvény-

ben meghatározott feladatok megvalósításának módját határozza meg. 

 

Ennek megfelelően tartalmazza: 

- A művészeti iskolában folyó nevelés és oktatás céljait 

- Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján 

az intézmény egyes tanszakain, azon belül évfolyamain tanított tantárgya-

kat, a kötelező és választható tantárgyak rendszerét, azok óraszámait, az 

előírt tananyagot és követelményeit. 

- Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit. 

- Az iskolai beszámoltatás, vizsgáztatás formáit, a szorgalom értékelésének, 

minősítésének formáit. 

- Az alkalmazott hangszeres iskolák, tankönyvek, taneszközök kiválasztásá-

nak elveit. 

- A tehetséggondozás formáit és a tanulói kudarcélmény csökkentésére ho-

zott intézkedések tervét. 

 

Figyelembe veszi: 

- Az Iskola, alapító okiratát 

- A tanulók és a szülők jogos igényeit 

- Társadalmi elvárásokat 

 

10.2. Helyzetelemzés 

10.2.1. Személyi feltételek 

3 új művészet oktató kolléga hadrendbe állításával indult a tanév. A különböző okokból 

megüresedett státuszokra érkezett fiatal kollégák jól megállják helyüket, szokják a köz-

alkalmazotti jogviszony minden erényét és kötöttségeit. Növendékeink és a szülők ha-

mar megszokták, megkedvelték őket. 

A két-már évtizedes tapasztalattal rendelkező – új kolléga mellett Péter Csaba gyakor-

nokként, Kéki Imre mentor tanár gondozása mellett kezdte meg zene pedagógusi pályá-
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ját. Péter Csaba gyakornok kollégánk minősítő vizsgára való jelentkeztetése a törvényi 

határidő figyelembe vételével 2016 áprilisában megtörtént. 

 

10.3. Pedagógiai folyamatok 

10.3.1. Tervezés 

Pedagógiai, nevelő-oktató munkánk alapja az Iskola Pedagógiai Programján alapuló He-

lyi Tanterv követelményeinek teljesítése növendékeinkkel. A jelen tanévben egységesí-

tett munkatervek, tanmenetek elkészítése és az abban foglaltak könnyebben ellenőriz-

hetők, követhetők, értékelhetők. 

Éves célok és feladatok 

- Az új tanév tevékenységének tervezése, változások az AMI személyi állományá-

ban, új csoportok alakulása, hagyományos és új rendezvények – riportok, cikkek a 

városi médiákban 

- A két másik művészeti ág nyári szakmai táborai szervezésének  motiválása, elő-

készítése 

- Tanév eleji mérések: egyéni, tanszaki és évfolyamonkénti mérések beindítása 

Az általános Iskola közismereti tantárgyainak kompetencia-méréseihez hasonló-

an minden tanszak megtervezi a művészeti ág jellegzetességeiből adódó és a nö-

vendékek képesség fejlődését előmozdító, ellenőrizhető, a későbbi fejlesztés irá-

nyait kijelölő mérési folyamatot, ennek bemenete a tanév elején lebonyolítandó 

felmérés, majd a félévi és tanév végi mérés. A tanév végi mérés a rendezvé-

nyek, tanszaki vizsgák, koncertek, versenyek árnyékában elmaradt. Mivel 

kísérleti jellegű, nem kötelező kompetencia-mérésként indult, így a követ-

kező tanévben dolgozzuk ki és visszük végbe a mérést művészeti áganként 

és tanszakonként.  

- Csoportos oktatás újraszervezése a néptánc és a festészet- grafika tanszakon 

- : megszűnő csoportok (Szivárvány), új csoportok ( Aranyvessző 2.-3.)  

- A tanári kar tájékoztatása a várható szakmai-tanfelügyeleti ellenőrzés, a folya-

matban lévő pedagógus minősítési rendszer állásáról (Balogh János tanár úr 

2016-ban minősül), valamint az ezekkel összefüggő, kötelezően beindítandó In-

tézményi, vezetői és pedagógus önértékelési rendszer gyakorlatba ültetéséről. 

- Balogh János tanár úr közel 20 időpontjából végül nem valósult meg egyik sem. 

Az ideiglenes pedagógus II. fokozatban levő tagintézmény-vezető beadta hivata-

los jelentkezését a felmentés törvényerőre emelkedése mellett is. 

- Tanügyi dokumentumok átvétele, megnyitása,kiosztása, beszedése,  jelentkezé-

sek lezárása, létszám jelentés, órarend, tantárgyfelosztás rögzítése 

- Az új tanév tantárgyfelosztása mind az egyéni, mind a csoportos foglalkozásokat 

illetően elkészült a beérkezett és feldolgozott jelentkezési lapok alapján. A zene-

művészeti ágon május hónapban felvételi eljárás előzte meg a beiskolázást. A ta-

valyinál kevesebb, de elegendő jelentkező biztosítja valamennyi zenei tanszak 

biztos működését. A főtárgyi és a szolfézs órák mellett, ill. az előrehozott szolfézs 
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alapvizsgát tett több növendékünk kérte a kamarazene, mint kötelezően választ-

ható tárgy felvételének lehetőségét. A két tanszakot választó növendékeink szá-

ma is közel azonos maradt a korábbihoz. Főleg a néptánc mellett választják az 

egyéni hangszeres oktatást a családok. 

- A kedvezményre jogosultság új rendszerének megismertetése és a szülőkkel való 

tájékoztatása, a nyilatkozatok kiadása, nyomon követése 

- A TÁMOP 3. 1.4 C. pályázat tábori és továbbképzési jelentkezéseinek lebonyolítá-

sa,. szervezése. ( növendékek egy és több napos őszi táborozásai az AMI tanulói-

nak és tanárainak toborzásával és a 2x 3 napos AMI-s tanári továbbképzés, „csa-

patépítés”. 

- NTP-s hagyományőrző pályázat tervezése, megírása a néptánc tanszakon (Már-

ton Attila, Makkai Andrea) 

- A tanári kar új kollégáinak „rendszerbe állítása” 

- . Mentor tanári kinevezés előkészítése Péter Csaba gyakornok tanár mellé meg-

történt. Kéki Imre tanár úr egész évben követte fiatal kollégája  tevékenységét az 

órák tervezésében, kivitelezésében, a rendezvényekre, hangversenyekre való fel-

készülésben, az adminisztráció vezetésében. 

 

 

10.4. Megvalósítás 

Az éves célok, feladatok megvalósításához alkalmazott módszerek, eszközök 

 akkreditált tanári továbbképzések 

 tehetséggondozás versenyeztetéssel, ill. a közismereti tárgyak tanulá-

sában gyengén teljesítő tanulók sikerélményhez juttatásával 

 szakmai, előadói színvonal megtartása, emelése rendszeres és vissza-

igazolással záruló bemutatókkal. 

 Az egységes iskolakép erősítése közös rendezvények kezdeményezésé-

vel és szolgálatával 

 Az új 3 szintű önértékelési rendszer működtetése 

 Az iskola használókkal való aktív, kezdeményező, párbeszéden alapuló 

együttműködés fenntartása 

10.5. Ellenőrzés- értékelés pontjai, szakaszai: 

Az ellenőrzés rendje: a csoportos oktatás színterein (néptánc, képzőművészet) a tanulói 

ellenőrzés rendje a naplóban is vezetett havi értékelésben is nyomon követhető. Mivel az 

említett tanszakokon folyamatos és visszatérő oktatási módszer az ellenőrzés, annak 

változatos formáit alkalmazzák pedagógusaink. A tanév végi tanszaki hangversenyek, a 

grafikai bemutató és a vizsgaelőadás a néptánccsoportok, osztályok esetében az éves 

ellenőrzés-értékelés kiemelt jelentőségű eseményei, melyek egyben kijelölik az új tanév 

tehetséggondozásának irányait. 
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A zeneművészeti tanszakokon bevezetésre került Makláry Jutalom Pecsét beváltotta a 

hozzá fűzött reményeket. Főleg a kisdiákok gyűjtötték szorgalmasan a koncertlátogatá-

sok elismerését igazoló pecsétet. A tanév végi jutalmazás egyik konkrét eredményeként 

oklevél jutalomban részesült a legtöbb pecsétet begyűjtő néhány növendék. 

 

10.6. Személyiség- és közösségfejlesztés 

10.6.1. Kompetenciafejlesztés 

A TÁMOP 3. 1.4 C. pályázat tábori és továbbképzési jelentkezéseinek lebonyolítása,. 

szervezése megtörtént:  növendékek egy és több napos tematikus őszi táborozásai az 

AMI tanulóinak és tanárainak toborzásával és a 2x 3 napos AMI-s tanári akkreditált to-

vábbképzés, „csapatépítés”formájában. 

Továbbképzés I.: 12 fő, 2015. 10. 04.-05.-06. Eger 

Továbbképzés II.: 9 fő, 2015. 10. 18.-19.-20. Eger 

10.6.2. Személyiségfejlesztés 

Csecsődi imre jó példa a leszakadó roma tanulók művészeti képzésben való tehetség-

gondozására és egyben szociális retardációinak a szeretett tevékenység, tanár és közös-

ség általi megváltoztatására. 

A Bocskai Apródjai csoportba jelentkezett szeptemberben, ahol jó mozgás készségeinek, 

a táncoláshoz meglévő adottságainak birtokában igen gyorsan haladt és a Karácsonyi 

Táncjáték 2 koreográfiájában is helyet szerzett magának. Mindez nem sikerült volna az 

egyéni bánásmód alkalmazása nélkül a társak és a tanárok részéről. A tanév végén jeles 

érdemjeggyel jutalmaztuk lelkes munkáját. Nehézséget jelent a fellépésekre és 

egyéb rendezvényekre való megjelenése a bizonytalan, rapszódikus nevelő szülői 

attitűd mellett. 

A népművészet, a nemzeti kultúra gazdag kifejezési formáinak gyakorlása, a közösség-

ben, egészséges nemi eloszlásban szocializálódó növendékek életében jól látható és fo-

lyamatosan erősödő képesség és jellembeli változásokat eredményez. Táncos növendé-

keink azonosság tudata, kitartása, szolidaritása, eltökéltsége tanáraik és e szeretett te-

vékenység mellett a legjelentősebb és legmaradandóbb személyiségjegyekké válnak az 

évek során. 

 

10.6.3. Tehetséggondozás 

Az első félév végét nem is zárhattuk volna jobb hírrel, mint az Egri Országos Ifjúsági Szó-

ló Néptánc Verseny eredményével. Két döntőbe jutott versenyző táncosunk a zsűri és a 

közönség elismerését is kivívta. Erdei Ferenc és Kéki Sándor képviselte Iskolánkat. 

Utóbbi növendékünk megszerezte a legmagasabb elismerést: a Pitykés Táncosi címet. 

Így Sándor az ország legjobb 16 szóló táncosának egyike. Felkészítő tanáruk: Márton 

Attila pedagógusi díjjal büszkélkedhet táncosaink színpadra állításáért, betanításáért. A 

nevesített csoportok, szólisták, ill. kamara csoportok megmérettetése a szokottnál is 
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gazdagabb lehetőségét tárta fel a tehetség gondozásnak. A biztos anyagi hátteret a 2. 

félévben is biztosító Tankerület és az Iskolavezetés támogatásával a szakmai munkát 

koordináló néptánc pedagógusok és tanítványaik fáradhatatlan és kiemelkedően ered-

ményes évet zártak.  

Ennek kiemelkedő eseményei voltak: 

TÁNCMŰVÉSZET: 

 CUHÁRÉ, Kárpát-medencei Táncház találkozó,Debrecen. Részvétel és közre mű-

ködés a napi programban és fellépés a Gála műsorban 

 Karácsonyi Táncjáték 

 Országos Ifjúsági Csoportos és Szóló Versenyek 

 Nánási Fonó Táncházának szakmai vezetése 

 40 táncos az őszi TÁMOP.-os táborozáson 

 Vécsey Kamara Verseny előadói és pedagógiai díjai 

 Garabonciás- Móra Szóló Néptánc Verseny 15 díja. 

 A Megyei Fórum és a Hajdúböszörményi Megyei Találkozó arany és ezüst okleve-

lei 

 Ismét van felvett néptáncosunk a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola nép-

tánc tanszakára Fórizs Márk személyében 

 Önálló Folklór Est 

 Országos Református Iskolai Néptánc Találkozó arany minősítése 

 Tanévzáró Vizsgaelőadás a Sportcsarnokban 

 Fölszállott a páva népművészeti tehetségkutató verseny magas pontjai a regioná-

lis válogatón, Sátoraljaújhelyen. 

ZENEMŰVÉSZET: 

Kecskés Emese révén a fuvola tanszakunkon folyó és Hallgató-Barkaszi Andrea tanárnő 

tehetséggondozó munkájával fémjelzett kitartó és magas színvonalú felkészítő tevé-

kenysége eredményeként ismét van az országos élvonalban lévő növendékünk. Emese a 

korosztályának legjobb 10 fuvolistájának járó pontszámot érte el az Országos Fuvola 

versenyen. 

KÉPZŐMŰVÉSZET: 

A Toyama- megye által kiírt japán grafikai verseny kiemelt fődíját Sisilla Tivadar növen-

dékünk érdemelte ki, nem is beszélve a további díjesőről. 

 

10.6.4. Közösségfejlesztés 

 

Sikeresen zajlott le az őszi TÁMOP.3.1.4.C. tábor Mezőkövesden 09.23.-27.-én, ahol 40 

táncos növendékünk töltötte aktívan szabadidejét. A több nevesített csoportból jelent-

kezők igazi barátságokra találtak és nagy odaadással tanulták az Erdélyi mezőség gyö-

nyörű páros táncait, mely a Karácsonyi Táncjátékban is megvillant. 
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Márton Attila szakmai vezető mellett Makkai Andrea és a táncosokkal ismerkedő új kol-

léga: Bedő Melinda vezette sikerre az emlékezetes táborozást. Köszönet minden közre-

működőnek, aki a táborozás lehetőségét munkájával biztosította. 

Az alkotó művészeti csoportok, egyéniségek legfontosabb és az Iskola szempontjából is 

legértékesebb közösségi megjelenései éppen a művészeti ágak együttműködésével létre-

jött események voltak a tanév során. A legjelentősebb iskolai műsorok, a grafikai bemu-

tató, a közös tanév végi flashmob, a farsangi koncert, vagy a hangszerbemutató egymás 

munkájának jobb megismerését, elismerését szolgálta. 

 

10.6.5. Közösségi programok 

 

Az Aranyvessző Tánccsoport egy élő hagyományt éltetett tovább 01.19.-én megrende-

zett Családi Néptáncos Táncmulatságával. A fergeteges hangulatú estén a néptáncos gye-

rekek szülei is bebizonyították tánc közben, hogy nem esik messze a fa az almájától. A 

kötetlen beszélgetések a csoport jövőjéről sok hasznot ígér a további sikerekhez. 

 AMI évnyitó Ünnepség 

 Hangszerbemutató Előadás 

 zenei világnap (Gyuró Zoltán, Cséki Elemérné) 

 Növendék Hangverseny 

 Karácsonyi Koncert 

 Óvodai műsorok a Mikulás és a Karácsony jegyében 

 Nyílt órák hete 

 Félévi tanszaki koncertek, vizsgák 

10.6.6. A pedagógusok módszertani fejlesztése  

 A TÁMOP 3. 1.4 C. pályázat tábori és továbbképzési jelentkezéseinek lebonyolítá-

sa,. szervezése megtörtént: az AMI  tanárainak toborzásával és a 2x 3 napos AMI-

s tanári akkreditált továbbképzéssel „csapatépítés”formájában. 

 Továbbképzés I. : 12 fő :       2015. 10. 04.-05.-06. Eger 

                           II. : 9 fő           2015. 10. 18.-19.-20. Eger 

 

 Részvétel a Polgári Pedagógiai Napok rendezvényén 2015. novemberében 

 A heti rendszerességgel zajló tanári megbeszélések változó témája a művészetok-

tatás pedagógiai folyamatainak áttekintése 

 A tanév zárása előtt megszervezett szakmai nap  (2016.06.14.)az AMI kezdemé-

nyezésére a VMK színháztermébe hívta az érdeklődő kollégákat. A művészetokta-

tás mindhárom ága együtt dolgozott fel egy magyar népmesét, mely a szemlélte-

tés, a zenei és táncos anyanyelv bevonásával adott példát és motivációt hasonló 

módszertani megvalósításra a jövőben a tanítóknak. 
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10.7. Eredményességi mutatók 

10.7.1. Eredményességi mutatók 

Az osztályok, csoportok eredményei (pl, félév, év végén bukások, kitűnők, esetleg 

BTM-es, SNI-s gyerekek, stb.) 

5.3. Mérési eredmények 

Az általános Iskola közismereti tantárgyainak kompetencia-méréseihez hasonló-

an minden tanszak megtervezi a művészeti ág jellegzetességeiből adódó és a nö-

vendékek képesség fejlődését előmozdító, ellenőrizhető, a későbbi fejlesztés irá-

nyait kijelölő mérési folyamatot, ennek bemenete a tanév elején lebonyolítandó 

felmérés, majd a félévi és tanév végi mérés. 

10.7.2. Az 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 bevezeté-

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

kell realizálni. A beiskolázásunk létszámadatai nem engednek meg számunkra jelentő-

sebb szelekciót a felvételi eljárás során. 

A két másik művészeti ág évek óta fennálló országos színvonalon tevékenykedik, ennek 

megtartása a fejlesztési célunk. 

Örömmel és megelégedéssel vette át az AMI vezetősége is a Tankerület tanév végi elis-

merését Iskolafejlesztési tevékenységéért. Ez a művész tanárok áldozatos munkájának is 

közös hozadéka éppen eredményes munkájuk bizonyítéka. 

 

10.7.3. Versenyeken, pályázatokon való részvétel 

TÁMOP.1.3.4.C Őszi táboraiban vett részt az AMI szinte teljes tanári kara és a növendé-

kek 80 %-a- 

NTP. pályázaton nyert hagyományőrző tábor megszervezésére lehetőséget a néptánc 

tanszak. 

Hangversenyek látogatására és tehetséggondozásra nyert pályázatot a zeneművészeti 

ág. Lebonyolítás a 2. félévben.  

Néptánc tanáraink újabb sikeres pályázatnak lehetnek lebonyolítói a nyári táborozás 

alkalmával. 

 

10.8. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

10.8.1. Információáramlás 

Formái: 

 Tanári megbeszélések heti rendszerességgel 

 kör email-ek küldése visszaigazolással 
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 drive-os , megosztott felület használata az adminisztráció és egyéb információ 

áramoltatás területén. 

 

10.8.2. Szakmai együttműködés intézményen belül 

 A DÖK rendezvényeinek támogatása, színesítése 

 Az Iskola ünnepi műsoraiban való közreműködés, vagy önálló rendezés 

 Az Iskola projekt munkában végzett tevékenységeinek támogatása 

 A szórvány program támogatása műsoroztatással, interaktív tevékenységgel 

 Ismeretterjesztő nyitott programok szervezése( táncház, képzőművészeti bemu-

tató, zenei világnap, a tánc világnapja…)  

 

10.9. Az AMI külső kapcsolatai 

10.9.1. Szakmai együttműködés külső partnerekkel, társadalmi, szakmai szerveze-

tekkel 

A város köznevelési intézményeivel  való kapcsolat tartásunk elemi érdeke az alapfokú 

művészet oktatásnak, de az együttműködő Iskoláknak is. A Református Gimnázium 

megalakulásával egyszerűbbé vált az együttműködés a középiskolások bevonására. A 

gimnáziumból hozzánk járó diákok száma még növelhető, arányaiban kevés. Ez elsősor-

ban nem az érdeklődés hiányával, mint a középiskolások túlterheltségével magyarázha-

tó. 

A település óvodáival rendszeres, tervezett együttműködés áll fenn, ismeret terjesztő 

rendezvényeinkkel, koncertekkel, hangszerbemutatóval építjük a leendő kisiskolásokkal  

a kapcsolatot. Jellemzően csak az iskola 1.-2. évében kötelezik el magukat a családok 

v.melyik művészeti ággal. 

Közművelődési, szolgáltatói szerepünknél fogva legjelentősebb partnerünk a VMK, ill. a 

Polgármesteri Hivatal, mely intézmények együttesen integrálják a város kulturális életé-

be a művészet oktatás produktumait. 

 

10.10. A pedagógiai munka feltételei 

10.10.1. Munkaközösségi döntések, vélemények 

A rendszeres hetenkénti megbeszéléseken, ill. a jelentősebb rendezvények, projektek 

előtt felelősök választásával és a kollégák véleményének mérlegelésével történnek 

10.10.2. Továbbképzési, továbbtanulási terv, megvalósulás 

Az Iskola továbbképzési tervének ismeretében, szervezetten zajlik. Az őszi akkreditált 

továbbképzés minden művészet oktatót érintett választás alapján. Elsősorban „csapat-

építő” jelentőséggel bírt. 
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10.10.3. Infrastruktúra fejlesztése, humánerőforrás kihasználtsága 

Szinte minden zenei tanszakunk már egy helyen, az Óvoda utcán dolgozik, mely nagy 

mértékben segíti az együttműködést és az ellenőrzés hatékonyságát. 

10.10.4. IKT- eszközök használata 

A művészetoktatás szaktantermeiben kevés IKT eszközt tudunk használni, beszerzésük 

és telepítésük a szaktantermekbe nagyon időszerű. 

Néptáncos kollégáink saját LAP-TOP-okat használnak. 

10.10.5. Az egyenletes terhelés biztosítása 

Tanáraink oktatással, neveléssel töltött óráin túl a 32 óra terhére a rendezvényeink fele-

lős vezetői-szervezői feladataira arányos terheket ró az AMI vezetés. 

Az adminisztráció, dokumentáció változásai az AMI-ban 

 A kedvezményre jogosultság új rendszerének megismertetése és a szülőkkel való 

tájékoztatása, a nyilatkozatok kiadása, nyomon követése óriási munkát rótt he-

lyettesemre, aki állta a sarat a Fenntartó elismerésének kivívásával. 

A 2015/2016-os tanévre beiratkozott tanulók adatainak bevitele tavaly májusában az 

AMI pedagógusainak segítségével kezdődött. Nélkülük  akkor lehetetlen lett volna meg-

oldanunk időben a beiskolázással kapcsolatos adminisztráció-mennyiséget.  

Ezek után a nyilvántartás teljessé tétele, és egységesítése következett a könnyebb kezel-

hetőség és gyorsabb használhatóság jegyében: gyakorlatilag az egész nyarat  igénybe 

véve.  

 A jól bevált könyvelői módszerek alkalmazásával igyekeztem a munkát megkönnyíteni: 

pl tanszakok tömbösítve mozgatása, a számítógép lehetőségeinek kihasználásával a táb-

lázat oda-visszautalásainak automatizálásával, függvények bevezetésével, illetve bizo-

nyos helyeken  az egymásnak megfeleltetett cellák automatikus egyeztetésével. Így leg-

feljebb időnkénti ellenőrzéseket igényelnek. 

 Az információk egységesítése és pontosítása érdekében a nyilvántartást megtekinthető-

vé tettük a pedagógusaink számára is. 

Tavaly év közben nagyot változott a művészetoktatás díjszabása, illetve az idei év elején 

is történt kisebb változtatás. Az eddigi kétféle összeg után most számtalan lehetőségből 

kell a növendék után fizetendő díjat megállapítani. 

Ez jelentős terheket rótt az adminisztrációra már csak azért is, mert túlfizetések kelet-

keztek, amelyeknek a pontos kiszámítása és a családok kiértesítése az ősz folyamán több 

hónap megfeszített munkával volt csak lehetséges. 

 A megváltozott, bonyolult szabályozás  némi zavart idézett elő a szülők körében, amit 

megfelelő információáramlással igyekeztünk orvosolni,s ami a legfontosabb: a megvál-

tozott térítési- és tandíjak, valamint az önhibánkon kívüli  késedelmes tájékoztatás sem 

hozott számot tevő kijelentkezést a művészetoktatásból. 

Adminisztratív munkatársat fél napokra november óta kapunk Molnár Ildikó személyé-

ben, aki gyorsan beilleszkedett, és hamar feltalálja magát az egyes munkafolyamatokban. 

A kezdeti nehézségek megoldódni látszanak. Köszönet a fenntartónak a segítségért, de 
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mindenekelőtt helyettesemnek a kitartó, elkötelezett, áldozatos munkájáért, mely min-

den együttműködő partner dolgát is nagymértékben megkönnyíti. 

Jelenleg a tanügyi dokumentumok (beírási napló, törzslapok, bizonyítványok, haladási 

naplók) egyeztetése befejeződött, a tanévzárás adminisztratív feladatait minden kolléga 

ellátta. A Tanévzáró Ünnepség alkalmával a hagyományos tanári koncertet követően 

minden tanszak átadta a kitartó, eredményes munka elismerését jelentő okleveleket a 

Művészeti ágak kiváló növendékeinek járó elismeréseket és az Év Művésze díjat, melyet 

most Kecskés Emese fuvolistánk vett át a tavalyi győztes Erdei Ferenctől. 

 

A félév zárásával egy időben sikerült lebonyolítani egy adás-vételt, valamint egy csere 

ügyletet a G.E.I., mint korábbi fenntartó és a vevők, cserélők között: az évtizedek óta 

használaton kívül raktárban heverő 12 db klarinét került eladásra, melynek árából fel-

újított és új hangszerek beszerzése történt. 

Az Iskola, a VMK és a Pedagógiai Szakszolgálat egyeztetése nyomán új szaktanterembe 

mentettük át Tóth Erika tanárnőt és zongora tanszakát. Az Óvoda utcai földszinti terem-

be így már vándorlás nélkül érkezhetnek a kamara és korrepetíciós órákra érkező nö-

vendékeink.  

A tanévzárás örömteli kötelező feladatai: a tanszaki hangversenyek, vagy vizsgák a tan-

szakok közötti együttműködés szép példáiként zárultak. Zenepedagógus kollégáink a 

házi hangversenyek gondos előkészítésével, ötletes megrendezésével is erősítették az 

oktatást igénybe vevő családok elkötelezettségét a művészeti nevelés fontossága mellett. 

A Grafikai Bemutató telt házzal került megrendezésre a szokott magas színvonalon. 

Magas érdeklődői létszámmal zajlottak a tanév végi beszámolók. Szinesítette a képet az 

Alapvizsga Koncert idei tanévzáró eseménye, mely valódi művészi élményt és fontos 

előrehaladást hozott növendékeink életében a továbbképző évfolyamok felé. 

Néptáncosaink tanévzáró előadását követően (2016.05.27.) az intézmény-egységek tan-

évzáró ünnepségein kapták meg a bizonyítványukat a növendékek. 

Művészetoktatásunk jelszava: a szakértelem további megtartása és fejlesztése érdeké-

ben az új tanévben is igyekszünk tudásunk és elhivatottságunk legjavát nyújtani. 

 

MELLÉKLETEK: 

1. A Festészet-Grafika tanszak beszámolója 

2. A fuvola tanszak beszámolója 

3. A zongora tanszak beszámolója 

4. A zongora tanszak beszámolója 

 

Kapcsolódó dokumentumok: 

1. Rendezvényterv 

2. Versenyeredmények AMI 

3. AMI gyerekek nyilvántartása 2016/2017 

4. Tantárgyfelosztás tervezet 2016/2017 
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11. Munkaközösségek beszámolói 

 

Alsós nevelési munkaközösség tanévvégi beszámoló, 1-2. évfolyam 

1. Bevezetés 

A 2015/2016. tanévben a Bocskai István Általános Iskola, és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai tíz mun-

kaközösségben végzik szakmai munkájukat, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerüle-

te fenntartásában. Az elmúlt tanévhez képest tehát eggyel nőtt a munkaközösségek száma. Az alsós-nevelési 

munkaközösség tagjai az 1-2. osztályok osztályfőnökei, valamint alsós tanítók. Ettől a tanévtől az eltérő tanterv 

szerint tanítók külön munkaközösséget alkotva végzik munkájukat. 

2. Helyzetelemzés 

2.1. Személyi feltétek 

Szakmai vezető: Szabóné Varga Éva 

Munkaközösség vezető: Kovács Mónika 

Tagjai: 1-2. osztályok osztályfőnökei, alsós tanítók. 

Név Szak Osztály 

Nyakó Istvánné tanító(testnevelés és könyvtár szakkollégium) 

szakvizsgázott pedagógus (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs program) 

1.a 

Kékiné Seres Emma 

 

tanító (orosz, népművelés szakkollégium) 

közoktatási vezető 

1.b 

Varga Miklósné tanító (rajz szakkollégium) 1.c 

Jeles Éva tanító-magyar szak, tehetségfejlesztő tanár  
Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus szakvizsgára felkészítő 

szakirányú továbbképzési szak 

1.d 

Kovács Mónika tanító (ember-és társadalom műveltség terület) 

szociálpedagógus 

1.e 

Szabó Albertné tanító (pedagógia szakkollégium) 2.a 

Ferencziné Répánszki 

Tímea 

tanító (orosz nyelv szakkollégium) 

fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus 

2.b 

Erdei Erzsébet tanító (rajz szakkollégium) 

környezettan szakos tanár  

2.c 

Nagyné Deli Tünde tanító (magyar műveltség terület) 

pedagógus szakvizsga  

2.d 

Összesen: 9 fő osztályfőnök. 

Kaprinyák Sándor tanító, média szakos tanár 
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Deméné Czeglédi Éva tanító (könyvtár szakkollégium)  

történelem szakos bölcsész és tanár 

Mindösszesen: 11 fő tanító. 

Bodnárné Varga Márta 

(pártoló tag) 

tanító (könyvtár szakkollégium) 

tehetségfejlesztési szakértő szak 

pedagógia szakos tanár, pedagógus szakvizsga 

Nagy-Tóth Annamária 

(pártoló tag) 

tanító (ember-, erkölcs-és vallásismeret szakos  

szakvizsgázott pedagógus) 

történelem szakos bölcsész és tanár 

 

A munkavégzés helye szerint 

 

Iskola úti telephely Polgári úti telephely 
 

Baross úti telephely 
 

Igazgatóhelyettes: 

Szabóné Varga Éva 
Igazgatóhelyettes:  

Székely Barnabás 
Igazgatóhelyettes: 

Szabó Sándor 
Ferencziné Répánszki Tímea Erdei Erzsébet Nagyné Deli Tünde 

Szabó Albertné Jeles Éva Kovács Mónika 

Nyakó Istvánné   

Kékiné Seres Emma   

Varga Miklósné   

Kaprinyák Sándor   

Deméné Czeglédi Éva   

Pártoló tag: 

Bodnárné Varga Márta 

Nagy-Tóth Annamária 

  

Összesen: 7 fő Összesen: 2 fő Összesen: 2 fő 

Mindösszesen: 11 fő 

 

Osztályok megoszlása telephelyenként 
 

Osztály Osztályfőnök Telephely 

1.a Nyakó Istvánné Iskola u. 

1.b Kékiné Seres Emma Iskola u. 

1.c Varga Miklósné Iskola u. 

1.d Jeles Éva Polgári u. 

1.e Kovács Mónika Magyar u. 

2.a Szabó Albertné Iskola u. 

2.b Ferencziné Répánszki Tímea Iskola u. 

2.c Erdei Erzsébet Polgári u. 

2.d Nagyné Deli Tünde Magyar u. 

Összesen: 9 fő osztályfőnök. 

 

 

2.2. Egyéb adatok 

Egyéb feladatok ellátása 

 

Telephely Feladat Tanító 

Baross u. Munkaközösség vezető 

Közlekedési szakreferens 

Újságfelelős 

Kovács Mónika 
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Versenyfelelős 

DÖK munkáját segítő pedagógus Nagyné Deli Tünde 

Iskola u. Házirendkészítő team tag 

Órarendkészítő team tag 

Ferencziné Répánszki Tímea 

Tankönyvfelelős 

Honlap szerkesztő 

Közlekedési szakreferens 

Kaprinyák Sándor 

A Firkász újságot szerkesztő team tagja Deméné Czeglédi Éva 

Polgári u. Újságfelelős Erdei Erzsébet 

Tehetséggondozó program koordinálója Jeles Éva 

 

 

Betanító kollégák 

Osztály A betanító kolléga neve Tanított tantárgy Heti óraszám 

1.a Deméné Czeglédi Éva 

Kaprinyákné Ádám Edit 

Kaprinyákné Ádám Edit 

matematika 

rajz 

matematika 

4 óra (2. csoport) 

2 óra 

4 óra (1. csoport) 

1.b Deméné Czeglédi Éva 

Pallaginé Sallai Éva 

Nagy-Tóth Annamária 

matematika (emelt) 

testnevelés 

ének-zene 

5 óra 

5 óra 

2 óra 

1.c Kékiné Seres Emma  

Simon Béláné 

Kaprinyák Sándor 

Nagy-Tóth Annamária 

Nábrádiné Bagdi Ildikó 

matematika (emelt) 

matematika (alap) 

környezetismeret 

ének-zene 

testnevelés 

5 óra 

4 óra 

1 óra 

2 óra 

5 óra 

1.d Vitézné Kovács Irén rajz, technika 2+1 óra 

1.e Makóné Csorvási Csilla ének-zene 2 óra 

2.a Simon Béláné 

Nagy-Tóth Annamária 

Kaprinyák Sándor 

matematika  

ének 

környezet 

technika 

4 óra 

2 óra 

1 óra 

1 óra 

2.b Szakálné Fekete Hajnalka környezetismeret 

matematika 

1 óra 

4 óra 

2.c Kékiné Borbély Zsófia 

Kékiné Borbély Zsófia 

Fekete Andrea 

Takács Ágnes 

Madainé Nótin Mónika 

Papp Anita 

környezetismeret 

rajz és vizuális kultúra 

ének 

tetnevelés 

informatika 

informatika 

1 óra 

2 óra 

2 óra 

5 óra 

1 óra 

1 óra 

2.d Nagyné Völgyi Anikó ének-zene 2 óra 
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3. Pedagógiai folyamatok 

3.1. Tervezés 

A tanítás-tanulási folyamat tervezésének szintjei 

A. Tanmenet tervezés  

A tanmenet az egész tanévre vonatkozó átfogó terv. Alapja a Pedagógiai Program, a tanterv, a tankönyv. Szük-

ség esetén rugalmasan változtatható a tanulói sajátosságok függvényében. Megjelennek benne a didaktikai fel-

adatok, az óraszám lebontása, a tantárgyközi kapcsolatrendszer, a nevelési-oktatási célok, a szükséges eszközök. 

Az idei tanévben a tanmenetek egységes szemlélet szerint, a BECS által szabályozott módon készültek el. A 

tanmenetek mellé kiegészítés került, melynek részét képezi: tankönyv és egyéb segédletek megnevezése, célok, a 

tantárgyra vonatkozó kompetenciák és azok fejlesztése az iskolai intézkedési terv alapján, az év eleji mérés 

eredménye, fejlesztési követelmények, az osztályra vonatkozó oktatási módszerek, eljárások, ellenőrzés, mérés, 

értékelés módszerei, továbbhaladás feltételei.  
Leadási határidő: 2015. szeptember 25. volt. 

B. Tematikus tervezés   

A tanmeneten alapul. A nagyobb tananyag-egységek (6-12 tanóra) részletesebb kidolgozása. A didaktikai felada-

tok beépítése a tananyagba, a tananyag órákra való lebontása, a módszerek, eszközök meghatározása.  

C. Óra/foglalkozás tervezés  

A tanulói tevékenységre összpontosít. A didaktikai feladatok (motiválás, új ismeretek átadása, ismeretek alkal-

mazása, rendszerezés, ellenőrzés, értékelés) tartalommal való megtöltése. Differenciálás módjainak meghatáro-

zása. Táblavázlat, szemléltetés. Időbeosztás tervezése.  

3.1.1. Éves célok és feladatok 

 

I. Célok 

 

A. Kiemelt célok 

- Differenciált képességfejlesztés: felzárkóztatás, tehetséggondozás 

- Kulcskompetenciák fejlesztése 

- Eredményességi mutatók javítása 

- Belső továbbképzések szervezésével új pedagógiai módszerek megismerése 

- Az OFI könyvhasználatának elsajátítása. A könyvek értékelése, javítása. 

 

B. Általános célok 

- Egységes iskolai arculat megerősítése 

- Munkaközösségek közötti együttműködés megszilárdítása 

- Hatékony szakmai munkavégzés 

- Szervezeti kultúra fejlesztése 

- Új pedagógiai módszerek megismerése 

- Difer mérés elvégzése  

 

   II. Feladatok 

 

A. Kiemelt feladatok 

- Az átdolgozott, egységesített Pedagógiai Programban foglaltak érvényesítése 
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- A Helyi tanterv bevezetése a harmadik évfolyamon, tanmenetek adaptálása, kiegészí-

tése a BECS által meghatározott módon (magyar, matematika, testnevelés, rajz és vi-

zuális kultúra, technika) 

- A lemorzsolódás arányának csökkentése 

- OFI-s tankönyvek használata 

- Az egységesített elsős és másodikos tankönyvekhez illeszkedő egységes felmérések 

készítése 

- Az emeltszintű nyelvi képzés, matematika és informatika oktatás támogatása felmenő 

rendszerben 

- Heti öt órás testnevelés gyakorlati megvalósítása minden évfolyamon 

- Pályázatok fenntartása (TÁMOP, TIOP) 

- Pályázati lehetőségek keresése (Reál Osztálykassza, Erzsébet tábor) 

B. Oktatási feladatok 

- Az oktató – nevelőmunka fejlesztése kooperatív csoportmunkával 

- A lassabban haladó, tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása differenciált fejlesztéssel tanórán, 

fejlesztő foglalkozáson, korrepetáláson 

- A kiemelkedő képességű tanulók tanórai differenciált foglalkoztatása, tehetséggondozásuk tanulmányi 

versenyeztetéssel 

- Szakkörök beindítása 

- Beiskolázási program keretében közös szakmai munka az óvodákkal: nyílt napok, Suliváró programok, 

rendhagyó szülői értekezletek keretében 

C. Nevelési feladatok 

- Az iskolai munkafegyelem, viselkedéskultúra erősítése a Házirend működtetésével tanítási órákon, és 

azokon kívül 

- A tanulók egészséges életmódra és környezettudatos magatartásra nevelése 

- A mindennapos testmozgás megvalósítása  

- Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók feltárása, megsegítésük. Együttműködés a gyermekvé-

delmi felelőssel. 

 

D. Egyéb feladatok 

- Az alapítványi Bocskai bálok sikeres megrendezéséért nyújtott segítségadás 

- Tantermeink, az iskolai folyosó, valamint az iskolai faliújság dekorálása 

- Aktív részvétel továbbképzéseken, szakmai napokon és a nevelési értekezleteken 

4. Személyiség- és közösségfejlesztés 

4.1. Kompetenciafejlesztés 

Az alsó tagozat mindennapos munkája a kompetenciafejlesztés köré csoportosul. Három területet emeltem ki:  

1. TÁMOP 3.1.4. pályázat 

A TÁMOP 3.1.4. pályázat fenntartási időszakának utolsó évében járunk. Hét osztályban folyik kompetenciafej-

lesztés a pályázat megvalósítása kapcsán. 

Osztály Tanító Tantárgy, témakör 

1.a  Nyakó Istvánné szociális, életviteli és környezeti kompetencia 

1.d Jeles Éva szövegértés, szövegalkotás 

1.d Jeles Éva matematika 

2.a  Szabó Albertné szövegértés, szövegalkotás 

2.b  Ferencziné R. Tímea projekt (Mátyás és kora) 

2.c Erdei Erzsébet 3 hetet meghaladó projekt 
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2.d Nagyné Deli Tünde matematika 

 

2. Olvasókör 

 

Az idei tanévtől került bevezetésre az olvasás népszerűsítésére létrejött „Olvasókör”, mely első évfolyamtól 

működik az alsó tagozaton. Az előző tanévben kidolgozott tanmenetek alapján, mesék, regények, versek feldol-

gozására kerül sor ezen foglalkozásokon, egyedi, a tanulócsoport képességeire alapozott módszerek és eszközök 

segítségével. Minden olvasókör 12-12 diák bevonásával működött. 

Manapság társadalmunkban felerősödnek azok a negatív tendenciák, amelyek háttérbe szorít-

ják az olvasást, következésképpen egyre nagyobb odafigyelést követelnek, egyre nagyobb 

felelősséget rónak a pedagógusra a fiatal nemzedék olvasóvá nevelése érdekében. Olyan kor-

ban élünk, amikor a családok többségénél mellőzött a nevelő, értékátszármaztató funkció.  

Sajnálatos tény, hogy a modern technikai fejlődés szinte teljesen háttérbe szorította az emberi 

kultúra alapvető hordozóját, a könyvet, mint tárgyi értéket. 

Az óvodai és iskolai anyanyelvi nevelésnek, olvasástanításnak kellene valamelyest a nyelvi és 

kulturális hátrányokat kiegyenlítenie. A gyermekirodalom tematikájában és művészi eszköze-

iben figyelembe veszi a gyermekek életkori sajátosságait, nagymértékben hozzájárul a gyere-

kek irodalmi műveltségének megalapozásához. Kellő szakmai hozzáértéssel az esztétikai és 

erkölcsi nevelés eszközévé válhat a tanító kezében. Közismert tény, hogy kisgyermek anya-

nyelvi és személyiségfejlődésének alakulásában a meseélménynek milyen óriási szerepe van. 

Az olvasóvá nevelés megalapozásának folyamatában igen fontos az életkornak megfelelő 

olvasnivaló megválasztása, és ezen belül is érdemes figyelni a gyermekek eltérő érdeklődésé-

re, ugyanis a mese csak akkor tölti be minden gyerek életében személyiségfejlesztő szerepét, 

ha figyelembe vesszük egyéni világképét, lelki történéseit, egyéni sajátosságait. 

Nyakó Istvánné 1.a, Nagyné Deli Tünde 2.d, Varga Miklósné 4.a osztályaiban működteti az 

Olvasókört. 

 
3. „Szegedi Iskolai Longitudinális Program” 

A 2003 óta folyó program célja az iskola kezdő szakaszának, fejlesztő hatásának vizsgálata, az egyéni fejlődési 

pályák elemzése, modellezése, az iskolai kudarcok, lemaradások, a felzárkózás azonosítása, az okok feltárása a 

fejlődés stabilitásának feltérképezése. Az összegyűjtött adatok elemzésével megmutatható, hogy mely életkorban 

milyen jellegű különbségek állandósulnak a tanulók között, milyen ponton és hogyan tud az iskola beavatkozni a 

fejlődés folyamatába, mit tehet a későbbi tanulási problémák megelőzése érdekében. A „Szegedi Iskolai Longi-

tudinális Program” az első olyan vizsgálatsorozat Magyarországon, amely ugyanazoknak a tanulóknak az általá-

nos iskolai nyolc éve alatt lejátszódó fejlődését elemzi. 

A program középpontjában az olvasás-szövegértési képesség és a matematikai tudás és a gondolkodás fejlődésé-

nek követése áll, ami a negyedik évfolyamtól kibővül a harmadik nagy műveltségi terület, a természettudományi 

tudás, további kognitív képességek és a komplexprobléma-megoldás vizsgálatával.  

Az információs társadalomban való részvételhez szükséges, a kommunikációban fontos szerepet játszó idegen-

nyelv-tudás mérésére az iskolafokozat zárásakor kerül sor.  

A vizsgálatsorozat feltárja a tanulók iskolához, tantárgyakhoz való viszonyának változását, képet ad tanulási 

stratégiáikról, énképükről, motivációikról, továbbá elemzi a mért tudást befolyásoló családi-kulturális háttér (pl. 

szülők iskolázottsága, szabadidős tevékenységek) hatását is.  

A programban ősszel és tavasszal a tanulók 3-5, elektronikus alapú tesztet oldanak meg, valamint online kérdő-

íveket töltenek ki. A rendszeres mérések eredményei alapján kiszűrhetők mind a fejlődésben lemaradó, mind a 

felzárkózó tanulók, azonosíthatók a tudásban fellépő hiányosságok.  

Ősszel olvasás, matematika, zene, feladattartás iskolakészültségi teszteket oldottak meg a diákok. Tavasszal 

természettudomány, matematika és olvasás tesztek kitöltése történt meg. 

A tudásuk megmérettetése mellett a tanulók a későbbi iskolai pályafutásuk során is hasznosítható tapasztalatokra 

tesznek szert. Például sokféle feladatot oldanak meg, rutint szereznek az online feladatok megoldásában, hozzá-

szoknak mérési szituációkhoz. A programban való részvétel, a mérések eredményei lehetővé teszik hasonló 

életkorú, iskolázottságú tanulók teljesítményének összehasonlítását, jelezve a továbbhaladási esélyeiket.  

A programban az 1.e osztály 28 tanulója vett részt. Mérés koordinátor: Kovács Mónika. 
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4.2. Személyiségfejlesztés 

A személyiségfejlesztés lehetőségei az 1-2. évfolyamon: 

Új nevelési-oktatási módszerek alkalmazása.  Közvetlen élményszerű tapasztalásra épülő megismerési folyama-

tok fejlesztése.  Csoportos vagy egyéni feladatmegoldások. Drámajáték (önismeret, önkifejezés, konfliktuskeze-

lés). Kreatív foglalkoztatás (feszültségek csökkentése, érzelmek kifejezése, kezelése). Szaktanácsadás igénybe-

vétele (gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, védőnő, szakszolgálatok)  

A személyiségfejlesztés színterei a tanévben:  

Tanórák, napközis foglalkozások. Rendhagyó tanórák meghívott szakemberrel. Tanulmányi versenyek. Osztály-

kirándulások. Egészségnevelési napok, szabadidős programok. Iskolaorvos, védőnő felvilágosító előadásai. Kul-

turális programok, rendezvények. Hagyományőrző programok. Műveltségi versenyek. Játékos, ügyességi verse-

nyek. 

Kiemelt szakmai program:  

Mézes Judit: "Gyermekkori félelem legyőzése a mesék által" - interaktív bemutató foglalkozás az 1.b osztály 

bevonásával. A foglalkozás 2015. október 9-én került megrendezésre a Móricz Pál Városi Könyvtárban. Kísérő 

pedagógus: Pallaginé Sallai Éva. 
 

4.3. Tanulási nehézségek 

Korábban az iskolában szerzett tudás egy életre elegendőnek bizonyult, úgy ma az egész életen át tartó tanulásra 

kell felkészíteni tanítványainkat és önmagunkat. Míg ennek a megvalósításán dolgozunk, szembesülnünk kell 

azzal a ténnyel, hogy egyre több kisgyerek küzd súlyos tanulási problémával. A tanulási nehézség kezelése a mi 

feladatunk, gyógypedagógus, fejlesztő szakemberek, pszichológus, orvos bevonásával. A kis elsőseink megisme-

rése, megfigyelése nem kis feladatot ró a tanítókra. Hiszen ezek az első tapasztalatok határozzák meg a konkrét 

feladatot, hogy honnan kezdődjön a fejlesztés, van-e olyan gyerek, akinél szakember segítségét kell kéni.  

Idén első ízben, komplex logopédiai szűrés történt az első évfolyamon. A tanulók beszédkészsége mellett, az 

általános tájékozottságukat, a bal-jobb kéz meghatározását, szókincsaktivizálást, valamint szerialitást mért fel a 

Pedagógiai Szakszolgálat logopédusa. 

Ugyancsak a Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő pedagógusa végzett tanulási nehézséget diagnosztizáló mérést 

az első évfolyam diákjainak körében. 

Az alapozó időszak célja a gyerekek ismereteinek, képességeinek megismerése, megfigyelése. A tanulók képes-

ségeinek fejlesztése történhet differenciálással. A differenciálás fogalma arra utal, hogy nem feltétlenül ugyanazt 

és nem feltétlenül ugyanúgy tanítjuk minden tanulónkat. Ezt az indokolja, hogy a tanulók nem egyformák sem 

pszichológiai értelemben, sem a megelőző tudás vonatkozásában. A differenciálás értelemszerűen nemcsak a 

tanulás tartalmára, hanem módszereire és eszközeire is vonatkozhat. Az információs forradalom korában az 

egységes alapműveltség fontossága alapvető, viszont az érdeklődés olyan hajtóerő, amely nagyságrendekkel 

hatékonyabbá tudja tenni az oktatást. A differenciálással az a célunk, hogy elősegítsük az egyes gyermekek sike-

res tanulását. Mivel mindegyik gyermeknek mások és mások a tanulási szükségletei és a már meglévő tapaszta-

latai, ezért a gyermek tanulási folyamatát úgy segítjük elő, hogy azt az egyes gyermekek egyéni szükségleteihez 

igazítjuk. Életkoruknak és képességeiknek megfelelő tanulásra igyekszünk szoktatni a gyerekeket. Változatos 

tanulási technikákat alkalmazunk: csoportmunka, páros munka, önálló feladat, kooperatív technikák. Szükség 

van mindezen pedagógiai munkára, hiszen 30 tanuló BTM-es, és 6 tanuló SNI-s státuszú az 1-2. évfolyamon. 

osztály osztályfőnök BTM-es kisgyerek 

 

SNI-s kisgyerek 

 

1.a Nyakó Istvánné Balog Ádám 

Balogh Fruzsina 

Kéki Bálint 

Marsi Alexa Hanna 

1.b Kékiné Seres Emma - - 

1.c Varga Miklósné Pataki Gergő 

+ 1 fő 

Szentpéteri Krisztián 

1.d Jeles Éva Molnár László 

Porkoláb László Bence 

Hajdú László 

Nagy Tibor 

+ 5 fő 

Mirkó Balázs 

1.e Kovács Mónika - - 

http://tanmester.tanarkepzo.hu/elozetes_tudas
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2.a Szabó Albertné Tóth Miklós Milán Székely János 

2.b Ferencziné Répánszki 

Tímea 

Horváth Vanessza Éva 

Pál Dóra 

Tóth Barbara 

Vadász Patrik Jusztin 

Lakatos Lolita 

- 

2.c Erdei Erzsébet Bóna Fanni 

Dráviczki Roland 

Mezei Péter 

Molnár Jázmin 

Kovács Zsolt 

Szappanos Bettina 

Oláh Márk László 

2.d Nagyné Deli Tünde Gombos Imre 

Kiss Alexandra 

Oláh Gabriella 

Seres Milán 

Uri Sándor 

+1 fő 

- 

 Összesen:  30 fő 6 fő 

 
Korrepetálások: 

Felzárkóztatás azon tanulók részére szervezendő, akik életkoruk átlagához képest „egyes területeken” lemaradást 

mutatnak. Feladat: a „lemaradt terület” fejlesztése annak érdekében hogy elérje az „átlag szintet”. 

A megemelt óraszám eredményeképpen az idei tanévben több lehetőség adódott a felzárkóztatásra. Kilenc tanító 

heti 12 órában tart korrepetálást. 

 

1.a Deméné Czeglédi Éva 

Nyakó Istvánné 

matematika korrepetálás 

korrepetálás  

1 óra 

1 óra 

1.b Kékiné Seres Emma korrepetálás 1 óra 

1.c Varga Miklósné korrepetálás 1 óra 

1.d Jeles Éva korrepetálás 1 óra 

1.e Kovács Mónika egyéni felzárkóztatás 1 óra 

2.a Szabó Albertné korrepetálás 1 óra 

2.b Ferencziné R Tímea korrepetálás 1 óra 

2.c Erdei Erzsébet egyéni felzárkóztatás 2 óra 

2.d Nagyné Deli Tünde korrepetálás 2 óra 

 

A gondos munka ellenére 10 diák nem teljesítette az első félév minimum elvárásait. A tanév végére 14-re növe-

kedett létszámuk. Esetükben a kedvezőtlen szociális viszonyok, valamint feladatértési, feladat tartási nehézségek 

együttese okozta a sikertelen tanévzárást. 

Osztály Tanév végén megbu-

kott tanuló neve 

Tantárgy, amiből bukott Osztályfőnök 

1.a Balog Ádám Az első évfolyam követelmé-

nyeit nem teljesítők, szülői 

kérésre ismétlik meg az első 

osztályt. 

Nyakó Istvánné 

Pál László 

Vadász Katrin 

Vadász Tatjana 
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1.b Lázók Erik Kékiné Seres Emma 

1.c Lakatos Alex Varga Miklósné 

1.d Mirkó Balázs Jeles Éva 

Hajdu László 

Nagy Tibor 

+ 1 fő magántanuló 

1.e Molnár Kincső Kovács Mónika 

2.a Tóth Miklós Milán Magyar nyelv, magyar iroda-

lom, matematika 

Szabóné Mező Judit 

2.b Vadász Patrik Jusztin Magyar nyelv, magyar iroda-

lom, matematika 

Ferencziné R. T. 

2.c Dráviczki Roland Magyar nyelv, matematika Erdei Erzsébet 
 

4.4. Tehetséggondozás 

Készségfejlesztésre kiváló helyszínként szolgáltak a szakkörök. Szivárvány kreatív műhely, furulya szakkör, 

mazsorett, olvasókör, sakk szakkör, sportfoglalkozások és énekkar is működött alsós gyerekek bevonásával, 

alsós és felsős kollégák irányításával. 

Ebben a tanévben került kidolgozásra az iskola tehetséggondozó programja. A feladat koordinátora: Jeles éva. 

A művészetoktatás keretében az 1-2. évfolyamok diákjai heti kétszer két órában járnak néptáncórákra, választ-

hattak hangszert maguknak, délutáni szabadidős programként. A táblázat a munkaközösség tagjai által megtar-

tott tehetséggondozást elősegítő órákat szemlélteti. 

 

1.a Deméné Czeglédi Éva 

Nyakó Istvánné 

matematika tehetséggondozás 

sakk szakkör (1.a, 1.b, 1.c) 

olvasókör 

1 óra 

1 óra 

1 óra 

1.b Kékiné Seres Emma tehetséggondozás 1 óra 

1.c Varga Miklósné tehetséggondozás 1 óra 

1.d Jeles Éva tehetséggondozás 2 óra 

1.e Kovács Mónika tehetséggondozás 1 óra 

2.a Szabó Albertné - - 

2.b Ferencziné R Tímea tehetséggondozás 1 óra 

2.c Erdei Erzsébet tehetséggondozás 2 óra 

2.d Nagyné Deli Tünde olvasóvá nevelés szakkör 2 óra 

  Összesen: 13 óra 

 

4.4.1. Közösségfejlesztés 

 

Szeptember 14-én került sor a „Sportágválasztó” program megvalósítására. Az 1-2. évfolyam diákjai az Iskola 

úti telephely udvarát és tornatermét vették birtokba és ismerkedtek meg a kardvívás fortélyaival, a gimnasztráda 

csoport tevékenységével. Kipróbálhatták, hogyan edzenek a kézilabdások és a focisuli növendékei. Végig mehet-

tek a kölyökatlétika eszközeiből felállított pályán. 
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Az őszi hulladékgyűjtés szintén kedvező alkalom volt az osztályközösségek kovácsolódásához. 

A decemberi iskolai bál több osztály bevonásával lett megrendezve. 

December 18-án az AMI növendékeinek színvonalas műsora búcsúztatta a 2015-ös évet. Ének, tánc és zene 

együttese tette felejthetetlenné a gyerekek produkcióját. 

A tavaszi hulladékgyűjtés újra egységbe kovácsolta az osztályokat. 

2016. április 16-án iskolai bálon vehettek részt a szülők, s tekinthették meg gyermekeik színvonalas műsorát.  

Az április 7-i Közlekedésbiztonsági Nyílt Nap minden alsós osztályt kicsalogatott a friss levegőre. A rendőrség, 

katasztrófavédelem, tűzoltóság, mentők bevonásával zajló program nagy érdeklődésnek örvendett. 

2016. május 27-én, a néptánc tanszak záró gálaműsorára került sor. Minden 1-2. évfolyamon tanuló kisdiák 

részvételével. 

2016. május 29-én, Gyermeknap alkalmából, programok sokasága várta a kikapcsolódni vágyókat. 

A tanév végi osztálykirándulások remek alkalmat biztosítottak a felhőtlen kikapcsolódásra. 

 

4.4.2. Guinness rekord kísérlet 

A kézmosás oktatás világrekordjának megdöntésére vállalkoztak  2016. május 5-én az 1.e, 2.a, és a 2.c osztályok 

tanulói. 

A kéztisztaság világnapját eredetileg kórházak és más egészségügyi intézmények számára találta ki a WHO, de 

ma már sokféle ember vesz részt e napon a kézmosás fontosságára emlékeztető eseményeken, versenyeken. Az 

e-Bug magyar csapata egy Guinness világrekord-kísérlet segítségével szerette volna terjeszteni a helyes kézmo-

sás fontosságát. A jelenlegi világrekordot csak akkor tudja Magyarország megdönteni, ha a kezdeményezéshez 

elegendő iskola csatlakozott. A Guinness világcsúcsok megdöntésének és bizonyításának szigorú szabályai van-

nak, ezért volt nagyon fontos, hogy részvétel során mindenben a szabályzatban foglaltakat kellett követni. Ki 

kellett építeni egy-egy „tüsszentőpályát”, ahol a tüsszentések hosszát és szélességét mértük le egy spriccelőfejes 

flakonba töltött zöld ételfestékes víz segítségével. Diasor segítségével megtanultuk a helyes kézmosás lépéseit. 

Védőnőink előadásában hallhattunk a betegségek terjedésének megakadályozásáról. Az óráról videofelvétel és 

számos fénykép készült. Jelenleg a leadott dokumentumok elbírálása zajlik.  

Ha sikerült megdönteni az egy időpontban, több helyszínen kézmosásoktatáson résztvevők jelenlegi rekordját, 

akkor a mi iskolánk – Magyarország számos más iskolájával együtt – is bekerül a rekord-döntők büszke táborába 

– és mindeközben a diákok hasznos ismeretek birtokába jutottak. 

A program szervezői: Erdei Erzsébet, Szabóné Mező Judit, Kovács Mónika. 

4.4.3. Feel 4 Diabetes program 

Feel 4 Diabetes program, egy, az EU által támogatott projekt (2014-2019), melynek célja, hogy kidolgozzon, és 

értékeljen egy, a tényeken alapuló intervenciós programot. A program a 2-es típusú cukorbetegség felismerésére 

és megakadályozására jött létre Európa-szerte. Mivel elsődlegesen a családok tartoznak a veszélyeztetett csopor-

tokba, ezért a vizsgált tanulók szüleinek egészségügyi feltérképezésével kezdődik a folyamat. A tesztek értékelé-

sét követően a veszélyeztetett tanulók kiszűrése megkezdődhet. 

Iskolánkban az 1-2. évfolyam minden osztálya részt vett a tesztek kiosztásában. Sajnos több szülő nem járult 

hozzá a kérdőívek kitöltéséhez. 

4.5. Közösségi programok 

Osztályprogramok az első évfolyamon, az első félévben: 

 

Hóna 

pok 1.a 1.b 1.c 1.d 1.e 

Szep 

tem 

ber 

Séta a város köz-

pontjában-

középületek megte-

kintése. Irodalmi 

teaház- ver-

sek,mesék. 

Őszi séta a Liget-

ben 

Őszi séta a városban, 

termések 

gyűjtése. Pályázat: 

Mosolygó 

fogacskák. A Ma-

gyar Népmese 

Napján: hárompróba. 

Sportágvá- 

Iskolánk környék-

ének megismerése. 

Séta a közeli ut-

cákban, a régi 

óvoda meglátoga-

tása. 

Sportnap, moziláto-

gatás 
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lasztó-népszerűsítő 

délelőtt. 

Októ- 

ber 

Bekapcsolódtunk az 

állatok világnapja 

rendezvényeibe. 

Rejtvényfejtők dél-

utánja. Egészséghét 

Rajzpályázat: Álla-

tok világnapja.  

Aktív részvétel az 

állatok világ- 

napján a DÖK szer-

vezésében. 

Egészséghét: plakát-

készítés, 

termésbábok. 

Őszi játszónap 

táncházzal gyü-

mölcskóstolással 

kézműveskedéssel. 

Lego gyárlátogatás 

Nyíregyházán, 

színházlátogatás 

Novem 

ber 

Lego-gyári látogatás 

Nyíregyházán. Szín-

házlátogatás: A 

Mumus című darab 

megtekintése. Színházlátogatás 

Téli séta a városköz-

pontban: ün- 

nepi hangulat, dísz-

világítás,  

betlehem. Rajzpá-

lyázat: AMI. 

Színházlátogatás 

Fellépés a Miku-

lás-váró bálon 

Színházlátogatás 

Debrecenben: Holle 

anyó 

Decem 

ber 

Karácsonyi játszó-

ház. Kézműves 

foglalkozás a Mó-

ricz Pál Városi 

Könyvtárban. 

Mikulás party 

(játékdélután) 

Karácsonyi játék-

délelőtt Adventi 

játszóház 

Mikulás délután. Az 

AMI 

kiállításának megte-

kintése. 

Karácsonyi játszó-

ház. Karácsonyi  

hangverseny. 

Karácsonyi játszó-

ház. Mikulás-váró 

klubdélután Fellé-

pés a karácsonyi 

műsorban.  

Mikulás nap, szín-

házlátoga 

tás: Holló együttes 

koncertje, korcso-

lyázás Debrecenben 

Január 

Játékdélután az új év 

köszöntése 

Kiállítás látogatás 

Reál Osztálykassza. 

Farsangi  

előkészületek. Rajz-

pályázat: Astellas. 

Fogápolási hét: a 

Mosoly- 

gó Fogacskák pályá-

zaton nyert 

promóciós csomagok 

felhaszná- 

lásával. 

Farsangi készülő-

dés Havas játékok 

 

Osztályprogramok az első évfolyamon, a második félévben: 

 

Hónapok 1.a 1.b 1.c 1.d 1.e 

Február Farsangi sze-

replés. 

Farsangi szerep-

lés. 

Eredményes farsangi sze-

replés 

az iskolában és a városi 

farsangon. Mesedélután: 

gyerekek kedvenc meséi, 

meseolvasás, ajánlás. 

Rajzpályázat: Népmesék 

világa 

Farsangi szerep-

lés. 

Farsangi szerep-

lés: Mano dance 

(Városi 1. hely) 

Hulladékakadé-

mia, Hajdúság 

madarai fotókiál-

lítás. 

 

Márc. A művelődési 

központ kiállí-

tásainak meg-

tekintése 

Autómakett 

kiállítás, a 

Nőnapi ajándék 

készítése. 

Rajzpályázat: 

Nemzeti parkunk 

madarai 

(Hortobágy) 

Ajándékkészítés nőnapra, 

köszöntés. Ajándékkészí-

tés hús- 

vétra, locsolóversek, kö-

szönővers tanulása. A 

művelődési köz- 

A művelődési 

központ kiállítá-

sainak megte-

kintése: 

Autómakett 

kiállítás, a Haj-

Fegyverek kiállí-

tás a Helytörté-

neti Gyűjte-

mény- 

ben 
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Hajdúság 

madarai fotóki-

állítás. 

pont kiállításainak megte-

kintése: 

Autómakett kiállítás, a 

Hajdúság 

madarai fotókiállítás. 

dúság 

madarai fotóki-

állítás. 

Április Anyáknapi 

ajándék készí-

tése 

Feel 4 Diabetes 

program. 

Közlekedésbiz-

tonsági napon 

való részvétel. 

Anyáknapi aján-

dék készítése.Feel 

4 Diabetes prog-

ram.Báli szerep-

lés.Közlekedésbiz

tonsági napon 

való részvétel. 

Anyák napi készülődés: 

ajándék- 

készítés, verstanulás. 

Rajzpályázat: Frissen, 

fitten. Részvétel a  

Feel 4 Diabetes program-

ban. 

Részvétel a Közlekedés-

bizton- 

sági napon. 

Anyáknapi 

ajándék készíté-

se. 

Feel 4 Diabetes 

program 

Közlekedésbiz-

tonsági napon 

való részvétel. 

Hulladékgyűjtés, 

Közbiztonsági 

Nyílt Nap, Ta-

vaszváró hét 

programjai, 

Kaktusz kiállítás, 

Feel 4 Diabetes 

program,  

Május Osztálykirán-

dulás 

Osztálykirándu-

lás. 

Tartós élelmiszer 

gyűjtése Kárpátal-

jának. 

Anyák napi köszöntés.  

Osztálykirándulás Erdős-

pusztára. 

A művelődési központban 

a Ja- 

pán babák és a japán rajz-

pályázat kiállítások megte-

kintése.  

Gyermeknap a városi für-

dőben. 

Osztálykirándu-

lás 

Happy-hét: „Víz-

idő”, Víz, a tan-

anyag részeként, 

Guinnes-rekord 

kísérlet, Hang-

szer bemutató, 

Anyák napi 

műsor az édes-

anyáknakGyer-

meknap 

Június Részvétel a 

Tedej Zrt. Isko-

lagyü- 

mölcs program-

ján. 

Kiállítás megte-

kintése 

(Kézműves ta-

nya).Tedeji Isko-

lagyümölcs prog-

ramon való rész-

vétel. 

Séta a városban, lakóhe-

lyünk 

szépségének felfedezése: 

virágos környezet, hársfák. 

Fagyizás. 

Részvétel a Tedej Zrt. 

Iskolagyümölcs program-

ján. Osztályprogram június 

13-án: sorverseny,  

vitaminsziget, filmnézés 

(Úton ha- 

zafelé 2). 

Részvétel a 

Tedej Zrt. Isko-

lagyü- 

mölcs program-

ján. 

Osztálykirándu-

lás, Színházláto-

gatás: Rigócsőr 

király, Részvétel 

a Tedej Zrt. 

Iskolagyü- 

mölcs program-

ján, Látogatás a 

városi sétabus--

szal a Martinek-

farmra, Játék 

délelőtt a Hely-

történeti Gyűj-

teményben, 

Fagyizás, Játék a 

városi játszóté-

ren,  

 

Osztályprogramok a második évfolyamon, az első félévben: 

 

Hónap 2.a 2.b 2.c 2.d 

Szept. 

Sportnap, Moziláto-

gatás 

Gyümölcsös kalan-

dok Derecskén 

Játékdélután, mozi, 

Erdei iskola Nyíregyhá-

zán 

Erdei iskola Sóstón, sport-

nap, mozi 

Okt. Erdei iskola Nyír-

egyházán 

Erdei iskola Nyír-

egyházán Állatok világnapja  

Állatok világnapja program-

jai 

Nov. 

Színházlátogatás 

Látogatás a LEGO 

gyárban Színházlátogatás Színházlátogatás 

Dec. Mikulás, Fenyőün-

nepség, 

Színházi Mikulás-

program,Karácsonyi 

játszóház 

Adventi titkos 

manóajándékozás, 

Mikulás, Fenyőünnep-

ség, Színház 

Mikulás ünneplése, kará-

csonyi játszóház, karácsonyi 

műsor, korcsolyázás 

Jan. 

Farsangi készülődés 

Szánkózás, rajzpá-

lyázat: Astellas, 
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farsangi készülődés 

 

Osztályprogramok a második évfolyamon, a második félévben: 

Hónap 2.a 2.b 2.c 2.d 

Február Farsangi készülődés Farsangi készülődés Farsangi készülődés Farsangi készülődés 

Március Színházlátogatás Színházlátogatás Nőnap, Húsvét, 

Színházlátogatás 

Színházlátogatás 

Április Közbiztonsági Nyílt 

Nap, Tavaszváró 

hét programjai, 

Kaktusz kiállítás, 

Feel 4 Diabetes 

program 

Közbiztonsági Nyílt 

Nap, Tavaszváró 

hét programjai, 

Kaktusz kiállítás, 

Feel 4 Diabetes 

program 

Hulladékgyűjtés, 

Közbiztonsági Nyílt 

Nap, Tavaszváró 

hét programjai, 

Kaktusz kiállítás, 

Feel 4 Diabetes 

program 

Közbiztonsági Nyílt 

Nap, Tavaszváró 

hét programjai, 

Kaktusz kiállítás, 

Feel 4 Diabetes 

program 

Május Hangszer bemutató, 

 Anyák napi aján-

dék az édesanyák-

nak, Gyermeknap 

Hangszer bemutató, 

Anyák napi ajándék 

az édesanyáknak, 

Gyermeknap 

Guinnes-rekord 

kísérlet, Hangszer 

bemutató, Anyák 

napi ajándék az 

édesanyáknak, 

Gyermeknap 

Hangszer bemutató, 

Anyák napi ajándék 

az édesanyáknak, 

Gyermeknap 

Június Osztálykirándulás, 

Részvétel a Tedej 

Zrt. Iskolagyü- 

mölcs programján. 

Osztálykirándulás, 

Részvétel a Tedej 

Zrt. Iskolagyü- 

mölcs programján. 

Osztálykirándulás, 

Részvétel a Tedej 

Zrt. Iskolagyü- 

mölcs programján. 

Osztálykirándulás, 

Részvétel a Tedej 

Zrt. Iskolagyü- 

mölcs programján. 

 

Az osztályprogramok megvalósításában, annak anyagi kiadásaiban segített a Reál Osztálykassza pályázatán 

nyert összeg. Az 1.c osztály 1385 Ft-ot, az 1.e osztály 6500 Ft-ot, a 2.c osztály 14.575 Ft-ot kapott a leadott 

címkék után. A pályázatok írói: Varga Miklósné, Erdei Erzsébet és Kovács Mónika. 

4.6. A pedagógusok módszertani fejlesztése  

 

Időpont Helyszín A továbbképzés megnevezése Résztvevők 

2015.09.24. Debrecen 

Hagyomány és újítás a magyar helyesírási 

szabályzat változásai Nyakó Istvánné 

2015.10.08. Debrecen 

Helyőkeresztúri Komplex Instrukciós Prog-

ram lehetőségei a különböző adottságokkal, 

hátérrel rendelkező diákok számára a ké-

pességeik kibontakoztatására 

Nyakó Istvánné, Deméné 

Czeglédi Éva, Ferencziné 

RT 

2015.10.09. Hajdúnánás 

Mézes Judit: Gyermekkori félelem legyő-

zése a mesék által 

Varga Miklósné, Deméné 

Czeglédi Éva 

2015.11.18-19. Polgár Tankerületi Pedagógiai Napok Munkaközösség 

2015.11.27. Debrecen A közlekedésre nevelés aktuális kérdései Kovács Mónika 

2016. 04.28. Hajdúnánás 

A Pedagógiai Szakszolgálatban végzett 

gyógypedagógiai és pszichológusi felada-

tok Munkaközösség 

2016.06.14. Hajdúnánás Szakmai Nap, szekció foglalkozások Munkaközösség 

2015/16 DE- GYFK 

Pedagógus szakvizsga Differenciáló-

fejlesztő szak 

Ferencziné Répánszki 

Tímea 

 

TANKERÜLETI PEDAGÓGIAI NAPOK: 

A rendezvénysorozat központi témái: Kompetenciafejlesztés és tehetséggondozás  

Időpont: 2015. november 18-19.  

Helyszínek: Ady Endre Művelődési Központ, Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola  

Program: 2015. november 18.  
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Megnyitó: Éles Béláné KLIK Hajdúnánási Tankerületének igazgatója  

Köszöntő: Tóth József Polgár város polgármestere  

Gondolatok a Pedagógiai Napokhoz: Dr. Csiszár Imre történész, az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport tudomá-

nyos segédmunkatársa, Hajdúnánás Városi Önkormányzat alpolgármestere.  

Mérhető-e az iskola eredményessége?  

Előadó: Prof. Dr. Pusztai Gabriella D.Sc.habil Debreceni Egyetem  

A tehetséggondozás, tehetségfejlesztés aktualitásai  

Előadó: Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens, a MATESZ alelnöke, az MTT alelnöke, az Arany János Prog-

ramok szakmai irányítója  

2015. november 19.:  

A TÁMOP projektek eredményeinek megjelenése az iskoláinkban  

A DIFER és a kompetenciamérés eredményeinek feldolgozása alapján készített egyéni fejlesztési utak  

Előadó: Horváth József mérés-értékelési szakértő  

A Mentoráló Iskola program bemutatása  

Előadó: Tóth Imre Bocskai István Általános Iskola és AMI intézményvezetője  

Az Eötvös Program lebonyolítása a tiszagyulaházi iskolában  

Előadó: Bartháné Csuhai Ilona GUT Általános Iskola Tiszagyulaházi Tagintézménye tagintézmény-vezetője  

Innovatív iskolafejlesztés  

Előadó: Dr. Faragóné Béres Edit Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola intézményvezetője  

10:00-12:00  

Műhelymunkák, bemutató órák  

1. szekció: A DIFER-mérés dokumentációi, egyéni fejlesztési tervek Horváth József mérés-értékelési szakér-

tő előadásában 

2. szekció: Írás-mozgás koordináció 7-8 éves korban egy komplex fejlesztés tükrében  

Tanít: Suhajdáné Sereg Mónika  

Korreferál: Polonkainé Szabó Marianna  

3. szekció: „Együtt könnyebb” kompetenciafejlesztés, szövegértés  

Tanít: Lukácsné Györfi Lilla  

Korreferál: Tóth Istvánné  

4. szekció: Differenciált tanulásirányítás matematika órán  

Tanít: Létray Judit  

Korreferál: Vitányiné Struba Rita  

5. szekció: A kompetenciafejlesztés lehetőségei történelem órán  
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Tanít: Szarvasné Joó Anikó  

Korreferál: Molnárné Kovács Judit  

6. szekció: A kísérletezés a kémia fontos vizsgálódási módszere  

Tanít: Szabó Bertalan  

Korreferál: Szabóné Bacskai Zsuzsanna  

7. szekció: A vezetékek elektromos ellenállása  

Tanít: Sinka György  

Korreferál: Török Mihály  

8. szekció: „Ugye én is ügyes vagyok?” kézműves foglalkozás szabadidőben  

Tanít: Balyi Jánosné  

Korreferál: Deli Istvánné  

9. szekció: A tudás kertje – iskolakert  

Bemutatja: Pető Erika  

 

SZAKMAI NAP – BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉS 
 
Időpont: 2016. június 14.  

Helyszín:  

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

4080 Hajdúnánás, Óvoda utca 2-10. aula és kijelölt tantermek, illetve 

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6., TIT terem.  

A szakmai nap első előadása keretében általános tájékoztatót hallhattunk a Hajdúsági Görögkatolikus Gyermek-

védelmi Központ hajdúnánási vezetőjétől, Bíró Istvántól, a lakásotthonok jelen helyzetéről. Majd szekciókba 

rendeződve folytatódott nap. 

Szekció 1.: 
Digitális bakiparádé – hogyan ne tanuljunk másoktól! 

Szekcióvezető: Tóth Imre 

Szekció 2.: 
Ötletek IKT eszközhasználathoz – nem csak történelem tanároknak 

Szekcióvezető: Szabó Albert 

Szekció 3.: 
Tehetséggondozó program előkészítése 

Szekcióvezető: Jeles Éva 

Szekció 4.: 
Felkészülés a 2017. évi minősítő eljárásra 

Szekcióvezető: Szabó Sándor 

Szekció 5.: 
Válaszadó rendszer használata 

Szekcióvezető: Petrus Tamás 

Szekció 6.: 
Összművészeti mese előadás módszertana 

Szekcióvezető: Horváthné Bózsár Irén 

Szekció 7.: 
Komplex művészeti program alkalmazása tanórán kívüli tevékenységként 
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Szekcióvezető: Kaprinyákné Ádám Edit 

 

5. Eredményességi mutatók 

5.1. Eredményességi mutatók 

Osztály Kitűnő Jeles Évismétlő 

 félévkor év végén félévkor év végén félévkor év végén 

1.a 4 3 3 2 4 4 

1.b 15 13 5 5 1 1 

1.c 3 5 5 7 - 1 

1.d 9 9 4 5 3 4 

1.e 9 11 4 2 1 1 

2.a 7 9 6 3 - 1 

2.b 7 8 4 4 1 1 

2.c 7 5 4 4 - 1 

2.d 2 3 3 3 - - 

Összesen: 63 66 38 35 10 14 

 

5.2. Az osztályok eredményei 

 

 Év eleji tantárgyi méré-

sek 

Félévi tantárgyi mérések Év végi tantárgyi méré-

sek 

 

os

z- 

tá

ly 

tantárgy eredmény 

(%) 
tantárgy eredmény 

(%) 

tantárgy eredmény 

(%) 

tanító 

1

.a 

magyar 

matematika 

 

57,7% 

52% 

56% 

 

Másolás 

Tollbamondás 

Szövegértés 

Hangos olvasás 

Matematika 

3-10 hiba 

7 hiba 

70% 

50 betű/1perc 

71% 

Írás 

Másolás 

Tollbam. 

Szövegért. 

Hangos olv. 

 

Matematika 

 

Környezet 

80% 

81,5%   

76,7% 

79.8% 

180 be-

tű/perc 

1.cs. 43% 

2.cs. 90% 

--------- 

Nyakó 

Istvánné 

Deméné 

Cz.É. 

1

.

b 

magyar 

matematika 

 

75% 

62% 

86% 

 

Másolás Toll-

bamondás 

Szövegértés 

Hangos olvasás 

Matematika 

1. cs. 

2. cs. 

0,9 hiba 

0,8 hiba 

95 % 

70 betű/1perc  

 

91% 

94% 

Írás 

Másolás 

Tollbam. 

Szövegért. 

Hangos olv. 

 

Matematika 

 

Környezet 

91% 

90% 

85 % 

93% 

190 betű/ 

perc 

1.cs.97% 

2.cs.85% 

77% 

Kékiné 

Seres Em-

ma 

 

 

 

1

.c 

magyar 

matematika 

 

82% 

59% 

64% 

Másolás Toll-

bamondás 

Szövegértés 

Hangos olvasás 

Matematika 

0,9 hiba 

2,1 hiba 

86% 

69 betű/1perc 

80-86% 

Írás 

Másolás 

Tollbam. 

Szövegért. 

Hangos olv. 

 

Matematika 

 

Környezet 

91,73% 

97% 

88% 

89% 

219 be-

tű/perc 

1.cs.88% 

2. cs.65% 

------------ 

Varga 

Miklósné 
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1

.

d 

magyar 

matematika 

 

66% 

87,59% 

 

Másolás 

Tollbamondás 

Szövegértés 

Hangos olvasás 

Matematika 

2,42 hiba 

2,06 hiba 

87% 

80 betű 

83% 

Írás 

Másolás 

Tollbam. 

Szövegért. 

Hangos olv. 

 

Matematika 

Környezet 

77% 

82% 

72% 

88% 

143 betű/ 

perc 

86% 

74% 

Jeles Éva 

1

.e 

magyar 

matematika 

75,6% 

66,6% 

Másolás 

Tollbamondás 

Szövegértés 

Hangos olvasás 

Matematika 

1,5 hiba 

2,2 hiba 

80% 

73 betű 

83% 

Írás 

Másolás 

Tollbam. 

Szövegért. 

Hangos olv. 

 

Matematika 

Környezet 

94% 

92% 

88% 

91% 

196 betű/ 

perc 

80% 

78% 

Kovács 

Mónika 

2

.a 

Magyar írás 

Tollbamondás 

Másolás 

Szövegértés 

Magyar nyelv 

tz. 

Hangos olva-

sás 

Matematika 

77% 

74% 

92% 

89% 

- 

188betű/

perc 

61% 

Magyar írás 

Tollbamondás 

Másolás 

Szövegértés 

Magyar nyelv  

Hangos olvasás 

Matematika 

- 

14 hiba 

7 hiba 

71% 

80% 

312 betű/perc 

70% 

Nyelvtan 

Másolás 

Tollbamond. 

Szövegértés 

Hangos 

olvasás 

Matematika 

Környezet 

74,9% 

5,7 hiba 

11 hiba 

76,5% 

356 

betű /perc 

72,7% 

- 

Szabó 

Albertné 

Simon 

Béláné 

 

2

.

b 

Magyar írás 

Tollbamondás 

Másolás 

Szövegértés 

Magyar nyelv 

tz. 

Hangos olva-

sás 

Matematika 

 

76% 

78% 

93% 

88% 

- 

185 betű 

72% 

91% 

Magyar írás 

Tollbamondás 

Másolás 

Szövegértés 

Magyar nyelv 

tz. 

Hangos olvasás 

Matematika 

 

- 

16 hiba 

7 hiba 

68% 

84% 

345 betű/perc 

61% 

91% 

Nyelvtan 

Másolás 

Tollbamond. 

Szövegértés 

Hangos 

olvasás 

Matematika 

Környezet 

70 % 

4,7 hiba 

11,2 hiba 

74 % 

345 be-

tű/perc 

73,5 % 

80,8 % 

Ferencziné 

Répánszki 

Tímea 

2

.c 

Magyar írás 

Tollbamondás 

Másolás 

Szövegértés 

Magyar nyelv 

tz. 

Hangos olva-

sás 

Matematika 

- 

89% 

92% 

93% 

- 

177 be-

tű/perc 

62% 

Magyar írás 

Tollbamondás 

Másolás 

Szövegértés 

Magyar nyelv 

tz. 

Hangos olvasás 

Matematika 

- 

2 hiba 

74% 

71% 

Nyelvtan 

Másolás 

Tollbamond. 

Szövegértés 

Hangos 

olvasás 

Matematika 

Környezet 

73% 

4,3 hiba 

8,5 hiba 

69,1% 

243 

betű/perc 

69,2% 

- 

Erdei Er-

zsébet 

2

.

d 

Magyar írás 

Tollbamondás 

Másolás 

Szövegértés 

Magyar nyelv 

tz. 

Hangos olva-

sás 

Matematika 

- 

82% 

92% 

89% 

- 

198 be-

tű/perc 

66% 

Magyar írás 

Tollbamondás 

Másolás 

Szövegértés 

Magyar nyelv 

tz. 

Hangos olvasás 

Matematika 

- 

6 hiba 

7 hiba 

60 % 

80% 

236 betű 

78% 

Nyelvtan 

Másolás 

Tollbamond. 

Szövegértés 

Hangos 

olvasás 

Matematika 

Környezet 

77,8% 

5 hiba 

7 hiba 

73,2 % 

258 

betű/perc 

71,3 % 

89,3 % 

Nagyné 

Deli Tünde 

 

Mérési átlagok: 

 

 1. évfolyam 2. évfolyam 

  tanév eleje félév tanév vége tanév eleje félév tanév vége 

Matematika 66,6% 88,4% 80% 70,4% 74,2% 72% 

Magyar: Hangos 71,26% 68,4 be- 186 be- 187 be- 286 be- 300 be-
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olvasás tű/perc tű/perc tű/perc tű/perc tű/perc 

Szövegértés 83,6% 88% 90% 66,5% 73% 

Magyar nyelv  - 87% - 79,5% 74% 

Tollbamondás 2,8 hiba 82% 81% 11 hiba 9,4 hiba 

Másolás 1,7 hiba 88,5% 92% 6 hiba 5 hiba 

 

5.3. Az eredmények értékelése, fejlesztési feladatok 

Átlagok az 1. évfolyamon: 

Matematika: év eleji bemenő mérés: 66,6% 

A matematika diagnosztikus mérés öt területet vizsgált: jobb és bal fogalmát, mennyiséget (több-kevesebb), 

nagyság szerinti rangsorolást, síkidomok felismerését (háromszög, téglalap, kör), sorozatot.  

Megoszlik az osztályok teljesítménye a legsikeresebb feladat tekintetében. Az első, második, illetve a negyedik 

feladat (jobb-bal fogalma, mennyiségek felismerése, síkidomok beazonosítása) tükrében. A legkevésbé sikerült 

feladat a sorozat folytatása volt. 

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

gének tudatosítása, síkidomok csoportosításának begyakorlása, sorozatok képzési szabályának elsajátítása. 

Matematika: félévi mérés: 88,4% 

Több mint 20%-os javulás tapasztalható a bemenő mérés és a félévi mérés között. A gyerekek elsajátították a 

legalapvetőbb feladatokat: relációk értelmezése, jelölése, több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát, megtanulták a 

számokat (0-10) leírni, mechanikusan számolni 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 feladatok megoldási mene-

tének elsajátítása. 

Matematika: év végi mérés: 80% 

A félévi méréshez képest 8%-os csökkenés mutatkozott az év végi mérésnél. Ennek oka a számkörbővítés és a 

gyerekek képességében keresendő. A legtöbb gyerek még elboldogul tízes számkörben, ám a húszas számkör 

már túl nehéznek bizonyul számukra. 

Magyar: bemenő mérés: 71,26% 

A magyar diagnosztikus 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 részterületen. A tökéletes vonalelem ábrázolása esetén egytől hatig terjedő pontszám volt adható, 

az ábrák nehézségi foka szerint. A maximális 34 pontérték csökkent, ha az érintkezési pontoknál a vonalak talál-

kozása továbbnyúlt, ha nem volt megfelelő az arány. Tovább csökkent a pontszám a bizonytalan szálkás vonal-

vezetésnél, ha az egyenesek elgörbültek az újrakezdésnél. Nulla pontot kapott a helytelen, felismerhetetlen ábra. 

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

lesztése gyurmázással, ujjtornával. Megfigyelő képesség, térbeli tájékozó képesség fejlesztése.  

Magyar: félévi mérés: 83,6%, hangos olvasás 68 betű/perc. 

12%-os javulás észlelhető a tanév eleji méréshez képest. A félévi mérés során az elsajátított betűk ismerete mel-

lett, szövegértési feladatok vártak a gyerekekre szavak és szókapcsolatok szintjén.  

Fejlesztésre szorul a betűző olvasás helyett a szóolvasás és mondatok olvasásának begyakorlása a tanév végére. 

Szövegértési feladatok mondatok és rövidebb szöveg szintjén. 

Magyar: év végi mérés: 88%, hangos olvasás 186 betű/perc. 

A szövegértés feladatsorának megoldása további eredményeket hozott félév óta. A gyerekek megismerkedtek a 

feladatok típusaival, a magyar ábécé betűit biztonsággal használják. Hangos olvasásuk szöveg szintjén is elisme-

résre méltó. Hangsúlyos olvasásra még nem képesek, de pontos, szöveghű olvasásra már igen.  

 

Átlagok az 2. évfolyamon: 

Matematika: bemenő mérés: 70,4% 

Matematikából az alapműveletek gyakorlása mellett a szabályjátékok alkalmazása, valamint a szöveges felada-

tok megoldása jelentette a legnagyobb nehézséget a mérés során. Nyolc százalékkal gyengébb eredményt produ-

káltak a diákok a tanév végéhez képest. 

Matematika: félévi mérés: 74,2% 

Kismértékű javulás tapasztalható a bemenő méréshez képest. A százas számkörben eligazodni, a szorzó-

bennfoglaló táblákat elsajátítani, nagy kihívást jelent a tanulók számára. 

Fejlesztési feladat: számolási rutin megszerzése százas számkörben. Szorzó-és bennfoglaló táblák bevésése a 

tanév végére. 

Matematika: év végi mérés: 72% 
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Hasonló az eredmény a félévhez képest. A számkörbővítés tízessével halad az OFI-s könyvben. Ezzel párhu-

zamban tanítja a szorzó-és bennfoglaló táblákat. Több idő marad a begyakorlásra a tanév végéig ebben a tan-

anyag struktúrában. 

Hangos olvasás: év elején: 187 betű/perc 

Az olvasási tempó a tanév végén 175 betű/perc volt, tehát az év eleji eredmény jónak mondható. 

Hangos olvasás félévkor: 286 betű/perc. 

Dinamikus fejlődés mutatkozik ezen a területen. 

Fejlesztési feladat: értő olvasóvá nevelni a gyerekeket! 

Hangos olvasás év végén: 300 betű/perc. 

Kis fejlődés mutatkozik a tanév végére. Olvasóból értő olvasóvá igyekeztek a tanítók nevelni a tanulókat. Az 

olvasás pontossága mellett, a mondatvégi írásjelekre, vesszőre is figyelmet fordítottak hangos olvasáskor. 

Szövegértés: év elején: 89,75% 

A tanév végén is 89%-os teljesítményt nyújtott az évfolyam. Ezen a területen nincs rontás. 

Szövegértés félévkor: 66,5% 

Több mint 20%-os rontás következett be a szövegértés mérésekor. Oka: hosszabb lett a szöveg, ami a gyengén, 

csupán mechanikusan olvasó diákoknál komoly feladatértési problémához vezetett. 

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

Szövegértés év végén: 73% 

Javult a szövegértés eredménye félév óta 7%-kal. Begyakorolták a hosszabb elbeszélő szövegek olvasását a 

diákok. Képesek megnevezni a szereplőket, a helyszínt, sorba rendezni az eseményeket, tulajdonságokat rendelni 

a szereplőkhöz, új címet adni a történetnek vagy éppen tovább gondolni az eseményeket. 

Másolás: év elején: 92,25% 

A másolás eredménye is százalékra megegyezik a tanév végi teljesítményhez viszonyítva. Szintén nem tapasz-

talható rontás. 

Másolás félévkor: 6 hiba 

A hosszabb szavak, mondatok együttesének másolása kevésbé sikeres feladat megoldást tett lehetővé.  

Fejlesztési feladat: Koncentrált figyelem elérése másoláskor. 

Másolás év végén: 5 hiba 

Eggyel csökkent a hibák vétése másoláskor. Jobban összpontosítottak a kapott feladat során. 

Tollbamondás: év elején: 80,75% 

A tollbamondás eredménye 2 százalékkal gyengébb, mint a júniusi teljesítmény volt. 

Tollbamondás félévkor: 11 hiba 

Fejlesztési feladat: a szilárd betűismeret mellett szükség van a tiszta betű hanghalláshoz, az analízis-szintézis 

képességének meglétére. 

Tollbamondás év végén: 9,4 hiba  

Másfél hibaszámmal csökkent a tollbamondáskor ejtett hibák száma. Szótagolási rutin mellett, a belső hallás 

tökéletesedése is segítette az eredményesebb feladat megoldást. 

 

5.4. Mérési eredmények 

Difer mérés 

Az iskolakezdés sikerességében meghatározó szerepet játszik, hogy hol tart a gyerek azoknak 

a készségeknek az elsajátításában, amelyekre az iskolai tanulás építkezik. Hol tart az anya-

nyelv fejlődésében? Van-e elemi számfogalma? Megvannak-e már az írástanulás megkezdé-

séhez elengedhetetlen idegrendszeri, finommotorikai feltételek? E készségek fejlődése időben 

elnyúló, évekig tartó folyamat. Iskolába lépéskor többévnyi fejlettségbeli különbség mutatha-

tó ki a gyerekek között. Mindezek arra mutatnak rá, hogy komoly figyelmet kell fordítani az 

óvodás gyerekek készségfejlődésére és fejlesztésére, az óvodai-iskolai átmenetre. Diagnoszti-

kus fejlődésvizsgáló rendszer kidolgozásának célja az volt, hogy olyan eszköz jöjjön létre, 

amely segíti az óvodai és iskolai készségfejlesztő munkát. A DIFER-ben szereplő tesztek di-

agnosztikus képet nyújtanak a készségek fejlettségéről, lefedik annak minden összetevőjét. A 

készségek fejlettségének diagnosztikus térképe megmutatja, hogy mely összetevőket sajátítot-

ta már el a gyerek, és milyen fejlesztési teendők vannak még hátra.  

Az idén 18 elsős tanuló Difer mérésére került sor. 
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 A Difer vizsgálatba bevont tanuló  A vizsgálatot végző tanító  

1.a Balog Ádám Nyakó Istvánné 

 Pál László 

Vadász Petra Tatjána 

Vadász Katrin Patrícia 

1.b Lázók Erik Kékiné Seres Emma 

Seres Péter 

1.c Kóti Kristóf Ernő Varga Miklósné 

 Nagy Dominik Zoltán 

Farkas Boglárka Lili 

1.d Martinek Levente Jeles Éva 

 Porkoláb Bence 

Molnár László 

Aszalós Zoltán 

Nagy Tibor Bálint 

Csiszár Zsombor 

1.e Dudás Barbara Kovács Mónika 

 Molnár Kincső 

Reszegi Réka 
 Összesen: 18 tanuló  

 

5.5. Versenyeken, pályázatokon való részvétel 

 

5.5.1. Levelezős tanulmányi versenyek 

A 2015-16. tanévben országos levelezős tanulmányi versenyek közül legtöbben a Teki-Totó matematika ver-

senyt választották. Szám szerint 20 fő. Bendegúz matematika versenyre 3-an, míg magyar nyelvre 4-en jelent-

keztek. A gyerekek döntő többsége arany minősítéssel zárta a versenyt. 

 

A verseny 

megnevezése 

Szintje 

Osztály Versenyző tanulók neve 

Felkészítő 

tanító 

Teki Totó 

országos 

1.b 

Kovács Imre,  

Hadas Tilla,  

Nyakas Dorka, Kovács 

Boglárka 

Deméné Czeg-

lédi Éva 

 

1.c 

Lakatos Leó, Mészáros 

Nimród 

Pálmai János,  

Reszegi Dzsesszika, 

Szincsák Milán 

Kékiné Seres 

Emma, 

Simon Béláné 

 

1.e 

Tálos-Reszegi Bence 

Martinek Imre, Kovács 

Patrik, 

Rácz Máté Kovács Mónika 

 

2.a 

Urbán Péter,  

Pásztor Norbert Simon Béláné 

 2.c Dobó Vivien Erdei Erzsébet 

 

2.d 

Gombos Gabriella, Mester 

Bálint, 

Varga Léna,  

Nagyné Deli 

Tünde 
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Varga Zalán 

Bendegúz ma-

tematika 

országos 1.e Király Anita Kovács Mónika 

 

2.d 

Varga Léna, 

Varga Zalán 

Nagyné Deli 

Tünde 

Bendegúz 

nyelvtan 

országos 1.e Király Anita Kovács Mónika 

 

2.c 

Csengeri Krisztián, Hor-

váth Hanna, 

Szabó Sára Erdei Erzsébet 

 

5.6. Vers-és prózamondó versenyek 

A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény szervezésében 2015. december 15-én 8. alkalommal 

zajlott le a Vihar Béla Versmondó Verseny. 

Az alsó tagozatos verseny zsűrijében dr. Vihar Judit, Vargáné Sárosi Ildikó és Szabóné Mezei Etelka segítette, 

figyelte a gyerekek magas színvonalú produkcióit. Értékelésük alapján a következő eredmények születtek: 

1-2. osztály: 

1. Szabó Emma (Bocskai Iskola, 1.d osztály) 

2. Varga Lili (Bocskai Iskola, 2.a osztály) 

3. Papp Lilla (Bocskai Iskola,  1.c osztály) 

Felkészítők: Jeles Éva, Szabó Albertné, Varga Miklósné tanítók. 

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár által meghirdetett megyei Benedek Elek Mesemondó Versenyen Papp Lilla 2. 

helyezést ért el. Felkészítője: Varga Miklósné. 

2016. április 8-án került megrendezésre a területi Költészet napi versmondó verseny. A táblázat a részvevő diá-

kokat, eredményeiket, és a felkészítőket rögzíti. 

 

Költészet napi versmondó verseny 

(iskolai forduló) 

1.a Tóth Vince, Varga Gréta, Varga Viktória 

 

Nyakó Istvánné 

1.b Kovács Boglárka, Jantek Adrienn, Csuka Hanna II. helyezett Kékiné S.E. 

1.c 

Nagy Kristóf Dániel,  

Pálmai János 

Reszegi Dzsesszika 

Papp Lilla Kata 

 

 

 

III. helyezett Varga Miklósné 

1.d Balogh Eszter  I. helyezett Jeles Éva 

1.e Ianchis Csilla, Dombi Regina, Varga Nóra - Kovács Mónika 

2.a Varga Lili - Szabóné Mező J. 

2.b Gonda Krisztina, Hadházy Gábor, Lakatos Lolita - Ferencziné Répánszki Tímea 

2.c Szabó Sára, Cséki Tamás, Göndör Nadin II, III., III. helyezett Erdei Erzsébet 

2.d 

Balogh Natasa, Nagy Enikő,  

Czifra Nikolett, Vadászi Veronika - Nagyné Deli Tünde 

Költészet Napi Területi Versmondó Verseny 

1.b Csuka Hanna II. helyezett Kékiné S. Emma 
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1.c Papp Lilla Kata III. helyezett Varga Miklósné 

1.d Szabó Emma, Balogh Eszter - Jeles Éva 

5.6.1. Matematika verseny 

A Mini kockák hetének keretében, városi matematika-logika verseny zajlott 2016. február 25-én. A következő 

eredmények születtek: 

 

1. évfolyam 

Versenyző Osztály Pontszám Helyezés Felkészítő 

Kovács Boglárka 1.b 39p I. Kékiné Seres Emma 

Varga Nóra 1.e 38p II. Kovács Mónika 

Kökényesi Miksa 1.d 35,5p III. Jeles Éva 

2. évfolyam 

Versenyző Osztály Pontszám Helyezés Felkészítő 

Gombos Gabriella 2.d 38p I. Nagyné Deli Tünde 

Szakál András 2.a 34p   *(1.) II. Kaprinyákné Ádám Edit 

Orosz László Erik 2.b 34p   *(4.) III. Ferencziné R. Tímea 

A matematika-logika verseny első helyezettjei, Kovács Boglárka, és Gombos Gabriella képviselték iskolánkat a 

megyei Bólyai Matematika Versenyen. 

Ugyancsak a Mini kockák hetében zajlott a sakk levelezős verseny, melynek nyerteseit sorsolással döntötték el. 

 

1. Szakál Márton 1. b 6. Bényei Bence 2. c 

2. Kovács Imre 1. b 7. Pálóczi Bence 2. a 

3. Máró Flóra 1. b 8. Horváth József 1. d 

4. Tóth Napsugár Kinga 1. b 9. Jantek Adrienn 1. b 

5. Küzmös Dániel 1. d 10. Nagy Ákos 1. b 

  

5.6.2. Sportversenyek 

 

A verseny neve Osztály 

Versenyző 

tanulók neve Elért eredmény 

Felkészítő 

tanító 

Megyei futóverseny  

1.b Puskás Tilla 

3. helyezés 

(csapatban) 

17. helyezés 

(egyéniben) Pallaginé S. É. 

1.b 
Nagy Ákos 

11.helyzés 

(egyéniben) Pallaginé S. É. 

2.c Horváth Hanna 3. helyezés Takács Ágnes 
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csapatban 

2.d 

Czifra Nikolett, 

Varga Léna, 

Varga Zalán  

Trungel Zol-

tánné 

5.6.3. Rajzversenyek 

A verseny 

neve A verseny szintje Osztály 

Versenyző tanulók 

neve 

Elért ered-

mény 

Felkészítő 

tanító 

Állatok Világ-

napja iskolai 

1.b Máró Flóra  2.helyezés KSE 

1.b Jantek Adrienn különdíj KSE 

1.c Reszegi Dzsesszika 1. helyezett 

Varga Miklós-

né 

1.e Szeleczki Hanna 2. helyezett 

Kovács Móni-

ka 

2.b Csuka Dorottya különdíj FRT 

2.c Kovács Zsolt különdíj Erdei Erzsébet 

2.d Varga Léna 3. helyezett 

Nagyné Deli 

Tünde 

Karácsony a 

szeretteim és a 

ked- 

ves játékaim 

között 

Bocskai Iskola 

AMI, iskolai 

1.a Csige Zsuzsanna 2. helyezett 

Deméné Czeg-

lédi Éva 

1.b Csuka Hanna 1. helyezett Kné S E 

1.b Tóth Napsugár 2. helyezett Kné S E 

1.b Kovács Boglárka különdíj Kné S E 

2.a Hajdu Annamária 3.helyezett 

Szabó Albert-

né 

2.b G. Nagy Donát különdíj Fné R T 

Karácsonyi 

csoda 

Okkal-Más-Okkal 

Ifjúsági Egyesület, 

városi verseny 

1.c Pataki Gergő 2. helyezett 

Agárdi Zol-

tánné, Varga 

Miklósné 

2.b Lakatos Lolita 3. helyezett Fné R T 

Mesepályá 

zat 

Görög Demeter 

Művelődési Ház, 

Hajdúdorog 2.b Varga Kincső 3. helyezett 

Ferencziné 

R.T. 

Mi van a ládi-

kóban?  

Méliusz Juhász 

Péter Könyvtár 

megyei szintű 1.b Papp Lilla Kata különdíj 

Varga Miklós-

né 

Astellas  országos 

1.a 12 gyerek  

Deméné Czeg-

lédi Éva 

1.c 22 tanuló  

Varga Miklós-

né 

1.e 27 tanuló  

Kovács Móni-

ka 

2.b 25 tanuló  Fné R T 

Népmesék 

világa 

Berettyóújfalu, 

Diószegi Kiss 

István Ált. Isk. 

megyei verseny 1.c 

Papp L., Farkas B., 

Kovács R.,  

Szilágyi J., Pálmai J., 

Lente Á., Reszegi 

Dzs., Nábrádi A.,  

Reszegi J., Szentpéteri 

K. 

Nagy K. - 

Agárdi Zol-

tánné, Varga 

Miklósné 

Fitten frissen 

rajzpályázat városi 1.c 

11 tanuló:  

Nagy Kristóf Dániel 

Reszegi Dzsesszika 

díjazottak, 

tárgy- 

jutalomban  

részesültek 

Agárdi Zol-

tánné, Varga 

Miklósné 

Mozgás, 

egészség, sport városi 1.e Rácz Máté 

díjazott, 

tárgy- 

Kovács Móni-

ka 
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jutalomban  

részesült 

Hajdúdorogi 

mesepályázat 

2016 

Görög Demeter 

Művelődési Ház, 

kistérségi 1.c 9 gyerek 

Eredmény-

hirdetés 

szeptember-

ben 

Agárdi Zol-

tánné, Varga 

Miklósné 

 

5.6.4. Egyéb versenyek 

 

A verseny neve, 

időpontja A verseny szintje Osztály 

Versenyző tanu-

lók neve 

Elért ered-

mény 

Felkészítő 

tanító 

Helyesíró verseny 

2015.12.03. Városi verseny 

2.a 

Snellenpergel Esz-

tella 3. helyezés 

Szabó Albert-

né 

2.c Csengeri Krisztián 2. helyezett Erdei Erzsébet 

2.d Gombos Gabriella 1. helyezett 

Nagyné Deli 

Tünde 

Gyermek Iskola Kupa 

megyei fordulója 

2015.11.27. megyei 

1.e Pálóczi Réka 11. hely 

Kovács Móni-

ka 

2.c Bibercz Eliza 11. hely Kreiter Anna 

K&H Vigyázz, Kész 

Pénz! pénzügyi vetél-

kedő 1. fordulója 

2016. országos (csapat) 

1.b 

Hadas Tilla, Jantek 

Adrienn, 

Kovács Boglárka 

III. hely 

Deméné Czeg-

lédi Éva 

 2.a 

Szakál András 

Ferenc 

Farsang 

2016.02.28. városi 

1.c osztály különdíj 

Varga Miklós-

né 

1.e osztály I. hely 

Kovács Móni-

ka 

Közbiztonsági Nyílt 

Nap biciklis gyorsa-

sági verseny városi 1.e Rácz Máté I. hely 

Kovács Móni-

ka 

 

6. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

6.1. Módszertani fejlesztések 

Módszertani fejlődésünkhöz elengedhetetlen belső képzéseken, továbbképzéseken való részvételünk. November 

hónapban a Pedagógiai Napok keretében Polgárra látogattunk el. Óralátogatás, szakmai előadások meghallgatá-

sa, gyakorlati képzések céljából. 

A Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által felkínált fórumokra elmentünk. Az ott elhangzottakat beépítjük a min-

dennapos pedagógiai gyakorlatunkba. Ebben a tanévben alkalmunk nyílt a Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjének 

és pszichológusának közvetlen beszámolóját, tájékoztató előadását meghallgatni a BTM-es vizsgálat folyamatá-

ról. A júniusi szakmai napon választhattunk a szekciók nyújtotta kínálatból. 

 

6.2. Információáramlás 
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Az információ cseréjére kiváló lehetőség az iskolai rendezvényterv, a napi szintű email váltás, a google drive 

kínálta lehetőségek, a munkaközösségi megbeszélések, a telephelyi havi gyűlések, az iskolai értekezletek, a 

facilitátorok által tartott kiscsoportos megbeszélések. 

 

6.3. Szakmai együttműködés intézményen belül 

Munkaközösségünk igyekszik tartalmas, minőségi kapcsolatot építeni a nevelőtestületet összefogó nyolc további 

munkaközösséggel. E mellett az AMI pedagógusaival is hatékony, támogató kapcsolatot építettünk ki. 

A szakmai közösségek tevékenysége akkor eredményes, ha olyan műhelyekként képesek működni, amelyek 

elősegítik a kollégák szakmai fejlődését, lehetővé teszik egymás kölcsönös támogatását, a megerősítő visszajel-

zéseket, a problémák megoldásának közös keresését, átélhető számukra a színvonalas, értékes, hasznos munka 

tudata, a védettség, s elkerülhető, hogy szakmai gondjaival bárki magára maradjon.  

 

7. A munkaközösség külső kapcsolatai 

7.1. Szakmai együttműködés külső partnerekkel 

A szülőkre hagyományosan úgy tekint az iskola, mint fontos partnereire. 2016. március 9-én, „Szülők iskolája” 

címmel, Szülői elvárások témakörben nyílt lehetőség előadás meghallgatására. Ragyák Andrea pszichológus 

vállalta a téma közvetítését. 

Minden évben nagy kihívás az óvodások és szüleik fogadása. Idén ennek első állomása a nyílt nap volt, melyre 

2016. február 9-10-11-én került sor. Ezt követte a kulturális foglalkozás, február 22-23-24-én, melynek kereté-

ben bemutatkozott az AMI, néptánc produkcióval. A kapcsolat záró eseménye, a május 24-i szülői értekezlet 

volt. Jelen állás szerint, öt első osztály indítására lesz lehetőség a 2016-17. tanévben.  

A rendőrséggel a tűzoltósággal, a mentőkkel, a védőnői hálózattal, gyermekorvosokkal, gyámhatósággal, Peda-

gógiai Szakszolgálattal történő kapcsolat fenntartása lényeges. Számos sikeres program, verseny, pályázat kap-

csolódik az iskolával, a diákokkal való közös munka eredményeképpen. 

7.2. Együttműködés társadalmi, szakmai szervezetekkel 

A tanulási környezet és tanulási alkalmak nyitottá válásának legkézenfekvőbb partnerei a helyi társadalom és 

szervezetei: a civil szervezetek; a helyi és kistérségi társintézmények; a gyermekjóléti, családvédelmi, egészség-

ügyi, egyéb más szociális és jóléti szolgáltatások. A civil szervezetek a helyi, települési érdekekért tevékenyked-

ve, a valós élethelyzet által teremtett tanulási alkalmakat tudnak biztosítani, nemegyszer „hétköznapi” személyek 

segítségével. Azaz lehetővé teszik annak a közvetlen megtapasztalását, hogy tanulni nem csak az iskolában, 

iskolás körülmények között és a pedagógusoktól lehet. A társintézmények, így például könyvtárak, múzeumok, 

közművelődési intézmények, színházak részben az iskolán kívüli és a felnőttkori tudásgyarapításra is jellemző 

tanulási formákat, alkalmakat és lehetőségeket kínálnak. A gyermekvédelmi, családvédelmi, egészségügyi, pe-

dagógiai, szociális és jóléti szolgáltatások biztosítói és az iskolák közötti jó kapcsolatrendszer és együttműködés 

fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. 

 

8. A pedagógiai munka feltételei 

8.1. Munkaközösségi vélemények 

Az első osztályok teljesítménye szórt képet mutat, melynek egyik oka, a tanulók osztályokon belüli elhelyezése. 

Vannak kiváló képességű gyerekekből összeálló csoportok, és több, igen gyenge teljesítményre képes tanulóból 

álló osztályközösségek. Természetesen ezekben az osztályokban is tanulnak példás teljesítményű diákok.  

Nehéz feladat első osztály félévkor egységes mérő anyagból elvégeztetni a felméréseket, mert nagyon eltérő a 

betű-és számtanulás üteme az egyes osztályokban. A tanév végén megíratott egységes felmérők, az első évfo-

lyam minimum követelményének elsajátítására képtelen diákok alacsony teljesítménye miatt, kedvezőtlenebb 
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százalékos eredményt mutat. Tárgyi feltételek sorában, a projektorok működésképtelensége akadályozza a haté-

kony munkavégzést. 

8.2. Továbbképzési, továbbtanulási terv, megvalósulás 

Saját költségén szakvizsgázott Ferencziné Répánszki Tímea. A százhúsz pont kötelező teljesítése miatt a tanév 

során megjelenő továbbképzésekre elmegyünk. 

8.3. Infrastruktúra fejlesztése, humánerőforrás kihasználtsága 

Az 1-2. évfolyamon tanítók heti 25-26 órában tanítanak, szakjuknak megfelelő tantárgyakat, s látnak el e mellett 

számos, a beszámolóban már rögzítésre kerülő egyéb tevékenységeket.  

Iskolánk négy telephelyen működik. Közülük három az elmúlt években lett felújítva pályázati pénzből, vagy az 

önkormányzat támogatásával. A XXI. századi elvárásoknak megfelelő, esztétikus környezet várja a diákokat. 

8.4. IKT- eszközök használata 

A tanulók igénylik a passzív befogadáson alapuló, a hagyományos tanítástól eltérő oktatási módszereket. A 

konstruktív pedagógiai módszerek és munkaformák, a korszerű tanulási–tanítási technikák feltételezik az IKT 

használatát, mely nagyban hozzájárulhat a tanulók motivációjához, eredményesebbé tehetik a nevelő-oktató 

munkát.  

A multimédiás taneszközök igen népszerűek a diákok és a tanárok körében. A multimédia technológiák segítség-

ével rövid idő alatt nagy mennyiségű információhoz lehet jutni, mely sokkal hatékonyabbá teszi a tanulást. Az 

interaktív tábla segítségével rendkívül látványossá, érdekessé tehetjük óráinkat, s tapasztalatom szerint még 

azokat a tanulókat is munkára serkentik, akik egyébként nem szoktak dolgozni az órákon. A tantermek mind-

egyikében van internetelérés. A tanulást eredményesebbé tehetjük, ha audiovizuális eszközöket használunk szer-

vesen beillesztve az órákba. Az oktatófilmek nagyszámú ismétlést, példák sorozatát teszik lehetővé. A PowerPo-

int bemutatók képesek kép, hang, video anyag integrálására, a különböző animációk segítségével több informá-

ciót közölhetünk, mint egyszerű grafikus oldalakkal, mivel több érzékszervre hat, eredményesebbé teszi a tanu-

lási folyamatot. Emellett bármikor visszaléphetünk, s akárhányszor megismételhetők az így nyújtott ismeretek. 

Az interaktív bemutatók az egyéni haladást is lehetővé tehetik.  

8.5. Az egyenletes terhelés biztosítása 

Az idei tanévben tovább emelkedett a tanításra fordított tanóráink száma, ami újabb terheket ró minden tanítóra. 

E mellett a tanmenetek, helyzetelemzések megírására vonatkozó új felépítés, szerkezeti átalakítás is nehézséget 

okoz a korábbi tanévekhez képest. Szakmai feladatainkat igyekszünk maximális hozzáértéssel végezni. Számos 

projekt tagjaként, egyéb iskolai feladatok megvalósításában is szerepet vállalunk. Túlterheltek a pedagógusok.  

 

9. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógi-

ai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

9.1. Az éves célok, feladatok megvalósítása  

A tanévre meghatározott feladatainkat elvégeztük. A minősítő eljárások megkezdődtek, illetve tovább folytak 

iskolánkban. 2016 tavaszán, Nyakó Istvánné kolléganő sikeresen teljesítette a minősítő vizsgát. A tanfelügyeleti 

rendszer beindulása a mi közösségünket is érinti majd. Számos versenyen indítottuk diákjainkat. Kellő verseny-

rutin hiányában szerény eredményekkel zártuk a tanévet. Szakmai munkánk eredményeképpen látványos tanul-

mányi eredmények, erőteljes javulás mutatkozott a félévi, majd az év végi mérések kapcsán. 

Kiemelt feladataink sorából a tehetséggondozást és a felzárkóztatást emelem ki. Mindkét terület sikeréért sokat 

tettek a kollégák, nem csupán kötelező óráik keretében, hanem azokon túl is.  
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10. Projektek 

 

Projekt 

neve 

Rövid leírása Időtartama Projekt 

vezető 

Költség 

igény 

Finanszí 

rozó 

KLIK 

Finanszírozó 

DÖK, SZM 

Városi 

Alsós He-

lyesíró 

Verseny 

2-3-4. évfolya-

mos diákok 

versenye magyar 

nyelvből 

Egy délután 

2015.12. 02. 

Kovács Mó-

nika 

20.000 Ft Nem Alapítvány 

Tavaszváró 

hét 

1-4. évfolyam 

diákjai 

Két hét 

2016.04. 18-

27.  

Kovács Mó-

nika 

30.000 Ft Nem DÖK 

Alapítvány 

Kis-

Kazinczy 

szépolvasó 

verseny 

4. évfolyam 

diákjai 

Egy délután 

2016.04.21. 

Nyakó Ibolya 10.000 Ft Nem Alapítvány 

Megyei 

Komplex 

Tanulmányi 

Verseny 

4. évfolyamos 

diákok versenye 

matematika, 

szövegértés, 

magyar nyelv és 

környezetismeret 

tantárgyakból 

Egy délután 

2016. május 

12. 

Erdei Erzsé-

bet 

15.000 Ft Nem DÖK 
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11. Rendezvényterv havi bontásban 

Időpont Esemény Szakmai vezető Felelős Résztvevők 

Augusztus 

24. Alakuló értekezlet Tóth Imre Vezetők Nevelőtestület 

25. 1. munkaközösségi foglalkozás 

Téma: A tanév céljai és feladatai, munkaterv 

előkészítése 

Szabóné Varga Éva Kovács Mónika Mk. tagjai 

27. Tanévnyitó értekezlet Tóth Imre Tóth Imre Nevelőtestület 

24-31. Teremrendezés – díszítés Egységvezetők Osztályfőnökök Osztályfőnökök 

25-26. Javító – és osztályozó vizsgák lebonyolítása Intézményegység veze-

tők 

Intézményegység veze-

tők 

Értesített tanulók 

 Tanévnyitó ünnepség elsős versének betanítása, 

és dekorációjának elkészítése 

Szabóné Varga Éva Elsős osztályfőnökök, 

tanítók, diákok  

Elsős osztályfőnö-

kök, tanítók, diákok 

30. Ünnepélyes tanévnyitó Tóth Imre Egységvezetők Nevelőtestület, diá-

kok 

Szeptember 

1. Első tanítási nap Tóth Imre Egységvezetők Nevelőtestület, diá-

kok 

1. Naplók megnyitása Tóth Imre Osztályfőnökök Osztályfőnökök 

8. Elsős szülői értekezletek megtartása Szabóné Varga Éva Kovács Mónika Osztályfőnökök, 

szülők 

14. Sportágválasztó Szabóné Varga Éva Tanítók Tanítók, diákok 

16. 2. munkaközösségi foglalkozás 

Téma: munkaterv véglegesítése 

Szabóné Varga Éva Kovács Mónika Osztályfőnökök, 

tanítók 

18. Munkaterv leadási határideje Szabóné Varga Éva Kovács Mónika  

 Kiállítás Szabóné Varga Éva Osztályfőnökök Osztályfőnökök, 

diákok 

25. Tanmenetek leadása Szabóné Varga Éva Kovács Mónika Osztályfőnökök, 

tanítók 

28-30. Magyar Népmese Napja Szabóné Varga Éva Bodnárné Varga Márta Osztályfőnökök, 

diákok 

folyamatos Benevezés a Reál Osztálykasszába Szabóné Varga Éva Osztályfőnökök Diákok, szülők 

folyamatos Benevezés az országos levelezős tanulmányi 

versenyekbe 

Szabóné Varga Éva Szaktanárok Szaktanárok, diákok 

folyamatos Újságrendelések lebonyolítása Szabóné Varga Éva Kovács Mónika Újságfelelősök, diá-

kok 

folyamatos Rajzpályázatok készítése Szabóné Varga Éva Szaktanárok Szaktanárok, diákok 

Október 

1. Október elsejei állapot rögzítése a naplók sta-

tisztikai oldalán 

Szabóné Varga Éva Osztályfőnökök Osztályfőnökök 

 Atlétika Szabóné Varga Éva Testnevelést tanítók Benevezett diákok 

 Labdarúgás 1.k.cs. Szabóné Varga Éva Testnevelést tanítók Benevezett diákok 

folyamatos Tanulási nehézséggel küzdő gyerekek jelzése a 

Szakszolgálat felé 

Szabó Sándor Osztályfőnökök Osztályfőnökök, 

diákok 

8. Magyar Népmese Színház: Több sincs királyfi Szabóné Varga Éva Osztályfőnökök Osztályfőnökök, 

diákok 

 Labdarúgás Szabóné Varga Éva Testnevelést tanítók Benevezett diákok 

9. Difer mérésben érintettek körének meghatáro-

zása az első osztályokban 

Szabó Sándor Elsős osztályfőnökök Elsős osztályfőnökök 

13. 2-3-4. osztályok szülői értekezlete Szabóné Varga Éva Kovács Mónika Osztályfőnökök, 

szülők 

13. Fényképezés Egységvezetők Osztályfőnökök Diákok 

16. Helyzetelemzések leadási határideje Szabóné Varga Éva Kovács Mónika Osztályfőnökök 

folyamatos Rajzpályázatok készítése Szabóné Varga Éva Szaktanárok Szaktanárok, diákok 

November 

 Színházi előadás megtekintése Szabóné Varga Éva Osztályfőnökök Osztályfőnökök, 

diákok 
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2-20. Az 1. évfolyamon kiválasztott tanulók 

Diagnosztikus fejlődés vizsgálatának 

(DIFER) elvégzése 

Szabó Sándor Elsős osztályfőnökök Elsős osztályfőnökök 

10. KRESZ verseny a Rendőrkapitányság szervezé-

sében 

Szabóné Varga Éva Kovács Mónika Közlekedési szakre-

ferensek, diákok 

 Megyei futóverseny Szabóné Varga Éva Pallaginé S Éva 

Bagdi Ildikó 

Pallaginé S Éva 

Bagdi Ildikó 

 Kiállítás Szabóné Varga Éva Osztályfőnökök Osztályfőnökök, 

diákok 

18-19. Pedagógiai napok Tóth Imre Kovács Mónika M. tagjai 

 Bukásra álló tanulók létszámának felmérése. 

Felzárkóztatásuk. Jelzés a szülők felé. 

Egységvezetők Osztályfőnökök Osztályfőnökök, 

tanítók 

19. 3. munkaközösségi foglalkozás 

Téma: az első osztályok bemutatása, bemenő 

mérések eredménye 

Szabóné Varga Éva Kovács Mónika Osztályfőnökök 

27. Megyei KRESZ verseny Szabóné Varga Éva Kovács Mónika Közlekedési szakre-

ferensek, diákok 

29. Nánási Advent Szabóné Varga Éva Osztályfőnökök Osztályfőnökök, 

diákok 

folyamatos Rajzpályázatok készítése Szabóné Varga Éva Szaktanárok Szaktanárok, diákok 

December 

 Filharmóniai előadás Szabóné Varga Éva Nagy-Tóth Annamária Osztályfőnökök, 

diákok 

8. Mikulás napi ajándék színházi műsor: (Miskolci 

Csodamalom Színház) 

Szabóné Varga Éva Egységvezetők Osztályfőnökök, 

diákok 

5-8. Télapó ünnepségek osztálykeretben, 

klubdélutánok 

Szabóné Varga Éva Osztályfőnökök Osztályfőnökök, 

diákok 

5-ig. Az 1. évfolyamon kiválasztott tanulók 

Diagnosztikus fejlődés vizsgálati 

(DIFER) eredményének továbbítása 

Szabó Sándor Elsős osztályfőnökök Elsős osztályfőnö-

kök, diákok 

 Festőművész kiállítása Szabóné Varga Éva Osztályfőnökök Osztályfőnökök, 

diákok 

 Fotókiállítás Szabóné Varga Éva Osztályfőnökök Osztályfőnökök, 

diákok 

15. Vihar Béla versmondó verseny Szabóné Varga Éva Szaktanárok Magyart tanítók, 

diákok 

17. Korcsolyázás Szabóné Varga Éva Kovács Mónika Osztályfőnökök 

18. Karácsonyi műsor Bistey Attila  Szaktanárok, diákok 

folyamatos Rajzpályázatok készítése Szabóné Varga Éva Szaktanárok Szaktanárok, diákok 

Január 

4-22. Félévi felmérések, értékelések Szabóné Varga Éva Osztályfőnökök Osztályfőnökök, 

tanítók 

21-22. Félévi osztályozó értekezlet Tóth Imre Egységvezetők Osztályfőnökök, 

tanítók 

22. Az első félév vége Tóth Imre Egységvezetők Osztályfőnökök, 

tanítók 

28. Félévi értesítők kiosztása Tóth Imre Osztályfőnökök Osztályfőnökök 

29. Félévi tantestületi értekezlet Tóth Imre Tóth Imre Osztályfőnökök, 

tanítók 

29. 4. munkaközösségi foglalkozás 

Téma: félévi mérések, tevékenységek, verseny-

eredmények értékelése 

Szabóné Varga Éva Kovács Mónika Osztályfőnökök, 

tanítók 

folyamatos Rajzpályázatok készítése Szabóné Varga Éva Szaktanárok Szaktanárok, diákok 

Február 

2. Szülői értekezletek Szabóné Varga Éva Osztályfőnökök Osztályfőnökök, 

szülők 

3. Köznevelési fórum Tóth Imre Tóth Imre Pedagógusok 

9-10-11. Nyílt nap a bejövő óvodások szüleinek Tóth Imre Leendő elsős osztály-

főnökök 

Szülők, ovisok 
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19. Zrínyi országos matematikaverseny iskolai 

fordulója 

Szabóné Varga Éva Szaktanárok Matematikát tanítók, 

diákok 

20. Iskolai farsang Székely Barnabás Pedagógusok Szülők, diákok 

22-26. Hulladék Akadémia Tóth Imre Osztályfőnökök Diákok 

27. Városi farsang Székely Barnabás Pedagógusok Szülők, diákok 

folyamatos Rajzpályázatok készítése Szabóné Varga Éva Szaktanárok Szaktanárok, diákok 

Március 

Febr.22- márc. 

4. 

Mini kockák hete Szabó Sándor Deméné Czeglédi Éva Matematikát tanítók 

11. Ünnepi műsor megtekintése Bistey Attila AMI pedagógusai Diákok 

 Filharmóniai előadás Szabóné Varga Éva Osztályfőnökök Nagy-Tóth Annamá-

ria 

24-29. Tavaszi szünet Tóth Imre Osztályfőnökök Diákok 

30. 5. Munkaközösségi foglalkozás 

Téma: felkészülés az év végi mérésekre 

Szabóné Varga Éva Kovács Mónika Tanítók 

folyamatos Rajzpályázatok készítése Szabóné Varga Éva Szaktanárok Szaktanárok, diákok 

Április 

5. Nyílt napok a szülőknek Tóth Imre Kovács Mónika Osztályfőnökök 

6.  Területi versmondó verseny iskolai fordulója Szabó Sándor Jeles Éva Magyart tanítók 

8. Költészet napi területi versmondó verseny Szabó Sándor Bodnárné Varga Márta Magyart tanítók 

15. Tankönyvrendelés Székely Barnabás Kovács Mónika Tanítók 

16. Iskolai bál Tóth Imre Szabó Attila Szülők, pedagógusok 

18-28. Tavaszváró hét Székely Barnabás Kovács Mónika Tanítók 

20. Színház előadás: Furulyás Palkó Szabóné Varga Éva Osztályfőnökök Diákok 

25. Igazgató választás Tóth Imre Labancz Mihály Nevelőtestület 

25.  Anyák napi fotózás Egységvezetők Osztályfőnökök Diákok 

28. 6. Munkaközösségi foglalkozás 

Téma: A Pedagógiai Szakszolgálatban végzett 

gyógypedagógiai és pszichológiai tevékenység 

Szabóné Varga Éva Kovács Mónika, Sza-

bóné Kiss Judit 

Tanítók 

29. Kaktusz kiállítás  Osztályfőnökök Diákok 

 Bukásra álló tanulók létszámának felmérése. 

Felzárkóztatásuk. Jelzés a szülők felé. 

Egységvezetők Osztályfőnökök Osztályfőnökök, 

tanítók 

 Mesés feladatok, 1-2. évfolyamok Szabóné Varga Éva Szaktanárok Magyar tanítók, 

diákok 

 Filharmóniai előadás Szabóné Varga Éva Osztályfőnökök Nagy-Tóth Annamá-

ria 

 Bendegúz Nyelvész verseny  Szabóné Varga Éva Szaktanárok Magyar tanítók, 

diákok 

folyamatos Rajzpályázatok készítése Szabóné Varga Éva Szaktanárok Szaktanárok, diákok 

Május 

2-13. Anyák napja osztálykeretben Szabóné Varga Éva Osztályfőnökök Osztályfőnökök, 

diákok, szülők 

2-6. Happy-hét: "Vízidő", Víz, a tananyag részeként Tóth Imre Kovács Mónika 1.e 

5. Guinness rekord kísérlet Tóth Imre Erdei Erzsébet, Szabó-

né Mező Judit, Kovács 

Mónika 

1.e, 2.a, 2.d osztá-

lyok 

10. Hangszerbemutató Bistey Attila Osztályfőnökök Diákok 

 Osztálykirándulások egységvezetők Osztályfőnökök Osztályfőnökök, 

tanítók, diákok 

24. Szülői értekezlet a leendő elsősök szüleinek Szabóné Varga Éva Leendő elsős tanítók Leendő elsős tanítók, 

szülők 

23…… Rendőrségi előadás a nyár veszélyeiről Tóth Imre Igazgatóhelyettesek Diákok 

27. Néptánc gála Bistey Attila Osztályfőnökök Diákok 

29. Gyermeknap Tóth Imre Igazgatóhelyettesek Diákok 

folyamatos Rajzpályázatok készítése Szabóné Varga Éva Szaktanárok Szaktanárok, diákok 

Június 

1-7. Év végi felmérések megíratása Szabóné Varga Éva Osztályfőnökök Osztályfőnökök, 

tanítók 
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8. Osztályozó értekezlet Tóth Imre Egységvezetők Osztályfőnökök, 

tanítók 

6-17. Tanév végi dokumentációs feladatok Egységvezetők Osztályfőnökök Osztályfőnökök, 

tanítók 

14. Év végi statisztika leadási határideje Tóth Imre Mezeiné Gurbán Juli-

anna 

Osztályfőnökök 

16. Igazgatóhelyettesek választása Tóth Imre Labancz Mihály Nevelőtestület 

17. Hajdúdorogi Mesefesztivál Szabóné Varga Éva Szaktanárok Szaktanárok, diákok 

18. Tanévzáró ünnepség (dekorálás, vers) Egységvezetők Egységvezetők Osztályfőnökök, 

tanítók 

23. Tanévzáró értekezlet Tóth Imre Tóth Imre Osztályfőnökök, 

tanítók 

23. 7. Munkaközösségi foglalkozás 

Téma: tapasztalatok a tanév végi mérésekről, 

versenyekről, az éves munka értékelése 

Szabóné Varga Éva Kovács Mónika Osztályfőnökök, 

tanítók 

 

Hajdúnánás, 2016. június 15.          

Kovács Mónika    

Alsós-nevelési munkaközösség vezető                                                                       

 

 



Alsós nevelési munkaközösség beszámoló, 3-4. évfolyam 

1. Bevezetés 

Az éves munkánkat a következő jogszabályok, dokumentumok határozták meg: 

 iskolánk pedagógiai programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, 

 az intézmény belső ellenőrzési csoportjának éves munkaterve, 

 az önértékelési kézikönyv általános iskolák részére, 

 a kompetencia mérések alapján készült iskolai intézkedési terv. 

2. Helyzetelemzés 

2.1. Személyi feltételek 

Szakmai vezető: Szabóné Varga Éva 

Munkaközösség vezető: Ádámné Balog Erika  

11 alsós osztályfőnök irányította a 3-4. osztályos tanulók életét. Mindannyian több-

éves tapasztalattal rendelkező, jól felkészült, elkötelezett pedagógusok. Osztályfőnö-

ki tevékenységük mellett szaktanári feladatokat is elláttak. Mellettük a munkaközös-

ség tagja volt még két fő, akik szaktanári feladatokat láttak el. 

A munkaközösség tagjain kívül még hat fő segítette a szakos ellátottság teljeskörű 

biztosítását. 

Öszességében elmondhatjuk, hogy a 3-4. osztályos tanulókat jól képzett, felkészült 

pedagógusok tanították. 

2.2. Egyéb feladatok ellátása 

Pedagógusaink az osztályfőnöki tevékenységek és szaktanári feladatok mellett több 

feladatot is elláttak, amely feladatok felölelték az iskola teljes működését: gyermek- 
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és ifjúságvédelmi felelős, diákönkormányzatot segítő pedagógus, BECS tag, ver-

senyfelelősök, tankönyvfelelősök, testnevelés versenykoordinátor, újságfelelős, ala-

pítványi kuratóriumi elnök, dekorációfelelős feladatokat láttak el. 

2.3. A  munkaközösséghez tartozó osztályok 

A munkaközösséghez 11 osztály tartozott, 17–31 fős osztálylétszámmal, átlagosan 

24 fővel, összesen 272 tanuló. Három telephelyen tanultak a gyerekek: Iskola utca, 

Magyar utca, Polgári utca. 

3. Pedagógiai folyamatok 

3.1. A tervezés során a következőket határoztuk meg: 

3.1.1. Éves célok és feladatok 

 A tanulók széleskörű kompetenciafejlesztése tanórákon és tanórán kívüli 

tevékenységekben, kiemelten a szövegértés és a matematika kompetencia 

területeken. 

 Minden tanulónál a minimumszint elsajátításának biztosítása, segítése, a 

tanulói lemorzsolódás elkerülése, lehetőség szerinti csökkentése. 

3.1.2. További célok: 

  A munkaközösség tagjai által kidolgozott olvasóvá nevelés program beve-

zetése, működtetése minden osztályban. 

 A szövegértő kompetencia fejlesztése különböző  oktatási kereteken belül. 

 A matematikai kompetenciák fejlesztése, ettől az évtől kezdődően műveleti 

sebesség mérése. 

 A differenciált óravezetés hatékonyságának növelése. 

 IKT eszközök optimális kihasználtsága az oktatás hatékonyságának érdek-

ében, a pedagógusok digitális kompetenciájának folyamatos fejlesztése. 

 A tanulók magatartásának, viselkedéskultúrájának folyamatos fejlesztése, 

az alapvető erkölcsi normák elmélyítése. 

 Az egészséges életre nevelés, valamint környezettudatos magatartás kiala-

kítása, fejlesztése.   
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 A mindennapos testnevelés minden évfolyamon. 

 A munkaközösség szervezeti kultúrájának fejlesztése. 

 Az intézményi önértékelésbe való bekapcsolódás 

 TÁMOP fenntartása. 

 

Osztály Pedagógus Tantárgy, témakör 

3.a Kaprinyákné Ádám Edit matematika 

3.c Ádámné Balog Erika projekt (Honfoglalás) 

4.a Sáfrány Amália angol (témahét. 3 hetes projekt) 

4.b Bakosné Pálóczi Anikó szövegértés, szövegalkotás 

projekt (II. Rákóczi Ferenc élete) 

4.c Póser Tiborné Művészetek 

3.2. Megvalósítás 

Az éves célok, feladatok megvalósításához alkalmazott módszerek, eszközök 

Az idei tanévet a tavalyi év eredményei alapján valamint az intézmény éves feladatai 

alapján határoztuk meg. 

A megvalósításnál a következő módszereket alkalmaztuk osztályainkban: 

 egységes, az intézmény dokumentumaival összhangban terveztünk 

 az SNI-s tanulók fejlesztési módszereit a tanmenetekben külön jelöltük 

 az emelt óraszámú osztályok, csoportok (matematika, idegen nyelv, 

ének-zene, informatika) számára külön tanmenetet készítettünk 

 a tanórákon, foglalkozásokon alkalmazott módszereket a tanmenet ki-

egészítésekben rögzítettük 

Munkaközösségi szinten a következő módszereket alkalmaztuk:  

 saját program működtetése: a szövegértés fejlesztése és az olvasás 

megszerettetése érdekében Olvasóvá nevelési programot készítettünk 

a tavalyi tanévben, melyet ebben az évben próbáltunk ki egy osztály ki-

vételével minden 3-4. osztályban. A pedagógusok év végi tapasztalatai 

nagyon pozitívak voltak: a gyerekek nagyon megszerették a verseket, 

néhány gyerek önállóan is saját kedvtelésére ír verset. Megnőtt a gye-

rekek olvasás iránti igénye is, irodalmi érdeklődésük kiterjedt lett, az 
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Olvasóvá nevelési program minden osztályban kedvelt foglalkozássá 

vált. A programot szeretnénk a további években is megvalósítani. 

 egységes mérések: szövegértésből és matematikából három mérést 

végeztünk. Ebben az évben vezettük be a műveleti sebesség mérését 

a számolási készség fejlesztése, kiépültsége érdekében. 

 továbbképzések: munkaközösségi tagjaink aktívan részt vettek az in-

tézmény belső továbbképzésein (Pedagógiai Napok, év végi szakmai 

továbbképzés). Kaprinyákné Ádám Edit az év végi szakmai továbbkép-

zésen az egyik foglalkozás vezetője volt, amelyen a komplex művészeti 

program alkalmazását mutatta be tanórán kívüli tevékenységként. 

  műhelymunkák szervezése: év elején az új formátumú dokumentumok, 

tanmenetek, kiegészítések elkészítését végeztük közösen, év közben a 

műveleti sebesség mérésével, a 3. osztályos osztályfőnökök a nevelt-

ségi szint mérésével, annak folyamatával, értékelésével ismerkedtek 

meg, 4. osztályos osztályfőnökeink az intézmény tehetségfejlesztő 

programjában vettek részt. 

 felzárkóztatás: matematika és magyar tantárgyakból volt rá lehetősé-

günk. 

 tehetséggondozás: a folyamatos versenyeztetés, pályáztatás mellett 

matematika tantárgyból volt tehetségfejlesztő foglalkozás hét osztály-

ban. 

 szakkörök: az Olvasóvá nevelés program szakkör formájában valósult 

meg tíz osztályban, ezenkívül Kiskézműves és Szivárvány szakkörök 

működtek Papp Anita és Zágonyiné Ormós Judit vezetésével. 

 versenyeztetés 

 szakemberek igénybevétele: a BTM-es és SNI-s tanulók minél hatéko-

nyabb fejlesztése érdekében folyamatos kapcsolattartás volt az osztály-

főnökök és Kékiné Tar Katalin, Nagy Angéla és Szabóné Kiss Judit fej-

lesztőpedagógusok és Szabó Sándorné gyógypedagógus között. 

 tanórai differenciálás 

 projektek: a munkaközösségi projektek a Mini kockák hete, a Kis- Ka-

zinczy verseny és a Tavaszváró hét programjai voltak. Ezen kívül pe-

dagógusaink és tanulóink a következő projektekben vettek részt: Hulla-

dékgyűjtés, Farsang, A zene mindenkié, Advent, karácsony, Alsós ta-
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vaszi kirándulás, Bocskai játszóház, Digitális témahét, Megyei Komplex 

Tanulmányi Verseny, Szitakötő, Pályázatíró, angol és német nyelvhez 

kötődő projektek, a Digitális hét projektjei. 

 innováció: Kaprinyákné Ádám Edit az OFI-val közösen kifejlesztett 

programot működtetett, Papp Anita, Fekete Andrea és Kaprinyákné 

Ádám Edit pályázatot írt, Ádámné Balog Erika és Pálóczi Anikó a Mo-

zaik Kiadó Mozaweb programjának tesztelőjeként működtek közre. A 

Debreceni Egyetem Digitális hét programjához csatlakozott négy osztá-

lyunk: a 3.c és 3.d A lovagi játékok projektet alakították át saját osztá-

lyukra és hajtották végre, a 3.a osztály saját projekttel vett részt a prog-

ramban, amely a metematika és a természetismeret kapcsolatát mutat-

ta meg a gyerekeknek, a 4.d osztály pedig a Miért fut a futóbab? pro-

jektet valósította meg. A projektekben részt vevő pedagógusok voltak: 

Ádámné Balog Erika, Mónusné Ruszin Anna, Papp Anita, Fekete And-

rea, Kaprinyákné Ádám Edit, Kaprinyák Sándor, Zágonyiné Ormós Ju-

dit. 

3.3. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés rendjéből a dokumentumok ellenőrzése valósult meg maradéktalanul. 

A tanmenetkiegészítések új szempontrendszerének megfelelően készítette el min-

denki az adott csoportra vonatkozó célokat, fejlesztési feladatokat, az alkalmazott 

módszereket, méréseket, ellenőrzés-értékelés rendjét. A tanmeneteket többségében 

közösen beszéltük át, alakítottuk át a helyi tanterv követelményeinek figyelembe vé-

telével. 

A tanmenetkiegészítéseket a pedagógusok precízen, pontosan, az adott csoportra, 

osztályra alakítva készítette el. Csak kisebb hiányosságok mutatkoztak: a módszerek 

közül a differenciálás kihagyása, illetve a méréseknél, a megfigyelésnek, mint mérési 

eszköznek a figyelmenkívül hagyása fordult elő. 

Az osztályfőnökök osztályaikra helyzetelemzést készítettek. Az osztályközösség 

megismerésére minden osztályban szociometriai mérést végeztünk. Ezt a mérést 

még nem minden osztályfőnök használta, náluk a határidő kissé kitolódott. A hely-

zetelemzések alaposak, mindenre kiterjedőek voltak, kiemelkedő volt az osztályfőnö-

kök közösségfejlesztő tevékenységének, programok megtervezése. 
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A tanév során a munkaközösségi dokumentum kitöltése folyamatosan zajlott, felölel-

ve a munkaközösség és az osztályok, pedagógusok teljes körű munkáját. A munka-

közösségi tagok ezeket pontosan, precízen töltötték ki, két embernél tapasztaltam 

hiányosságot. 

A pedagógus értékelés ettől a tanévtől kezdve új országos értékelési rendszer alap-

ján működik, amelynek eredményét az OH informatikai rendszerébe kell feltölteni. A 

rendszer még nem stabil működése miatt, az ellenőrzésnek ez a területe későbbi 

időpontra tevődik át, alkalmazkodva a minősítéshez és tanfelügyeleti ellenőrzések-

hez. Ezen értékelést a munkaközössőg minden tagja megismerte, ehhez az értéke-

léshez igazodva készítettük el az év eleji dokumentumainkat. 

Az országos minősítésben Kaprinyákné Ádám Edit és Zágonyiné Ormós Judit vett 

részt, mind ketten megfeleltek. 

3.4. Az értékelés pontjai, szakaszai 

A munkaközösségben egységesen 3 alkalommal történt ellenőrzés-értékelés.  

Év elején diagnosztikus mérés volt matematikából és szövegértésből. A mérések 

eredményeiből határozták meg a tanítók az adott osztályok, csoportok egész éves 

fejlesztési feladatait. Ezt a mérést érdemjeggyel nem értékeltük, százalékos értéke-

lés történt.  

Félévkor a tanulók matematikai és szövegértő ismereteit mértük, az osztályok ered-

ményeit összevetve előző mérés eredményeivel, a fejlesztés további szakaszainak 

meghatározásával. Mindkét mérést érdemjeggyel értékeltük. 

Év végén ismételten egységes mérést készítettünk matematika és szövegértés terü-

leteken. Ezen mérések segítségével meghatároztuk a kitűzött célok megvalósulásá-

nak mértékét, az évközi fejlesztések hatékonyságát. A méréseket érdemjeggyel érté-

keltük. 

A tanév során alkalmazott folyamatos értékelésnél a Bocskai István Általános Iskola 

és AMI Pedagógiai értékelési rendjét alkalmaztuk a tanév során. Ezt egészítette ki 

minden tanító egyéniségére és az adott csoportra jellemző egyéni értékelési móddal, 

ami szervesen illeszkedett az iskolai értékelési rendszeréhez.  
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4. Személyiség- és közösségfejlesztés 

4.1. Kompetenciafejlesztés 

Minden tanórán kompetenciafejlesztés történt, kiemelten a  matematika és szövegér-

tés kompetenciák területén.   

A matematika kompetenciák fejlesztése érdekében bevezettük a műveleti sebesség 

mérését. Az alapművelet folyamatos gyakorlása a biztosítéka a matematikai kompe-

tenciának. Októberben végeztük el az első mérést, amelyet 8 hét fejlesztés követett 

és a következő mérés. A további mérések időpontjai: december, március, június vol-

tak. 

A szövegértés kompetencia fejlesztéshez kapcsolódóan munkaközösségünk évfo-

lyamokra lebontva olvasóvá nevelés programot dolgozott ki, amelyet egy osztály ki-

vételével minden osztályban bevezettünk. A munkaközösségen belül versmondó 

versenyt tartottunk, a Költészet napján minden kisgyerek kedvenc versét lemásolta 

és az intézményegységben jól látható helyre kitette. A Népmese napján a 3-4. osztá-

lyos gyerekek az 1-2. osztályos társaiknak mesemondással kedveskedtek, néhány 

osztály könyvjelzőt is ajándékozott. 

Tanórákon kívül az osztályok többsége is lehetőséget kapott délutáni foglalkozások 

keretében is matematika és szövegértés kompetencia fejlesztésére: tehetségfejlesz-

tés, szakköri formában vagy felzárkóztató foglalkozás keretében.  

A szociális kompetenciák területén a következőket erősítettük: 

 A pozitív egyéni értékrend és képességrendszer kiépülésének segítése. 

 Olyan iskolai légkör kialakítása, amely elősegíti, hogy a tanulók folya-

matosan megtapasztalhassák az egyének, csoportok kölcsönös megér-

tésének, segítőkészségének előnyeit, hiányuk káros következményeit. 

 Közvetett élmények, hatások átadása. 

 Olyan iskolai életrend kialakítása, működtetése, amelyben a tanulók 

biztonságban érzik magukat, mivel a magatartási szabályok átláthatók, 

kiszámíthatók, egyértelműek. Az elvárás mindenkivel szemben követ-

kezetes. 

 Az életkornak megfelelő normatudat kialakítása. 
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 A lehető legtöbb ismeret cselekvésbe, szimulatív esetekbe ágyazottan 

kerüljön feldolgozásra, gyakorlásra. 

 A tanulók kötődési hálójának megismerése, indirekt módon történő 

gazdagítása. 

 Pozitív érzelmi légkör kialakítása az osztályban, az iskolában. 

 A segítő versengés szemléletének elsajátítása. 

 A stressz, a frusztráció kezelése.  

 Attitűdalakítás: az eltérő nézőpontok megértése, az együttműködés, az 

integritás tekintetében. 

 A személyes előítéletek leküzdésére, kompromisszumra való törekvés. 

 A helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti szo-

lidaritás és érdeklődés fejlesztése. 

 Az európai sokféleség és a kulturális identitás tudatosítása. 

 

A szociális kompetenciájukat fejlesztették többek között a jótékonysági gyűjtési akci-

ók illetve a kupakgyűjtések is, valamint a különböző osztályprogramok megvalósítása 

is. 

A környezeti nevelés terén folytattuk több osztályban a hulladékok szelektív gyűjté-

sét, kiemelt figyelmet fordítottunk saját környezetük rendezett tartására, aktívan részt 

vettünk a hulladékgyűjtéseken. 

Az egészségnevelés terén  tanórákon igyekeztünk hasznos ismeretekkel ellátni tanu-

lóinkat, rendszeresen részt vettünk az orvosi vizsgálatokon, a harmadik évfolyamo-

sok részt vettek a Feel4diabetes program felkészítésén, segítették a program terjesz-

tését a szülők között. Több osztályunk részt vett a Happy hét programban, amelyben 

a víz fontosságára hívtuk fel a gyerekek figyelmét. A résztvevő osztályok és megva-

lósított programok a következők voltak: 

 

Osztály Megvalósított program Megvalósító pedagógus 

3.a Plakátkészítés, pohárkészítés Kaprinyákné Ádám Edit 
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3.b Társasjátékok Péter Hajnalka 

3.e Self-víz, plakátkészítés Pusztai Eszter 

4.b Személyre szabott pohárkészítés Pappné Koroknai Éva 

 

A tanév végén a Tedej Zrt által kínált Gyümölcsprogramban vettek részt a 3.e, 

3.f és 4.e osztályaink. 

Az adott osztályokra vonatkozó sajátos kompetenciafejlesztést a pedagógusok 

tanmenetkiegészítéseikben illetve tanmenetükben rögzítették. 

4.2. Személyiségfejlesztés 

A személyiségfejlesztés alapja a tanulók minél alaposabb megismerése. Ennek ér-

dekében tanítóink folyamatos megfigyelést alkalmaztak, több osztályban családrajzot 

készítettek, egyéni elbeszélgetéseket tartottak, a szülőkkel igyekeztek partnerkap-

csolatot kialakítani, fenntartani, dramatikus játékokat, konfliktuskezelést használtak, 

más órákon, foglalkozásokon hospitáltak.  

A magatartási, beilleszkedési problémákkal rendelkező tanulók esetében felvették a 

kapcsolatot a Pedagógiai Szakszolgálattal, elkészítették a szükséges dokumentumo-

kat. A második félév során lehetőséget kaptunk, hogy több magatartási nehézséggel 

küzdő tanulónk csoportos foglalkozásokon vegyenek részt. A gyerekek nagyon sze-

rették a foglalkozásokat, szívesen vettek részt rajta, magatartásukra is pozitívan ha-

tott. 

4.3. Tanulási nehézségek 

A munkaközösség tagjai a munkaközösséghez tartozó BTM-es és SNI-s tanulókat 

nyilvántartották, a tanmenetben, tanmenetkiegészítésben jelölték az SNI-s tanulókra 

vonatkozó tananyagot. A szakvéleményben leírtak figyelembevételével igyekeztek 

fejleszteni a tanulókat, folyamatosan kapcsolatot tartottak a fejlesztőpedagógusokkal 

és gyógypedagógussal. Figyelemmel kísérték a határozatok lejártának idejét, és el-

indították a felülvizsgálatot a szülőkkel egyetértésben. 

A 3-4. osztályos tanulók között 43 fő BTM-es tanuló és 7 fő SNI-s tanuló van. Nincs 

olyan osztály, ahol ne lenne. A legkevesebb 1 fő, de van olyan osztály is, ahol 8 fő 
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van. Félévhez képest a BTM-es tanulók száma 5 fővel, míg az SNI-s tanulók száma 

2 fővel emelkedett. 

A tanév során folyamatosan alkalmazták a differenciálást, a kooperatív munkát, illet-

ve az egyéni bánásmódot minden területen. Felzárkóztató foglalkozásokon igyekez-

tek elérni velük a minimumszintet. 3 tanuló nem teljesítette a minimumszintet, ez fél-

évkor 6 fő volt. 

Tanítóink 8 osztályban tartottak felzárkóztató foglalkozásokat matematika és magyar 

tantárgyakból. 

4.4. Tehetséggondozás 

A munkaközösség tagjai a felzárkóztatáson túl nagy hangsúlyt fektettek a tehetségek 

gondozására, fejlesztésére is. Ennek szakköri és tehetségfejlesztő foglalkozások ke-

retében tettek eleget.  

Szakköri keretek között került sor a tavaly a munkaközösség tagjai által kidolgozott 

olvasóvá nevelés program megvalósítására. 10 osztályban heti 1-2 órában fejlesztet-

ték a pedagógusok tanulóink többek között szövegértését, olvasási technikáját, 

elemző képességét, erkölcsi ítélőképességét. 

6 osztályban tehetségfejlesztés folyt matematikából, egy osztályban kompetenciafej-

lesztés. 

A tehetségek fejlesztésére, gondozására szakköri, tehetségfejlesztő foglalkozások 

tartásán túl a munkaközösségi tagok tanulóinkat versenyeztették, pályázatokon sze-

repeltették, természetesen a  tanórai differenciálás alkalmazásának erősítésén túl. 

3. osztályos osztályfőnökeink bekapcsolódtak az iskolai tehetségfejlesztő program-

ba, adatokkal segítették a tehetségek feltárását.  

4.5. Közösségfejlesztés 

 A közösségfejlesztés érdekében az osztályfőnökök szociometriai méréssel tárták fel 

a csoportok társas hálózatát, melyek alapján tervezték meg a fejlesztési feladatokat. 

E mellett a folyamatos megfigyelés módszerével igyekeztek a közösség fejlődését, 

változását követni. A munkaközösségi, diákönkormányzati és intézményi programo-

kat kihasználása mellett önálló szervezéssel osztályprogramokat terveztek. Egyre 

több osztály vett részt közös pályázatok készítésében, Reálpontok gyűjtésében, 
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amelyek a közösségépítő erején túl a tanulók kulturális illetve anyagi helyzetén is 

segített. 

4.6. Közösségi programok munkaközösségi szinten, osztályszinten 

Munkaközösségi programokat szerveztünk, amelyek szervesen illeszkedtek a mun-

kaközösség céljaihoz, az intézmény hagyományaihoz és a tanulók személyes kom-

petenciáinak fejlesztéséhez. Munkaközösségi szinten korcsolyázást szerveztünk.  

Bérletet vásároltunk a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházba. A Rákos  Péter – 

Bornai Tibor: A mumus című mesemusicalt valamint Fésűs Éva: Palacsintás király 

című zenés mesejátékát közel 200 gyerek nézhette meg 1-4. évfolyamokon. Két osz-

tályunk (3.f, 4.e) a debreceni Vojtina Bábszínházba vásárolt bérletet. 

Osztályszinten az osztályfőnökök szervezték a közösségi programokat figyelembe 

véve a nevelési- oktatási célokat, valamint a tanulók anyagi helyzetét.  

A tanévben a következő osztályprogramok valósultak meg: 



 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 3.f 

szeptember hulladékgyűjtés Bárándi 

kirándulás, Sportnap 

hulladékgyűjtés Bá-

rándi kirándulás, 

Sportnap 

hulladékgyűjtés 

Bárándi kirándu-

lás, Sportnap 

Bárándi kirándulás Ellátogatunk a Kos-

suth Vadásztársaság 

vadászházába., hul-

ladékgyűjtés 

Hulladékgyűjtés 

séta a piacon 

október Mozilátogatás, Egész-

ségnap, Állati jó dél-

után. Marslakócskák 

vitaminprogram 

Színház-Rózsavitéz. 

Egészségnap, Állati 

jó délután 

Mozilátogatás, 

Egészségnap, 

Állati jó délután, 

Marslakócskák 

vitaminprogram, 

Halloween- tökfa-

ragás, látogatás a 

Tájházban 

Hulladékgyűjtés, Bá-

rándi kirándulás, 

Egészségnap, őszi 

játékdélután 

Hulladékgyújtés, 

Bárándi kirándulás, 

Színház-Rózsavitéz, 

Egészségnap, Klub-

délután, Állati jó dél-

után 

Bárándi kirándulás, 

Állati jó délután 

november Bábelőadás megtekin-

tése, jótékonysági gyűj-

tés, könyvtári óra 

Jótékonysági gyűjté-

sek, Adventi készü-

lődés 

Jótékonysági gyűj-

tés, kókuszgolyó 

készítése, foglal-

kozás a városi 

könyvtárban 

Adventi készülődés, 

őszi játszóház 

Bál-nyitótánc A rendíthetetlen 

ólomkatona című 

előadás megtekin-

tése 

december Játékdélután, karácso-

nyi játszóház, karácso-

nyi készülő-

dés:fenyődíszek készí-

tése, ajándékműsor, 

rajzpályázat, REÁL 

pontok gyűjtése 

Karácsonyi játszó-

ház, Mikulás napi 

klubdélután,  Szín-

házlátogatás Nyír-

egyházára (21fő) 

Adventi játékdél-

után, Mikulás napi 

klubdélután, kará-

csonyi készülődés, 

egymás megaján-

dékozása, közös 

filmnézés: Süsü, 

Játékdélután-

ajándékozás, Kará-

csonyi jászóház, Miku-

lás napi ajándék kon-

cert a művelődési 

házban 

Klubdélután, korcso-

lyázás 

Színházlátogatás 

Nyíregyházán (15 

fő), Mikulásváró 

délután, fenyődí-

szek készítése a 

városi karácsonyfá-

ra, osztálydekorá-
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rajzpályázat ció, Adventi játszó-

ház: rénszarvas, 

fenyődísz 

január Szitakötős foglalkozás Szánkózás szánkózás Újévi játékdélután Szánkózás  

február Farsangi készülődés. 

Iskolai és Városi Far-

sangon részvétel. Mú-

zeumi foglalkozás a 

Helytörténeti Gyűjte-

ményben. 

Farsangi készülődés. 

Iskolai és Városi 

farsangon részvétel. 

Farsangi készülő-

dés, fellépés 

Farsangi készülődés: 

próbák, jelmezek elő-

készítése szülők be-

vonásával 

Táncpróbák farsang-

ra,, Szépség és a 

Szörnyeteg-színház, 

Farsang, Városi far-

sang, Hulladék Aka-

démia 

Farsangi készülő-

dés, farsang. 

március Kirándulás Budapestre. Nyíregyházi színház-

látogatás 

Játékdélután, Nő-

nap 

Játékdélután  Játékdélután 

április Hulladékgyűjtés. Szín-

házlátogatás. 

Hulladékgyűjtés, 

Fordított napot tartot-

tunk, Színházlátoga-

tás- Csillagszemű 

juhász, Anyáknapjá-

ra készítettünk aján-

dékot, verset tanul-

tunk. 

Hulladékgyűjtés, 

Fiúnap, készülő-

dés Anyák napjá-

ra, Kaktusz kiállí-

tás megtekintése, 

Lovagi játékok 

projekt 

Osztálykirándulás - 

Budapest 

Múzeumpedagógiai 

foglalkozás Tiszavas-

vári 

Hulladékgyűjtés Bi-

ciklizés a város kör-

nyékén Színház-

Csillagszemű juhász 

Hulladékgyűjtés, 

színházlátogatás. 

május Kiállítás megtekintése, 

városi gyermeknap 

programjaiba bekap-

csolódtunk, Makláry 

ünnepségen vettünk 

Osztálykirándulás, 

városi gyermekna-

pon részvétel,  

Osztálykirándulás, 

városi gyermek-

napon részvétel, 

Babakiállítás meg-

tekintése, mozilá-

Anyák napi ünnepség Anyáknapja Tedejen, 

Biciklizés a város 

környékén, Éjszakai 

túra 

Anyák napja 



 

2 

 

részt togatás 

június Osztálykirándulás Sá-

rospatakra. Látogatás a 

Kossuth Vadásztársa-

ság házába. Osztály-

hangverseny szülők-

nek, pedagógusoknak. 

Családi-nap, Kerék-

pártúra Tedejre, a 

kilátó megtekintése, 

Öhönfőzés Tede-

jen, sportdélután 

Kerékpártúra Hajdúdo-

rogra, a Kenderes-

kertbe és a Strucc-

farmra 

Játék a Helytörténeti 

Gyűjteményben 

Osztálykirándulás: 

Tokaj, Szabolcs, 

Almaprogram-Tedej 

Vojtina Bábszínház, 

osztálykirándulás 

Tiszalökre, Tisza-

dobra. Látogatás 

Tedejre az almás-

kertbe. Gyerekek 

kísérése és felügye-

lete Fonyódliget, 

Erzsébet tábor. 

 

 4.a 4.b 4.c 4.d 4.e 

szeptember Hulladékgyűjtés Hulladékgyűjtés Erzsébet őszi kirándulás  

Fonyódligetre, játékdél-

után, 

hulladékgyűjtés 

Hulladékgyűjtés, 

mozidélután: Mr. 

Peebody 

séta: a város neveze-

tességeinek megtekinté-

se 

Tanulmányi séta a sző-

lőskertbe, játék a liget-

ben a Skate-pályán, 

hulladékgyűjtés 

október Állati jó délután Állati jó délután, Rózsa 

Vitéz c. színház előadás 

megtekintése 

Mozilátogatás, klubdél-

után, 

Állati jó délután 

Mozilátogatás, 

klubdélután, 

Állati jó délután,  

színház: Rózsa vitéz c. 

előadás VMK, 

filmvetítés: Agymanók, 

készülődés a Mikulásvá-

Rózsa Vitéz c. színházi 

előadás megtekintése, 

mozilátogatás, Állati jó 

délután 
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ró Bálra (táncpróbák) 

november Jótékonysági gyűjtések Osztálydekoráció elké-

szítése 

Őszi játszóház, 

tánctanulás 

Őszi játszóház, 

tánctanulás – bál, 

játékdélután, 

mozidélután: A dzsungel 

könyve 

 

Rendíthetetlen ólomka-

tona c. kamarabalett 

megtekintése a műv. 

közp.-ban, Vojtina Báb-

színház előadásának 

megtekintése: Holle 

anyó, jótékonysági gyűj-

tések: játékok, könyvek, 

csoki, osztálydekoráció 

december Színházlátogatás Nyír-

egyházán (15 fő), Miku-

lásváró délután, fenyő-

díszek készítése a váro-

si karácsonyfára, osz-

tálydekoráció, Adventi 

játszóház: rénszarvas, 

fenyődísz 

Klubdélután, Reál pon-

tok gyűjtése, leadása 

Klubdélután,  

színházlátogatás,  

Egészséges 

életmód - foglakozások 

az iskolai védőnővel 

Mikulás napi klubdél-

után, karácsonyi készü-

lődés szülőkkel: mézes-

kalács sütés, nemeze-

lés, hímzés,  

filmvetítés: Kincskereső 

kisködmön 

Mikulásváró klubdélután, 

dobozok csomagolása a 

város fenyőfájár,. kor-

csolyázás a debreceni 

Jégcsarnokban, kará-

csonyi játszóház 

január Szánkózás Szánkózás  

Játékdélután 

Szánkózás, 

hócsata 

Klubdélután 

Mozidélután: 

A kis herceg 

Szánkózás a "Gödör" 

játszótéren.  

február Farsangi készülődés. 

Farsang. 

Farsangi készülődés. 

Iskolai farsangon rész-

vétel.  

Farsangi készülő- 

dés 

 Farsangi nyitótánc. 

Szépség és a Szörnye-

teg c. színházi előadás 
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megtekintése. A Helytör-

téneti Múzeumban mú-

zeumpedagógiai foglal-

kozás a Hidegfegyverek 

c. kiállításhoz kapcsoló-

dóan.  

március Klubdélután Nyíregyházi színházlá-

togatás 

Játékdélután 

Húsvéti tojáskereső 

Nyíregyháza - színház 

 Játék- és sportdélután a 

Ligetben.  

április Hulladékgyűjtés  Hulladékgyűjtés Osztálykirándulás - Bu-

dapest 

Hulladékgyűjtés 

Látogatás a rendőrsé-

gen 

 Hulladékgyűjtés. Szűcs 

Henriett fazekas népi 

iparművész "A zenétől a 

korsóig" c. kiállításának 

megtekintése az osztál--

lyal. Színházlátogatás: 

Csillagszemű juhász 

május Családi délután. Diós-

győri kirándulás. Mozi. 

Osztálykirándulás Anyák napi köszöntés 

Látogatás a Helytörténe-

ti Gyűjteménybe 

Nyíregyháza - színház 

Városi gyermeknap 

 Anyák napi ünnepség. 

Részvétel az osztállyal 

városi védelmi napon. 

Részvétel a városi 

gyermeknapon az osz-

tállyal.  

június Látogatás a Karócz ta-

nyán. 

Számháború a Városi 

Ligetben, Családi dél-

előtt az utolsó tanítási 

napon 

Kerékpározás Tedejre + 

játék 

Látogatás a Hajdú-

Gabona Zrt. üzemébe 

 Vojtina Bábszín-

ház:(Rigócsőr királyfi) 

Játszóház Db. Osztályki-

rándulás: Tiszalök, Ti-
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Klubdélután szadob. Látogatás a 

tedeji almáskertbe. Kö-

zös fagylaltozás az osz-

tállyal. Az osztályomból 

10 fő táboroztatása Fo-

nyódligeten az Erzsébet 

táborban.  
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4.7. A pedagógusok módszertani fejlesztése (személyes- és szociális 

képességek terén) 

A módszertani kultúra fejlesztése érdekében külső továbbképzéseken vettünk részt 

(lásd részletes leírását a 8.2. Továbbképzési, továbbtanulási terv, megvalósulás 

részben), a Pedagógiai Napokon, belső szakmai továbbképzésen. 

A KLIK Hajdúnánási Tankerülete, Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Vásár-

helyi Pál Általános Iskola első alkalommal rendezte meg tankerületi szinten 

a Tankerületi Pedagógiai Napok szakmai rendezvényt. A rendezvénysorozat közpon-

ti témái a kompetenciafejlesztés és tehetséggondozás  volt. Az előadások mellett 

bemutató foglalkozásokon gazdagíthattuk módszereinket. 

A munkaközösség tagjai a következő foglalkozásokon vettek részt: 

 A DIFER-mérés dokumentációi, egyéni fejlesztési tervek 

 Írás-mozgás koordináció 7-8 éves korban egy komplex fejlesztés tükrében  

 „Együtt könnyebb” kompetenciafejlesztés, szövegértés  

 Differenciált tanulásirányítás matematika órán  

 „Ugye én is ügyes vagyok?” kézműves foglalkozás szabadidőben  

Június 14-én intézményünk belső továbbképzést, szakmai napot tartott, amelyen pe-

dagógiai kompetenciánkat fejleszthettük, valamint aktuális pedagógiai feladatokhoz 

kaphattunk segítséget. 

A munkaközösség tagjai a következő foglalkozásokon vettek részt: 

 Digitális ötletparádé – Hogyan ne tanuljunk másoktól! 

 Ötletek IKT eszközhasználathoz – nemcsak történelemtanároknak! 

 Tehetséggondozó program előkészítése 

 Felkészülés a 2017. évi minősítő eljárásra 

 Válaszadó rendszer használata 

 Összművészeti mese előadás módszertana 

 Komplex művészeti program alkalmazása tanórán kívüli tevékenységként 
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Az utolsó foglalkozást munkaközösségünk tagja, Kaprinyákné Ádám Edit tartotta. 

5. Eredményességi mutatók 

5.1. Eredményességi mutatók  

A munkaközösség munkájának eredményességét a következő indikátorok mutatják: 

 mérések eredményei  

 versenyeredmények 

 pályázati eredmények 

 sporteredmények 

 kitűnő tanulók száma 

 bukott tanulók száma 

 lemorzsolódás 

 dicséretek/büntetések 

 

5.1.1. Versenyeredmények 

Iskolai szintű 

 

Verseny címe Tanuló neve Helyezés Felkészítő peda-

gógus 

Vihar Béla Versmondó ver-

seny 

Kőrösi Róbert László 

3.b 

2.hely Nagyné Sallai Judit 

Kovács Attila Ádám 

3.a 

3.hely Agárdi Zoltánné 

Nábrádi Anna 3.a különdíj Agárdi Zoltánné 

Bohács Boglárka 3.a különdíj Agárdi Zoltánné 
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Helyesíró verseny Urgyán Vivien 3.a 1.hely Agárdi Zoltánné 

Jámbor Anna 3.c 2.hely Ádámné Balog Erika 

Nagy Ábel 3.b 3.hely Nagyné Sallai Judit 

Csorvási Tímea 6. hely Agárdi Zoltánné 

Tóth Hanna 4.a 1.hely Varga Miklósné 

 Kónya Fanni 4.c 2.hely Husztiné Dézsi Irén 

Szojka Dorina 4.e 2. hely Zágonyiné Ormós Judit 

 Tóth Roland György 

4.a 

4. hely Varga Miklósné 

Minikockák hete - Amőba Kónya Zsanett 3.d 1.hely Fekete Andrea 

Költészet Napi Versmondó  

Verseny 

Deák Máté Sámuel 3.f 1.hely Ötvösné Tóth Ágnes 

Tóth Hanna 4.a 2. hely  Varga Miklósné 

Hallgató Dániel 4.a 3.hely Varga Miklósné 

Kőrösi Róbert 3.b különdíj Nagyné Sallai Judit 

Fogalmazásíró verseny  Tóth Hanna 4.a 1.hely Varga Miklósné 

Tóth Panna 4.a 2. hely  Varga Miklósné 

Kónya Fanni 4.c 3.hely Husztiné Dézsi Irén 

Tóth Roland György 

4.a 

különdíj Varga Miklósné 

Bohács Boglárka 3.a 1.hely Agárdi Zoltánné 

Málovics Dóra 3.a 2. hely  Agárdi Zoltánné 

Szűcs Katinka 3.b 3.hely Nagyné Sallai Judit 

Vadász ádám 3.c különdíj Ádámné Balog Erika 

 

Városi szintű 
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Verseny címe Tanuló neve Helyezés Felkészítő peda-

gógus 

Ének és furulyaverseny Urgyán Vivien 3.a 1.hely Nagy-Tóth Annamária 

Nábrádi Anna 3.a 2. hely  Nagy-Tóth Annamária 

Bohács Boglárka 3.a 3.hely Nagy-Tóth Annamária 

Varga Fanni 3.d 2.hely Papp Anita 

Oborzil Norbert 3.d 2.hely Papp Anita 

Kovács Aliz 3.e 3.hely Szabó Sándorné 

Kovács Dorottya 3.a 3.hely Nagy-Tóth Annamária 

Bohács Boglárka - 

Nábrádi Anna 3.a 

3.hely Nagy-Tóth Annamária 

Jámbor Enikő 4.e 1.hely Zágonyiné Ormós 

Judit 

Farkas Mária 4.a 2.hely Nagy-Tóth Annamária 

Hallgató Dániel 4.a 2.hely Nagy-Tóth Annamária 

Pálfi Tímea 4.c 3.hely Husztiné Dézsi Irén 

Jámbor Tamás 4.e 3.hely Zágonyiné Ormós 

Judit 

Farkas Mária - Hall-

gató Dániel 4.a 

2.hely Nagy-Tóth Annamária 

Jámbor Tamás, 

Szojka Dorina, Zám-

bó Jázmin 4.e 

3.hely Zágonyiné Ormós 

Judit 

Minikockák hete - matema-

tika 

Málovics Dóra 3.a 2.hely Kaprinyákné Ádám 

Edit 

Varga Hanna 3.f 3.hely Ötvösné Tóth Ágnes 

T. Tóth Patrik 4.b 1.hely Ádámné Balog Erika 
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Tóth Panna 4.a 2.hely Simon Béláné 

Szojka Dorina 4.e 3.hely Zágonyiné Ormós 

Judit 

Városi farsang 3.b osztály 2.hely Nagyné Sallai Judit, 

Péter Hajnalka, szülők 

3.a osztály különdíj Kaprinyákné Ádám 

Edit, szülők 

Hadas Tilla és Zé-

tény 1.b és 3.b 

3. helyezés szülők 

Oborzil Norbert és 

Nándor 1.d és 3.d 

1.helyezés nagyszülők 

Kis-Kazinczy verseny Tórh Hanna 4.a 1.hely Varga Miklósné 

Madai Netti 4.c 2.hely Husztiné Dézsi Irén 

Horváth Dorina 4.b 3.hely Pálóczi Anikó 

Besenczky Dávid 4.a különdíj Varga Miklósné 

Meséről mesére Zámbó Jázmin, 

Szojka Dorina, Jám-

bor Tamás 4.e 

2.hely Zágonyiné Ormós 

Judit 

Csengeri Petra, Hor-

váth Maja 

Kónya Fanni 4.c 

3.hely Husztiné Dézsi Irén 

Erdei Angeli-

ka,Mircse Iván, Var-

ga Fanni 3.d és e 

4.hely Papp Anita, Pusztai 

Eszter 

Találd ki, hogy ki vagyok? Nagy Gábor 4.c 2.hely Husztiné Dézsi Irén 

Csengeri Petra 4.c 3.hely Husztiné Dézsi Irén 

Hanami - haiku költészeti 

verseny 

Nábrádi Anna 3.a 1.hely Agárdi Zoltánné 

Csiszár Boglárka 3.a 2.hely Agárdi Zoltánné 

Kónya Elizabet 4.c 3.hely Husztiné Dézsi Irén 
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Körzeti szintű 

 

Verseny címe Tanuló neve Helyezés Felkészítő peda-

gógus 

Alapműveleti Matematika-

verseny 

T. Tóth Patrik 4.b 4.hely 

megyei: 14. hely 

Ádámné Balog Erika 

Tóth Hanna 4.a 5.hely 

megyei: 18.hely 

Simon Béláné 

 

Területi szintű 

 

Verseny címe Tanuló neve Helyezés Felkészítő peda-

gógus 

Költészet Napi Versmondó  

Verseny 

Deák Máté Sámuel 

3.f 

1.hely Ötvösné Tóth Ágnes 

Kovács Aliz 3.d 2.hely Pusztai Eszter 

Kőrösi Róbert 3.b 3.hely Nagyné Sallai Judit 

Mircse Zoltán Iván 

3.d 

különdíj Éles Judit 

 

Regionális szintű 

 

Verseny címe Tanuló neve Helyezés Felkészítő peda-

gógus 

Jedlik Ányos matematika 

verseny 

Jámbor Tamás 4.e 4.hely Zágonyiné Ormós 

Judit 
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Megyei szintű 

 

Verseny címe Tanuló neve Helyezés Felkészítő peda-

gógus 

Bolyai Matematika Csapat-

verseny 

Hallgató Dániel, Tóth 

Hanna, Tóth Panna, 

Tóth Roland György 

4.a 

 

3.hely 

Simon Béláné 

T. Tóth Patrik 

Nagy Péter 

Hodik Barnabás 

Kardos Kevin 4.b 

 

21. hely 

Ádámné Balog Erika 

Hadas Zétény, Nagy 

Ábel, Nagy Viktória, 

Pók István 3.a 

 

38. hely 

Péter Hajnalka 

Csorvási Tímea 

Málovics Dóra 

Urgyán Vivien 

Fekete Zsombor 3.a 

 

41. hely 

Kaprinyákné Ádám 

Edit 

Vadász Ádám 

Ötvös Richárd 

Jámbor Anna 

Pálóczi Félix 3.c 

 

46. hely 

Kaprinyákné Ádám 

Edit 

Erdei Angelika Zsa-

nett 

Kovács Aliz 

Menyhárt Míra 

Mészáros Sándor 3. 

c 

 

51. hely 

Papp Anita 

Oborzil Norbert 

Kéki László 

Mircse Iván 

Varga Fanni 3.d 

 

55. hely 

Pusztai Eszter 

Kazinczy Komplex Tanul- Jámbor Anna 3.c  Pálóczi Anikó 
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mányi Verseny Debrecen T.Tóth Patrik, Rékasi 

Benedek 4.b 

1. hely Ádámné Balog Erika 

Besenczky Dávid, 

Tóth Hanna 4.a 

Málovics Dóra 3.a 

 

    5.hely 

Simon Béláné 

Kaprinyákné Ádám 

Edit 

Kazinczy Komplex Tanul-

mányi Verseny – Versmon-

dó 

Debrecen 

Kovács Attila Ádám 

3.a 

 

    3.hely 

Agárdi Zoltánné 

Kazinczy Komplex Tanul-

mányi Verseny – Szépol-

vasó 

Debrecen 

Urgyán Vivien 3.a 2.hely Agárdi Zoltánné 

Fekete Zsombor 3.a     3.hely Agárdi Zoltánné 

Megyei Közlekedési Ver-

seny 

Pálóczi Réka 1.e 

Biberc Ekiza 2.c 

Menyhárt Míra  

3. e 

Jóna Jácint 4. c 

 

 

   6.hely 

Kovács Mónika, Erdei 

Erzsébet,  

Papp Anita,  

Husztiné Dézsi Irén 

Bolyai Natenatikaverseny T. Tóth Patrik 4.b 4.hely Ádámné Balog Erika 

Komplex tanulmányi ver-

seny 

Tóth Hanna 4.a 

 2.hely 

Simon Béláné, Varga 

Miklósné, Kaprinyák 

Sándor 

Kardos Kevin 4.b 3.hely Pálóczi Anikó, Pappné 

Koroknai Éva, Ádám-

né Balog Erika 

Bendegúz (levelező) - kör-

nyezet 

Hadas Zétény 3.b arany, 8. helye-

zés 

szülő 

Bendegúz (levelező) - ma- Ötvös Ákos 4.e arany minősítés szülő 
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tematika 

Bendegúz (levelező) - ma-

gyar 

Zámbó Jázmin 4.e arany minősítés szülő 

 

 

 

 

 

Országos szintű (levelezőversenyek) 

 

Verseny címe Tanuló neve Helyezés Felkészítő peda-

gógus 

Teki TOTÓ - matematika Helmeczi Nikolett 3.b arany minősítés Péter Hajnalka 

Szabó Bálint 3,b arany minősítés Péter Hajnalka 

Szűcs Katinka 3.b arany minősítés Péter Hajnalka 

Hadas Zétény 3.b ezüst minősítés Péter Hajnalka 

Nagy Viktória 3.b arany minősítés Péter Hajnalka 

Sztanyó Olivér 3.b bronz minősítés Péter Hajnalka 

Nábrádi Anna 3.a ezüst minősítés Kaprinyákné Ádám 

Edit 

T. Tóth Patrik 4.b arany minősítés Ádámné Balog Erika 

Urgyán Vivien 3.a ezüst minősítés Kaprinyákné Ádám 

Edit 

Tóth Hanna 4.a ezüst minősítés Simon Béláné 

 

5.1.2. Pályázati eredmények 

 

Iskolai szintű 

 



 

15 

 

Verseny címe Tanuló neve Helyezés Felkészítő peda-

gógus 

Állatok Világnapja - rajzpá-

lyázat 

Kiss Nikolett 3.c 2.hely Pappné Koroknai Éva 

Kovács Dávid 3.c különdíj Pappné Koroknai Éva 

 

 

 

 

Városi szintű 

 

Verseny címe Tanuló neve Helyezés Felkészítő peda-

gógus 

Karácsonyi rajzpályázat  - 

Bocskai Iskola és AMI 

Veláczki Lotti 3.a 1.hely Péter Hajnalka 

Szűcs Katinka 3.a különdíj Péter Hajnalka 

Kovács Dávid 3.c különdíj Mónusné Ruszin Anna 

Szatmári Péter 4.c 2.hely Husztiné Dézsi Irén 

Pálóczi Richárd 4.c 2.hely Husztiné Dézsi Irén 

Taskó Luca 4.d 3.hely Éles Judit 

Péntek Petra 4.d 3.hely Éles Judit 

Karácsonyi csoda Nagy Ábel 3.a 1.hely Péter Hajnalka 

Reszegi Kaudia 3.b 2.hely Mónusné Ruszin Anna 

Sztanyó Olivér 3.b 3.hely Péter Hajnalka 

Cseresznyefavirágzás - 

rajzpályázat 

Kardos Kevin 4.b 1.hely Pálóczi Anikó 

Varga Fanni 3.d 1.hely Pusztai Eszter 

Bónis Adrienn különdíj Pálóczi Anikó 

"Mozgás, boldogság, 

egészség" - rajzpályázat 

Vercsek Veronika 

4.b 

1.hely Pálóczi Anikó 
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Rékasi Benedek 4.b 2.hely Pálóczi Anikó 

Papp Zsombor Gá-

bor 3.b 

3.hely Péter Hajnalka 

Horváth Flóra 3.e 4.hely Pusztai Eszter 

Erdei Angelika 3.e 5.hely Pusztai Eszter 

 

 

 

 

Területi szintű 

 

Verseny címe Tanuló neve Helyezés Felkészítő peda-

gógus 

IX. Hajdúdorogi Mesefesz-

tivál rajzpályázat 

Helmeczi Nikolett 

Katalin 3.b 

különdíj Péter Hajnalka 

Széki Sándor Máté 

4.c 

különdíj Husztiné Dézsi Irén 

IX. Hajdúdorogi Mesefesz-

tivál játékkészítő 

Ádám Miklós Martin 

Kónya Elizabet-Nagy 

Gábor- Ötvös Pan-

na- Szabó Éva Ma-

dai Netti - Gulyás 

Márk 4.c 

különdíj Husztiné Dézsi Irén 

IX. Hajdúdorogi Mesefesz-

tivál meseíró 

Kovács Panna 4.c 2.hely Husztiné Dézsi Irén 

4.c különdíj Husztiné Dézsi Irén 

 

Országos szintű 

 

Verseny címe Tanuló neve Helyezés Felkészítő peda-

gógus 
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Digitális Kárpát-medence 4.b különdíj Pálóczi Anikó 

Pappné Koroknai Éva 

Vámpírok (Szitakötő folyó-

irat) 

Tóth Roland György 

4.a 

könyvjutalom Varga Miklósné 

Kabala (Szitakötő folyóirat) Varga Máté 3.e díjazott Pusztai Eszter 

Astellas Gyermek rajzpá-

lyázat 

Magi Laura 3.b a legszebb 100 

alkotás között 

Péter Hajnalka 

Polinszki Zita 4.b a legszebb 100 

alkotás között 

Pálóczi Anikó 

 

Hortobágyi állatpark – Do-

mokos, az okos kos 

Alsós kézműves 

szakkörösök 3.d 

különdíj Fekete Andrea, Papp 

Anita 

Álomút – Magyar Közút 

  

Pálfi Tímea 4.c különdíj Husztiné Dézsi Irén 

Pálfi Tímea 4.c különdíj Husztiné Dézsi Irén 

 

Nemzetközi szintű 

 

Verseny címe Tanuló neve Helyezés Felkészítő peda-

gógus 

A tenger titkai – meseíró 

pályázat 

Ötvös Panna 4.c 2.hely Husztiné Dézsi Irén 

Pálfi Tímea 4.c különdíj Husztiné Dézsi Irén 

Toyoma – meseíró pályá-

zat 

Kovács Panna 4.c 2.hely Husztiné Dézsi Irén 

 

5.1.3. Sporteredmények 

 

Verseny címe Tanuló neve Helyezés Felkészítő peda-

gógus 
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Mezei futóverseny – területi 

2. kcs. 

Pálóczi Félix 3.c 1.hely Ádámné Balog Erika 

Szincsák Sándor 

Dominik 3.e 

2.hely Pusztai Eszter 

Nagy Ákos 3.b 3.hely Nagyné Sallai Judit 

Debreczeni Attila 3.b 5.hely Nagyné Sallai Judit 

Pók Bence 3.c 5.hely Ádámné Balog Erika 

Asztalos Ákos 3.b 8.hely Nagyné Sallai Judit 

Vadász Ádám 3.c 9.hely Ádámné Balog Erika 

Horváth Maja 4.c 1.hely Husztiné Dézsi Irén 

Széki Sándor Máté 

4.c 

3.hely Husztiné Dézsi Irén 

Mezei futóverseny/területi Szincsák Sándor 

Dominik 3.e 

1.hely Pusztai Eszter 

Horváth Maja 4.c 1.hely Husztiné Dézsi Irén 

Mészáros Sándor 

3.e 

2.hely Pusztai Eszter 

Csiszár Boglárka 3.a 3.hely Nábrádiné Bagdi Ildikó 

Tóth Hanna 4.a 3.hely Nábrádiné Bagdi Ildikó 

Mekes Vivien 3.e 4.hely Pusztai Eszter 

Ruszin Réka 4.b 4.hely Pálóczi Anikó 

Domoszlai Attila 4.c 4.hely Husztiné Dézsi Irén 

Áfra Richárd 3.e 5.hely Pusztai Eszter 

Tóth Panna 4.a 5.hely Nábrádiné Bagdi Ildikó 

Nagy Péter 4.b 6.hely Pálóczi Anikó 

Bohács Boglárka 3.a 7.hely Nábrádiné Bagdi Ildikó 

Miltner Zsóka 4.a 7.hely Nábrádiné Bagdi Ildikó 
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Atlétika / csapatverseny / 

körzeti 

Ruszin Réka 4.b 2.hely Pálóczi Anikó 

Bohács Boglárka 3.a 2.hely Nábrádiné Bagdi Ildikó 

Csiszár Boglárka 3.a 2.hely Nábrádiné Bagdi Ildikó 

Miltner Zsóka 4.a 2.hely Nábrádiné Bagdi Ildikó 

Szanyi Bettina 4.a 2.hely Nábrádiné Bagdi Ildikó 

Atlétika / egyéni / körzeti Miltner Zsóka 4.a 2.hely Nábrádiné Bagdi Ildikó 

Miltner Zsóka 4.a 2.hely Nábrádiné Bagdi Ildikó 

Ruszin Réka 4.b 2.hely Pálóczi Anikó 

Nagy Péter 4.b 2.hely Pálóczi Anikó 

Atlétika / egyéni  összetett / 

körzeti 

Nagy Péter 4.b 2.hely Pálóczi Anikó 

Ruszin Réka 4.b 3.hely Pálóczi Anikó 

Labdarúgás / körzeti Bakó Attila 4.a 5.hely Nábrádiné Bagdi Ildikó 

Besenczky Dávid 4.a 5.hely Nábrádiné Bagdi Ildikó 

Juhász Róbert 4.a 5.hely Nábrádiné Bagdi Ildikó 

Hallgató Dániel 4.a 5.hely Nábrádiné Bagdi Ildikó 

Kovács Ádám 3.a 5.hely Nábrádiné Bagdi Ildikó 

Nagy Roland 3.a 5.hely Nábrádiné Bagdi Ildikó 

Sisilla Dávid 3.a 5.hely Nábrádiné Bagdi Ildikó 

Nagy Péter 4.b 2.hely Pálóczi Anikó 

Szincsák Tamás 4.b 2.hely Pálóczi Anikó 

Vadász Ádám 3.c 2.hely Ádámné Balog Erika 

Ötvös Richárd 3.c 2.hely Ádámné Balog Erika 

Pók Bence 3.c 2.hely Ádámné Balog Erika 

Pálóczi Félix 3.c 5.hely Ádámné Balog Erika 

Vadász Ádám 3.c 1.hely Ádámné Balog Erika 
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Labdarúgás / megyei Vadász Ádám 3.c 3.hely Ádámné Balog Erika 

Labdarúgás / körzeti Domoszlai Attila 4.c 2.hely Husztiné Dézsi Irén 

 

5.1.4. További oktatási-nevelési eredmények 

 

Első félév eredményei 

osztály 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 3.f 4.a 4.b 4.c 4.d 4.e össz % 

osztálylétszám 25 26 26 23 24 22 31 27 25 23 17 269 100 

kitűnők 8 10 1 3 1 2 4 7 8 4 2 50 19 

bukottak 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 6 2 

dicséretek 145 165 57 29 58 8 130 111 216 15 23 957 356 

büntetések 1 1 5 0 5 2 4 1 4 5 15 43 16 

 

Az első félévben az alsó tagozat 3-4. évfolyamán 269 tanuló tanult. Ennek 19 száza-

léka kitűnő tanuló volt, míg 2 százalék nem teljesítette a minimumkövetelményt a 

félév során. (6 tanuló: matematikából 4, magyar nyelvből 1, környezetismeretből 2) 

Versenyek, pályázatok eredményességéért, közösségi munkáért, szereplésekért di-

csérettel jutalmaztuk a gyerekeket. Összesen 957 dicséretet adtunk, ami a tanulók 

356%-ának felel meg, vagyis elmondhatjuk, hogy minden kisdiákunk 3,5 dicsérettel 

lett jutalmazva az első félévben. Ezzel szemben a házirend megszegéséért, házi fel-

adatok, felszerelések hiányossága miatt büntetéseket szabtunk ki. Összesen 43 da-

rabot, ami a tanulók 16%-a.  

A félévi eredményekhez lépest a bukott tanulók száma csökkent, míg minden más 

indikátor értéke növekedett.  

 

Tanév végi eredmények 

osztály 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 3.f 4.a 4.b 4.c 4.d 4.e össz % 

osztálylétszám 24 26 26 24 25 23 31 28 25 23 17 272 100 

kitűnők 8 13 5 4 1 2 5 7 9 4 2 60 22,06 

bukottak 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 1,10 

dicséretek 344 347 153 173 107 52 417 383 327 221 75 2599 
955,5

1 

büntetések 3 2 8 8 18 11 15 10 5 9 12 101 37,13 
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5.2. Az osztályok, csoportok eredményei (pl, félév, év végén buká-

sok, kitűnők, esetleg BTM-es, SNI-s gyerekek, stb.) 

Az osztályok eredményeinek mutatói a munkaközösség munkájának eredményessé-

gi mutatóival megegyező. A félévi és év végi beszámolókban nyomonkövethető. 

 

5.3. Mérési eredmények  

Méréseket matematikából és szövegértésből egységes mérőeszközök használatával 

mértünk. 

 A három mérés eredménye a következőképpen alakult: 

5.3.1. Szövegértés 

 

 

A 3. évfolyam szövegértő felmérésének összeredménye 74,7 %-os lett, 2,7%-kal 

jobb, mint a félévi mérés, 1,3%-kal elmaradva az év eleji méréstől. 3. osztályban a 

szövegértés mérések egyik legnehezebb feladata a lényegkiemelés, tömörítés, a 

vázlatírás. A minimális csökkenésnek a hátterében ez állhat, hiszen az év eleji mé-

résben ez a típusú feladat még nem szerepelt, viszont a félévi mérésben már igen, 

és ehhez képest javítottunk. A legjobb eredményt a 3.b osztály, míg a leggyengébb 

eredményt a 3.f osztály érte el. Félévhez képest minden osztály (kivéve a 3.f osz-

tályt) javított. 
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Az egyéni eredmények közül a 100% volt a legmagasabb eredmény, a legalacso-

nyabb a 12%.  

A feladattípusok közül a legjobban a bekezdések számozása, valamint az állítások 

igazságtartamának eldöntése sikerült. Legkevésbé sikerült feladat a vázlatírás volt, 

ami egyébként 4. év végi követelmény. 

 

 

 

A 4. évfolyam szövegértő felmérésének összeredménye 81,6 %-os lett, 5,2 %-kal 

jobb eredmény, mint a félévi, 9,6%-kal jobb, mint az év eleji mérésé. A legjobb ered-

ményt a 4.c osztály, míg a leggyengébb eredményt a 4.e osztály érte el. A legna-

gyobb javulást a 4.b osztály érte el, 10 %-ot. Egyedül a 4.d osztály rontott, 1%-ot 

csökkent az eredménye, ami nem szignifikáns. 

Az egyéni eredmények közül a 100 % volt a legmagasabb eredmény, a legalacso-

nyabb a 24 % volt, 9%-kal magasabb, mint év elején. 

A feladattípusok közül a legjobban a bekezdések számozása és a szövegből történő 

adatgyűjtés sikerült. Legkevésbé  a vázlatírás. Ami szintén nem meglepő, hiszen a 

vázlatírás feladata tovább volt nehezítve azzal, hogy csak kérdőmondatokat hasz-

nálhattak a gyerekek. 



 

23 

 

5.3.2. Matematika 

 

A 3. évfolyam matematika felmérésének összeredménye 75,7%-os lett, 4,4 %-kal 

jobb, mint az év eleji mérés, 2,8 %-kal kvesebb, mint a félévi mérés eredménye. A 

kisebb mértékű csökkenés nem meglepő, hiszen félévkor még csak az alapművele-

tek közül csak az összeadást és kivonást tanulták a tanulók, a második félévben ke-

rült sor a nehezebb műveletekre, úgy mint a szorzás, osztás, a négy alapműveletett 

alkalmazó összetett feladatok, valamint a mértékegységeknél is már az összes mér-

tékegységre kiterjedt a feladatlap. A legjobb eredményt a 3.b osztály, míg a leggyen-

gébb eredményt a 3.c osztály érte el. A többi osztállyal ellentétben a 3.e osztálynak 

sikerült javítania 3 %-ot. 

Az egyéni eredmények között a 100% volt a legmagasabb eredmény, a legalacso-

nyabb a 22%, félévkor 13 %, év elején 10 % volt. 

A feladattípusok közül a legjobban sikerült a számok kerekítése és a törtek bejelölé-

se. Legkevésbé sikerült feladat az összetett szöveges feladat volt a félévi eredmé-

nyekhez hasonlóan, a becslések, valamint a mértékegységek. Az alapműveletek kö-

zül az írásbeli osztás okozott nehézséget, ennek a műveletnek a begyakorlására van 

legkevesebb idő a tanév során, ez a feladat negyedik osztályra tevődik át. 
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A 4. évfolyam matematika felmérésének összeredménye 75,4 %-os lett, a félévi javí-

tást a negyedik osztályos gyerekek tovább folytatták. 13,6 %-kal jobb, mint az év eleji 

mérés, illetve 1,2%-kal magasabb, mint a félévi mérés eredménye. A 4.b, c osztályok 

javítottak, a 4.d,e osztályok megtartották félévi eredményüket, ami a 3. osztályosok-

nál megjelölt okok miatt jó eredménynek számít. Egyedül a 4.a osztály rontott 1%-ot, 

ami nagyon minimális, ezért eltekinthető a rontás fogalmától. A legjobb eredményt a 

4.c osztály, míg a leggyengébb eredményt a 4.d osztály érte el. 

Az egyéni eredmények között a 100% volt a legmagasabb eredmény, a legalacso-

nyabb a 11%. 

A feladattípusok közül a legjobban sikerült feladatok a  számok írása, illetve kerekíté-

se. Legkevésbé sikerült feladat az összetett szöveges felaladat volt, az év eleji vala-

mint félévi méréshez hasonlóan és a mértékegységek átváltása. 

5.3.3. Műveleti sebesség 

A matematika kompetencia fejlesztése érdekében ettől a tanévtől kezdődően műve-

leti sebességet mértünk. A tanévben 4 alkalommal mértük a tanulókat, minden mé-

rést nyolc hetes fejlesztési időszak követett.   

Az eredményeket a következő grafikonok szemléltetik: (0%-nak tekintjük az elvárt 

szintet) 
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A 3. évfolyamon megfigyelhető, hogy az első méréseknél szinte minden osztály az 

elvárt szint alatt teljesített, év végére viszont szinte minden műveletnél az elvárt szint 

felett teljesítettek. A folyamatos fejlődés minden osztálynál megfigyelhető. A leg-

gyengébben a szorzás és bennfoglalás sikerült. Az osztályok teljesítményét össze-

hasonlítva a 3.f osztály teljesített legjobban minden műveletnél. Év végére egyedül a 

3.c osztálynak nem sikerült az elvárt szintet teljesíteni szorzásból és bennfoglalásból 

a folyamatos fejlődés ellenére. Az egyéni teljesítményeket figyelembe véve év végé-

re a következő eredmények születtek: 

Műveletek Legjobb 

eredmény 

(db) 

Elért szint Leggyengébb 

eredmény 

(db) 

Elért szint 

Összeadás 35 7. osztály 6 1. osztály 

Kivonás 33 gimnázium 3. o. 2 nem éri el az 1. 

osztály szintjét 

Pótlás 30 gimnázium 2.o. 0 nem éri el az 1. 

osztály szintjét 

Szorzás 30 8. osztály 1 nem éri el a 2. 

osztály szintjét 

Bennfoglalás 26 8. osztály 1 nem éri el a 2. 

osztály szintjét 

 

A 4. évfolyamosok eredményeit a következő diagramok szemléltetik: 
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A 4. évfolyamon az összeadás és a kivonás a szeptemberi mérésnél két osztálynak, 

a pótlásnál három osztálynak nem sikerült elérni az elvárt szintet, de a második mé-

résnél, decemberben már minden osztály elérte. A legnagyobb elmaradás a szor-

zásnál és a bennfoglalásnál volt tapasztalható, ami viszont az áprilisi mérésnél már 

megváltozott. Az osztályok közül a legjobb teljesítményt a 4.c osztály nyújtotta, a 

leggyengébbet a 4.a, de minden osztályban fejlődés volt kimutatható. Év végére 

nincs olyan osztály, amely bármelyik műveletet is ne az elvárt szintnek megfelelően 

tudná. Az egyéni teljesítményeket figyelembe véve év végére a következő eredmé-

nyek születtek: 

 

Műveletek Legjobb 

eredmény 

(db) 

Elért szint Leggyengébb 

eredmény 

(db) 

Elért szint 

Összeadás 56 értelmiségi fel-

nőtt 

12 2. osztály 

Kivonás 48 értelmiségi fel-

nőtt 

0 nem éri el az 1. 

osztály szintjét 

Pótlás 43 értelmiségi fel-

nőtt 

8 3. osztály 

Szorzás 45 értelmiségi fel-

nőtt 

3 nem éri el az 2. 

osztály szintjét 

Bennfoglalás 46 értelmiségi fel-

nőtt 

2 nem éri el az 2. 

osztály szintjét 
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A mérések elvégzése után a következő megfigyeléseket tettük: 

 minden osztályban minden területen javulás figyelhető meg, 

 a fejlődésben egyes osztályoknál visszaesés volt tapasztalható, aminek okát 

tovább fogjuk vizsgálni, 

 a leggyengébben teljesítő tanulók eredménye még mindig elmarad az elvárt 

szinttől, 

 a legjobb eredményt nyújtó tanulók magasan az elvárt szint felett teljesítettek: 

felsős osztályok, illetve gimnazisták, értelmiségi felnőttek szintjén állnak, 

  a műveletek közül a szorzás és bennfoglalás a leggyengébben végzett műve-

let. 

5.3.4. Neveltségi szint  

Ebben az évben is sor került a 3. évfolyamos kisdiákok neveltségi szintjének mé-

résére. A méréshez a Kozéki – Eysenck személyiség kérdőívet használtuk mérő-

eszközként. A kérdőív segítségével feltártuk a tanulók impulzivitását, kockázatvál-

lalását és empátiáját. 

Az eredményeket táblázatokban rögzítettük, melyet minden osztályfőnök munká-

jának segítéséhez használ fel. 

 

Nemek Impulzivitás Kockázatvállalás Empátia 

lány 10,63 13,61 16,55 

fiú 11,88 16,39 15,99 

össz 
átlag 11,25 15,00 16,27 

 

Osztály Impulzivitás Kockázatvállalás Empátia 

3.a 10,13 14,29 15,33 

3.b 7,85 13,96 15,65 

3.c 13,88 15,54 15,31 

3.d 12,2 15,75 17,79 

3.e 10,5 14,29 17,41 
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3.f 13,19 16,19 17,04 

átlag 11,29 15,00 16,42 

 

Osztály Impulzivitás Kockázatvállalás Empátia 

3.a 3-15  3-24   6-22  

3.b  1-20   7-23  4-20 

3.c  5-21  5-22  6-22 

3.d  7-18   5-21 13-22 

3.e 0-18  7-21 13-22 

3.f  5-20  10-24  5-22 

min.-
max. 

0-21 7-24 6-22 

 

Lányok Impulzivitás Kockázatvállalás Empátia 

3.a 7,72 9,54 14,36 

3.b 6,87 13,77 17,49 

3.c 13,23 14,47 14,90 

3.d 12,08 11,95 17,30 

3.e 12,43 15,12 18,06 

3.f 11,44 16,81 17,19 

átlag 10,63 13,61 16,55 

 

Fiúk Impulzivitás Kockázatvállalás Empátia 

3.a 10,58 16,67 14,13 

3.b 8,71 14,44 13,75 

3.c 15,56 17,39 16,33 

3.d 12,47 17,27 18,97 

3.e 9,05 16,17 16,65 

3.f 14,91 16,44 16,13 

átlag 11,88 16,39 15,99 

 

5.3.5. Külső mérések 

A 3.e osztályunk a tanévben nemzetközi mérésben vett részt, amelyben a tanulók 

kreativitását, kritikus gondolkodását vizsgálták. 
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5.4. Az eredmények érékelése, fejlesztési feladatok  

A felmérések tükrében folyamatos fejlesztési feladatok a következő tanévre vonatko-

zóan a következők lesznek: 

 

5.4.1. Szövegértés 

 hangos olvasás technikájának fejlesztése 

 szókincsfejlesztés 

 tájékozódás a szövegben, lényegkiemelés gyakorlása 

 vázlatkészítés 

 mesebefejezések megfogalmazása 

 ok-okozati összefügések feltárása 

 utasításnak megfelelő feladatmegoldás 

 véleménynyilvánítás gyakorlása szóban – írásban 

 utasítások pontos megfigyelése, értelmezése 

5.4.2. Matematika 

 figyelem- és emlékezet fejlesztése, önellenőrzés képességének fejlesztése 

 alapműveletek begyakoroltatása (szóban és írásban egyaránt), számolási ru-

tin kialakítása, fejlesztése 

 kerekítés, hiányos műveletek gyakorlása 

 nyitott mondatok igazsághalmazának meghatározása 

 matematikai szövegértés fejlesztése, szöveges feladatok algoritmusának 

kalakíttatása 

 mértékegységek át- és beváltása 

 magasabb rendű logikai gondolkodás fejlesztése, szabályfelismerés, alkalma-

zás 
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5.4.3. Műveleti sebesség 

 az alapműveletek folyamatos gyakorlása 

 minden gyerek érje el az elvárt szintet 

5.5. Nyomon követés 

A munkaközösséghez tartozó osztályok közül a 3.c és a 3.d osztályokhoz kerültek új 

osztályfőnökök. Szeptemberben a volt osztályfőnökökkel folyamatos kapcsolattartás 

segítette a gyerekek adatainak, határozatainak folyamatos nyomonkövetését, az ad-

minisztrációk, év eleji szervezési feladatok gördülékeny megvalósulását. 

A volt 4. osztályosoknak az osztályfőnökök átadták új osztályfőnökeiknek a dokume-

tációkat, előzetes beszámolókkal könnyítették meg a megismerkedést.A félév során 

folyamatos volt a visszacsatolás. A tanulók félévi – év végi eredményeiről a félévi- év 

végi értekezleten kapunk hivatalos tájékoztatást. 

5.6. Versenyeken, pályázatokon való részvétel 

5.6.1. Levelezős versenyek 

 Teki – TOTÓ 

 Suli – HÓD 

 Sziporka 

 Bendegúz 

 Olvasni jó! 

 Tudásbajnokság 

  

5.6.2. Matematika versenyek 

 Bolyai csapat verseny (megyei) 

 Zrínyi Matematika verseny 

 Alapműveleti Matematikaverseny 

 Bolyai egyéni verseny 
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 Minikockák Hete: matematikaverseny 

 Jedlik Ányos Matematikaverseny 

 Matematika egyéni verseny – Petőfi Sándor Általános Iskola  

5.6.3. Magyar versenyek 

 Benedek Elek Mesemondó verseny (városi, megyei) 

 Vihar Béla versmondó verseny (városi) 

 Kazinczy Komplex Tanulmányi Verseny - Versmondó Debrecen (megyei) 

 Kazinczy Komplex Tanulmányi Verseny- Szépolvasó Debrecen (megyei) 

 Költészetnapi Versmondó verseny (iskolai, területi) 

 Kis-Kazinczy Szépkiejtési verseny (városi) 

 Fogalmazásíró verseny (városi) 

 Varázsolvas – felolvasó verseny (megyei) 

  Meséről mesére (városi) 

 Találd ki, hogy ki vagyok? (városi) 

 Epreskerti Prózamondó verseny (megyei) 

5.6.4. Környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódó versenyek 

 Megyei Közlekedési verseny  

 Marslakócskák 

 Kisegészségőr verseny (területi) 

5.6.5. Komplex versenyek 

 Kazinczy Komplex Tanulmányi Verseny Debrecen (csapat) 

 Kisfürkész  vetélkedő (csapat) 

 Hunyadiak interaktív játékos feladatokban - műveltségi vetélkedő (csapat) 

 Komplex Tanulmányi Verseny Hajdúnánás Bocskai Iskola (megyei) 

5.6.6. Egyéb versenyek 

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

 Népdaléneklő és furulyaverseny (iskolai) 
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 Minikockák Hete: amőbaverseny 

 Törd a fejed! – rejtvényfejtő verseny (városi) 

 Fejtörő verseny – Petőfi Sándor Általános Iskola  (csapat) 

 Farsang 

5.6.7. Rajzpályázatok 

 IX. Hajdúdorogi Mesefesztivál  

 "Karácsonyi csoda"  

 Mi van a ládikóban? 

 Színpompás tavasz, napfényes nyár 

 Közlekedés Biztonsággal 

 "Ez a vágyam, erre gyűjtök" 

 Milyen lesz a világ 20 év múlva? 

 Madármentés-Lélekmentés 

 Űrutazik az osztály - A kis herceg (csapat) 

 Sissi királyné 

 Himnusz illusztrálása 

 Mumus 

 Karácsonyi rajzpályázat  

 Astellas Gyermekrajz Pályázat 

 "Madárvonulás gyermekszemmel" 

 Állatok Világnapja – rajzpályázat 

 Vámpírok 

 Cseresznyefavirágzás 

 Mozgás, goldogság, egészség! 

 Álomút 

 Pentel 
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 Madarak, fák, napfény 

5.6.9. Egyéb pályázatok 

 IX. Hajdúdorogi Mesefesztivál meseíró, játékkészítő 

 Aldi Plaktáttervező verseny 

 Építsd meg a Naprendszert! (csapat) 

 Élj egészségesen! (csapat) 

 Digitális Kárpát-medence (csapat) 

 A fény nemzetközi éve - meseíró pályázat 

 Tündérszó meseíró pályázat 

 Madáretető - készítő verseny 

 Kabala – kabalakészítés 

 Domokos, a bátor kos – technikai verseny 

 A tenger titkai – meseíró pályázat 

 Toyama – meseíró pályázat 

 Hanami -haikuköltészeti pályázat 

 Az év emlőse: A denevér puha szárnyakon száll – denevérmese - röptető pá-

lyázat 

6. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

6.1. Módszertani fejlesztések 

Az intézményi önértékelés részeként az iskolai dokumentumok közül a tanmenetki-

egészítéseket, helyzetelemzést, szakköri, tehetségfejlesztő dokumentumokat az új 

szempontrendszer alapján készítettük el. Mindenki nagyon alapos, pecíz munkát 

végzett, csak néhány helyen mutatkoztak apró hiányosságok, amelynek pótlására a 

félév során sor került. Új tankönyvek, munkafüzetek bevezetésére került sor. Tanító-

ink folyamatosan készítettek egyéni módszertani eszközöket. 
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6.2. Innovatív feladatok 

A munkaközösség tagjai által kidolgozott olvasóvá nevelés programot vezettük be 

mindkét évfolyamon, egy osztály kivételével minden osztályban heti egy-két alka-

lommal.  

Kaprinyákné Ádám Edit kolléganőnk az OFI-vel közösen kifejlesztett programot mű-

ködtetett, mentori feladatokat látott el folyamatosan. 

Zágonyiné Ormós Judit Szivárvány programot működtetett. 

Bakosné Pálóczi Anikó és Ádámné Balog Erika a Mozaik Kiadó Mozaweb program-

jának tesztelőjeként működött közre. 

Pályázatírás területén fejlődtünk, ebben a tanévben több pályázatot is írtak munka-

közösségünk tagjai. NTP-MKÖ-15 hagyományőrzés címmel Papp Anita és Fekete 

Andrea kollégáink pályázatot írtak a Nemzeti Tehetségfejlesztő Központ felhívására. 

A pályázaton 1.700.000 Ft-ot nyertek Kézművestanya címmel.. A Civil szervezetek 

szakmai célú támogatása 2016. felhívásra (NEA kiírása) a Makláry Alapítvány nevé-

ben Kaprinyákné Ádám Edit írt pályázatot Hagyományápolás gyerekszemmel cím-

mel. A Nemzeti Tehetségfejlesztô Program által kiírt A nemzeti kulturális örökségé-

nek megőrzését, a hazai nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvál-

laló tehetséggondozó programok támogatására Papp Anita és Fejete Andrea adott 

be pályázatot Cifra szűrök címmel.  Mindkét pályázat elbírálásra vár. 

 

6.3. Információáramlás 

A tanév során munkaközösségi foglalkozást tartottunk, napi szinten e-mailen, telefo-

non tartjuk a kapcsolatot illetve személyes megkeresésre is több példa akadt. 

A külső partnerek felé munkánkról különböző fórumokon, médiákban megjelenő cik-

kek által kommunikálunk. 

 

Ebben a félévben a következő cikkek jelentek meg rólunk: 

 

Dátum Cikk címe/témája Írója Hol jelent meg? 

2015.09.28. 
Vendégségben a Kossuth Va-
dásztársaságnál Menyhárt Míra, Kovács Aliz Iskolai honlap 

2015.10.29. Hulladékgyűjtés ( Iskola u. ) 4.a o. tanulói Iskolai honlap 

2015.11.25. Állati jó délután 
Jámbor Tamás 4.e, Ötvös Ákos 
4.e, Szojka Dorina 4.e Iskolai honlap 
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2015.12.11. Karácsonyi játszóház 4.e oszt. tanulói 
Hajdúnánási Újság és 
a honlap 

2015.10.08. Hajdúdorogi Mesefesztivál 
4. c - Kovács Panna, Madai  
Netti, Ötvös Panna Iskolai honlap 

2015.11.25. Állati jó délután 4.d Szántó Réka, Taskó Luca  Iskolai honlap 

2016.03.16. Mini kockák hete 
Kovács Mónika, Zágonyiné Or-
mós Judit 

Honlap, Firkász isko-
lai újság 

2016.03.01. Farsang Kardos Kevin 4.b Honlap 

2016.05.01. Hulladékgyűjtés ( Iskola u. ) T. Tóth Patrik 4.b Honlap 

 

6.3. Szakmai együttműködés intézményen belül 

Az áttanítások miatti együttműködés a nyelvi, napközis és alsós munkaközösséggel 

folyamatos volt. 

Közös programok szerveztünk, illetve bekapcsolódtunk a különböző munkaközössé-

gek programjaiba: 

 az alsós munkaközösséggel való együttműködés: korcsolyázás, mozi- és 

színházlátogatások szervezése, Tavaszváró Hét 

 a napközis munkaközösséggel való együttműködés: Egészségnevelési nap, 

foglalkozások a városi könyvtárban, korcsolyázás, mozi- és színházlátogatá-

sok szervezése, múzeumpedagógiai foglalkozások 

 matematika munkaközösséggel való együtműködés: versenyekbe való neve-

zések, versenyekre való utaztatásokat szervezése 

 humán munkaközösséggel való együttműködés: Bocskai játszóházon, író-

olvasó találkozón való részvétel, a debreceni Csokonai Színházban való bejá-

rás, színházlátogatás szervezése 

 természettudományi munkaközösséggel való együttműködés: kísérleti bemu-

tatók 

 testnevelési munkaközösséggel való együttműködés: Sportválasztó Nap, 

Gyermeknap 

 az AMI pedagógusaival való együttműködés: pályázaton való szereplés, nép-

táncosok előadásainak megtekintése, a karácsonyi kiállítás látogatása volt. 
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7. A munkaközösség külső kapcsolatai 

7.1. Az elmúlt tanévben a következő külső partnerekkel dolgoztunk 

együtt: 

 Református Általános Iskola 

 KLIK-hez tartozó 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 

 Csokonai Színház Debrecen 

 

7.2. Együttműködés a következő társadalmi, szakmai szervezetek-

kel valósult meg: 

 Városi Rendőrség 

 Városi Tűzoltóság 

 Városi Rendelőintézet és Mentőszolgálat 

 Okkal Más-Okkal Egyesület  

 Vöröskereszt 

 Aranykalász Alkotóház 

 Kendereskert 

 Kossuth Vadásztársaság  
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8. A pedagógiai munka feltételei 

8.1. Munkaközösségi döntések, vélemények 

A munkaközösség éves tervét megismertük, megvitattuk, véleményeztük majd elfo-

gadtuk. Ez alapján működtünk.  Év elején közösen eldöntöttük, melyek azok a verse-

nyek, amelyen szerepeltetjük tanulóinkat. Tanév végén értékeltük munkánkat, erős-

ségeinket, gyengeségeinket beazonosítottuk. 

 

8.2. Továbbképzési, továbbtanulási terv, megvalósulás 

A tanévi külső továbbképzéseket ebben a tanévben az intézményi önértékelés, a 

pedagógusminősítés, a kompetenciák fejlesztése, valamint az új tankönyvekhez kap-

csolódó továbbképzések határozták meg. 

 

Időpont Helyszín A továbbképzés pontos megnevezése Résztvevők 

2015. szept-

ember 

 15-18. Debrecen 

A közösség érték! Az iskolai közösségfej-

lesztés gyakorlata. Tanórai és tanórán kívüli 

lehetőségek, módszerek. 

Ötvösné Tóth Ág-

nes, Zágonyiné Or-

mós Judit 

2015.  

október 6-9. Debrecen 

A közösség érték! Az iskolai közösségfej-

lesztés gyakorlata. Tanórai és tanórán kívüli 

lehetőségek, módszerek. 

Ötvösné Tóth Ág-

nes, Zágonyiné Or-

mós Judit 

2015. 

október 8. Debrecen 

Szakmai műhelymunka-Hejőkeresztúri KIP 

program, Tehetséggondozás jó gyakorlatai 

Kaprinyákné Ádám 

Edit, Ádámné Balog 

Erika 

2015. október 

28-29-30. Eger 

A felnövekvő generáció egészségtudatos 

életmódjának kialakítása az egészségre 

nevelés eszközeinek segítségével. 

Nagyné Sallai Judit, 

Pálóczi Anikó,  

02.12.-02.14. Mezőkövesd A Kádár korszak 

Nagyné Sallai Judit, 

Pálóczi Anikó 

2016. június 2. Hajdúböszörmény Mérés-értékelés konferencia Ádámné Balog Erika 
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Két munkaközösségi tag tanult tovább. 

 

Továbbtanuló Képzettség Intézmény Várható végzés 

Ádámné Balog. Erika mérés-értékelés szakértő Debreceni Egyetem 2016.06. 

Papp Anita pedagógus szakvizsga Nyíregyházi Főiskola 2016. 06. 

 

8.3. Infrastruktúra fejlesztése, humánerőforrás kihasználtsága 

A szükséges infrastruktúra jelzése megtörtént a szakmai vezető, illetve az igazgató-

helyettesek felé. A testnevelés tantárgy tanításához kaptunk eszközöket. A diákön-

kormányzat az osztályoknak labdákat ajándékozott. 

A humánerőforrás teljes kihasználtságú volt. 

 

8.4. IKT- eszközök használata 

Igyekeztünk az IKT eszközöket hatékonyan kihasználtni az eredményes oktatás ér-

dekében. 

A következő területeken használtuk: 

 tanórákon: szemléltetés, könyvek, munkafüzetek kivetítése, ellenőrzés, kis-

előadásokhoz, projektekhez, páros- egyéni munkákhoz, differenciáláshoz, 

bemutatás, feladatok készítése 

 felzárkóztatáson: gyakorlás, feladatok 

 tehetségfejlesztés: feladatok, net-es tájékozódás, önálló projektek elkészítése 

 szabadidős, osztályfőnöki tevékenység: szemléltetés, net-es tájékozódás, 

szervezés, módszertani megújulás, kapcsolattartás, filmvetítés 

 

Az eszközök felújítására lenne szükség. 
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8.5. Az egyenletes terhelés biztosítása 

Az egyenletes munkamegosztás érdekében a munkaközösségi feladatokat egyéni 

vállalások vagy érdeklődési körnek megfelelően elosztottuk, megosztott dokumen-

tumban rögzítettük. Ennek ellenére a pedagógusok közötti különbséget az egyénileg 

bevállalt versenyek, pályázatok, közösségi programok tették nyilvánvalóvá, amelye-

ket szintén a munkaközösségi dokumentumban rögzíthettek a kollégák. 

9. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pe-

dagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való 

megfelelés 

9.1. Az éves célok, feladatok megvalósítása 

Az éves célok, feladatok meghatározásában figyelembe vettük az előző tanév értéke-

lését, erősségeinket és gyengeségeinket, az intézmény éves kitűzött céljait, feladata-

it. A célokat, feladatokat folyamatosan végeztük, meghatározott időszakonként méré-

seket végeztünk az eredményesség meghatározása érdekében, a kijelölt feladatok 

hatékonyságának megállapítása miatt, illetve a további fejlesztési feladatok meghatá-

rozása érdekében. Tanulóink eredményes versenyeztetését, pályáztatását tartjuk 

továbbra is erősségünknek, ugyanakkor ki kell emelnünk, hogy ebben a tanévben 

jelentős fejlődést mutattunk a pályázatok írása terén, illetve az intézmény többi mun-

kaközésségével való együttműködés terén. Fejlesztendő feladataink közé soroljuk az 

SNI-s tanulók és a BTM-es tanulók hatékony foglalkoztatását, úgy érezzük, módszer-

tanilag folyamatosan meg kell újulnunk ezeknek a gyerekeknek a még hatékonyabb 

fejlesztése érdekében.  
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FELSŐS NEVELÉSI Munkaközösségi beszámoló 2015/2016. év végi 
 

5. Bevezetés 

„Az osztályfőnök munkája során igyekszik céltudatosan összehangolni az iskolai és az iskolán kívüli 
nevelési tényezőket. Legfőbb feladata az, hogy a reá bízott osztályt tervszerűen irányítsa, vezesse. Az 
osztályfőnök a tanulókkal közösen tervezi, elemzi és alakítja az osztály életét, biztosítja annak bekap-
csolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. Az osztályfőnök figyelemmel kíséri a tanulók is-
kolai és iskolán kívüli életét is, tudomása van egészségi állapotukról, szabadidős elfoglaltságaikról, csa-
ládi körülményeikről, és sok más egyébről. Nyomon követi a diákok személyiségének fejlődését, előse-
gíti a tehetséges tanulók érvényesülését. 
Az osztályfőnöki órán törekednünk kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a tanulókban lévő 
gátlásokat, segíti őket abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg. Elengedhetetlen tényező, hogy a tanu-
lók aktívan vegyenek részt az óra előkészítésében és a nevelési téma feldolgozásában.” 
A munkatervünk bevezetőjében megfogalmazott gondolatok egész éves munkánkra vonatkoznak, ame-
lyet elkezdünk egy új tanévben, és igyekszünk teljesíteni a tanév során. 
 

6. Helyzetelemzés 

6.1. Személyi feltételek 

A felsős nevelési munkaközösség tagjai a felsős osztályfőnökök, 23 fő 
 

NÉV OSZTÁLY 
Magyar utcai intézményegység 

 
Labanczné Fekete Marianna 5. e 
Jámborné Murvai Mária 6. f 
Labancz Mihály 7. g 
Trungel Zoltánné 8. e 

Óvoda utcai intézményegység 
 
Szabó Attila 5. a 
Szabó Albert 5. b 
Molnár Imréné 5. c 
Győriné Tanner Márta 6. a 
Szabó Éva 6. b 
Hádáné Kéki Mária 6. c 
Szűcs Mihály 7. a 
Seres Tímea 7. b 
Nábrádi Mihályné  7. c 
Daróczi Ildikó 8. a 
Veressné Fehér Erzsébet 8. b 
Kissné Semsei Mária 
 

8. c 

Polgári utcai intézményegység 
 
Löfcsikné Rékasi Ilona 5.d 
Szabó Sándorné 6.d 
Székelyné Nádas Zsuzsanna 6.e 
Simon Ferenc 7. d 
Madai Tamás 7. e 
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Madainé Nótin Mónika        7. f 
Nábrádi Mihály 8. d 

 
 

6.2. Csoportok, óraszámok, tanítók 

Az osztályfőnöki órák száma 5-6-7. évfolyamon heti 1 óra, a 8. c, d és e osztályokban kéthetente 1 óra. 

6.3. Egyéb adatok 

A TÁMOP 3.1.4 pályázat fenntartási éve még egy évre szól. A szociális, életviteli és környezeti kompe-
tenciaterület tananyagait 5-8. évfolyamon az osztályfőnöki órákba beépítve kell megtartanunk a Pol-
gári utcai osztályokban/ elemei: moduláris oktatás, témahét. A dokumentáció a naplóban történt. 

7. Pedagógiai folyamatok 

7.1. Tervezés 

Az előző tanév tapasztalatainak felhasználásával, a Pedagógiai Programban megfogalmazott fel-
adatokat és az intézményi célokat figyelembe véve állítottuk össze a munkatervünket. 

7.1.1. Éves célok és feladatok 
- A tantárgyra vonatkozó kompetenciák és azok fejlesztése az iskolai intézkedési terv alapján  

- A lemorzsolódás megakadályozása 

- Egységes iskolai arculat megőrzése 

- Segítsük a személyiség teljes körű kibontakoztatását. 

- Juttassuk el az egyént a képességfejlesztés során a lehető legmagasabb szintig.  

- Növeljük a továbbtanulási esélyt tehetséggondozással és felzárkóztatással,  az értékek közvetítés-

ével. 

- Az erkölcsi normák megismertetésével formáljuk, neveljük tanítványainkat.  
- A versenyszellem helyett az együttműködési készséget erősítsük. 

 
További célok: 

A tanulói viselkedéskultúra javítása 
Az egységes Házirend betartása 
Az iskola és a család kapcsolatának megerősítése 

7.2. Megvalósítás 

Az éves célok, feladatok megvalósításához alkalmazott módszerek, eszközök 
Az osztályfőnöki órákon különféle módszerek kerülnek sorra, amelyek segítségével dolgozzuk fel 
a nevelési témákat: beszélgetés, megfigyelés, vita, tesztek- kérdőívek kitöltése, majd konklúzió le-
vonása, projekt bemutatók, kiselőadások, egyéni beszélgetések, szövegértési feladatok megoldása. 

7.3. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés rendje 
Ebben a tanévben nem voltunk óralátogatáson. A következő tanévben az új értékelési rendszer 
bevezetése után bizonyára sorra kerülnek látogatások.  

7.4. Az értékelés pontjai, szakaszai 
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8. Személyiség- és közösségfejlesztés 

8.1. Kompetenciafejlesztés 

A nevelési témák feldolgozása során fejlesztettük a legalapvetőbb kulcskompetenciákat: anyanyelvi, szoci-
ális, digitális, vállalkozói, a hatékony önálló tanulás kompetenciákat. Szülői értekezleten tájékoztattuk a 
szülőket a kompetenciamérés fontosságáról, a CSH- index jelentőségéről. 
A CSH index kitöltése nagyon fontos, mert az alapján számítják ki az esetleges eredményeket.  
Az osztályfőnök aktív részesei voltak a kompetenciamérésnek. 
 

8.2. Személyiségfejlesztés 

Az egyes tanulók személyes és szociális készségeit, képességeit a mérések alapján ismerjük meg. Évfolya-
monként különböző mérések segítették a munkánkat: tanulási stílus, szociometria szorongás teszt, pálya-
orientáció. Legfőbb pedagógiai mérésünk a tanulók megfigyelése és a célzott beszélgetés egy adott témá-
ról.  
 

8.3. Tanulási nehézségek 

Az alulteljesítő, tanulási nehézséggel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók megkülönböztetett figyel-
met kaptak, a szakvéleményt bizalmasan kezeljük. Az értékelésre vonatkozó ajánlásokat a szaktanároknak 
is elmondtuk. A fejlesztésben érintett tanulóknak az értékelése a szakvélemény alapján történik, amelynek 
koordinálásában az osztályfőnök segít. Az osztályfőnök kérték egy-egy tanuló vizsgálatát, miután körülte-
kintő jellemzést írtak a tanulóról. A szakvéleményt újra kell kérni évente/kétévente vagy új probléma 
esetén szükség szerint. 
 

8.4. Tehetséggondozás  

Tehetségazonosításon vettek részt az 5. évfolyamos tanulók, amelyet a fejlesztő pedagógus végzett el. 
Tanév elején meghirdetésre kerültek a tehetséggondozó foglalkozások. Az osztályfőnök koordináló felada-
ta az volt, hogy időben értesítse a szülőt az esetleges hiányzásról.  
 

8.5. Közösségfejlesztés 

Az osztályprogramok a legfontosabbak egy osztály életében, hiszen ezek segítségével alakul, fejlődik a 
közösség. A tanulók együttműködése fejlődik az osztályfőnök és a DÖK tevékenységében. A tanulók és a 
pedagógus kapcsolat jó, néha egészen bensőséges. A tanulók közötti kapcsolat változó irányt mutat, hiszen 
olykor nehézséget jelent, egymás elfogadása, a másság tolerálása. Az intézmény és a DÖK rendszeresen 
szervez közösségi programokat, amelybe az osztályok bekapcsolódnak: kirándulás, hulladékgyűjtés, fordí-
tott nap, diák önkormányzati nap.  

8.6. Közösségi programok: 1. félévben 

Az osztályfőnökök lelkiismeretesen szervezték a különféle programokat, amelyek színessé és változatossá 
teszik a hétköznapokat. Maradandó élményt nyújt egyaránt a nagyoknak és a kisebbeknek is: klubdélután, 
játékdélután, sportprogramok, Mikulás napi buli- csomagátadás, kiállítások megtekintése, mozi, színházi 
előadások, ajándékkészítés öröme, sportrendezvények, korcsolyázás, mézeskalács sütés, számháborúzás, 
kerékpártúra, Esélyteremtés- bemutató foglalkozás, táborok: Őszi Erzsébet- tábor; NTP pályázatok tábo-
rai, Reál osztálykassza gyűjtése, Marslakócskák pályázat, Állatok Világnapja, hulladékgyűjtés, karácsonyi 
műsor, sportnapok. A sok program talán segít abban, hogy a peremterületeken lévő gyerekeket is bevon-
juk a közösségi élet szervezésébe. Az iskolai feladatokban is részt vesznek az osztályok: ügyelet, pakolás a 
rendezvényekhez, dekorációban részvétel, műsorokon való szereplés és részvétel, konferálás, az elsősök 
megajándékozása. 
Közösségi programok a 2. félévben:  



 

46 

 

Egynapos vagy kétnapos kirándulások szervezése, Határtalanul pályázat megvalósítása, családi nap, ke-
rékpártúra Tedejre- Közösségi Tér, Hulladéklerakó meglátogatása Hajdúböszörményben, Interaktív kiállí-
tás a szelektív hulladékgyűjtésről, színházlátogatás, író- olvasó találkozó Böszörményi Gyulával, klubdél-
utánok, kiállítások megtekintése, Helytörténeti Gyűjtemény látogatása, Te szedd! akció,  részvétel külön-
böző iskolai és városi vetélkedőkön: Magyar kultúra napja, hulladékos vetélkedő, prevenciós előadások.  
Az osztályok bekapcsolódtak az iskolai és a diákönkormányzati munkába, a városi rendezvényeken aktí-
van részt vettek. Például: ügyeletesi munka, Diákparlament, adománygyűjtés, ballagási előkészületek, 
pályázatokon való részvétel, ünnepségek, városi gyermeknap, szórványprogram. 

8.7. A pedagógusok módszertani fejlesztése (személyes- és szociális ké-
pességek terén) 

A 2. félévben két bemutató órát terveztünk, de csak egy valósult meg. Az óra témája: A hatékony tanulási 
módszerei. Tanított: Löfcsikné Rékasi Ilona. A látott óra után beszélgettünk a tanulásmódszertan fontos-
ságáról, alkalmazási területéről. A munkaközösség tagjai nagyon hasznosnak tartják a tanulási módszerek 
megismertetését az osztályfőnöki órák keretein belül is. A tanmenetek készítésekor kiemelt helyet kap a 
tanulás. Évfolyamtól függően több óra keretében foglalkozunk a hozzá kapcsolódó feladatokkal. 

9. Eredményességi mutatók 

9.1. Eredményességi mutatók 

Az osztályok magatartás és szorgalom átlaga megmutatja, hogy milyen szinten állnak az egyes osztályok 
egymáshoz viszonyítva. A tanulmányi átlagot befolyásolja, hogy milyen a tanulók magatartása, szorgalma. 

9.2. Az osztályok eredményei félévkor 

A magatartás és szorgalom átlagát, illetve a dicséretek és a figyelmeztetések számát osztályonként beír-
tam egy táblázatba. Megfigyelhető, hogy a magatartásátlag szinte minden osztálynál 4 egész fölött van/ 1 
osztálynál alatta; a szorgalom értékelés 6 osztálynál 4 egész fölött, vagy körüli értéket mutat, a többi osz-
tály esetében 4 egész alatti értékek születtek, egy osztálynál 3 egész alatti az eredmény. A szorgalom 
gyenge eredménye a tanulmányi munkát mutatja. Néhány osztályban a bukás is előfordul, és az előző év-
hez képest gyengébb tanulmányi eredmények születtek.  
A dicséreteket szép számmal adjuk a gyerekeknek a megérdemelt munkájuk után. Néhányan közülünk túl 
sokat is adnak talán, néhányan pedig túl kevés alkalommal jutalmazzák írásban a tanulókat.  
 
 

ÉRTÉKELÉS 5.a 5.b 5.c 5.d 5.e 6.a 6.b 6.c 6.d 6.e 6.f

magatartás 4,64 4,59 4,63 4,37 4 4,64 4,46 4,17 4,5 4,52 4

szorgalom 4,46 4,44 4,04 3,93 3,8 4,5 4,19 3,82 3,85 4,12 3,46

ÉRTÉKELÉS 5.a 5.b 5.c 5.d 5.e 6.a 6.b 6.c 6.d 6.e 6.f

dicséretek 60 41 48 47 15 115 81 48 14 40 29

figyelmezt. 12 10 21 19 22 23 13 15 12 2 22  
 

ÉRTÉKELÉS 7.a 7.b 7.c 7.d 7.e 7.f 7.g 8.a 8.b 8.c 8.d 8.e 

magatartás 4,5 
3,9

1 4,4 
4,1

7 
4,3

6 4,1 
4,3

5 
4,1

5 4,5 
4,3

8 
4,0

9 
4,3

4 

szorgalom 
3,8

6 
2,8

3 
3,5

2 
3,1

3 
3,6

3 
3,3

5 3,2 
3,8

4 
3,6

4 
3,6

3 
3,7

6 
3,4

2 

ÉRTÉKELÉS 
 7.a 7.b 7.c 7.d 7.e 7.f 7.g 8.a 8.b 8.c 8.d 8.e 
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dicséretek 50 9 31 21 13 14 1 78 106 43 22 11 

figyelmezte-
tés 15 13 4 33 9 28 10 23 13 18 11 8 
 
 

 

 

A magatartás és szorgalom eredményei a tanév végén: 
 

2015/2016 év végi 5.a 5.b 5.c 5.d 5.e 6.a 6.b 6.c 6.d 6.e 6.f 

MAGATARTÁS 4,44 4,43 4,59 4,37 4,11 4,55 4,69 4,13 4,3 4,37 3,82 
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SZORGALOM 4,24 4,18 4,1 3,89 3,81 4,38 4,35 3,16 3,73 3,77 3,32 

 
Az 5-6. évfolyamon 1 osztály magatartás eredménye 4 egész alatt van, viszont a szorgalom átlag csak 5 
osztálynál van 4 egész felett. A 6. c osztálynál a két eredmény között teljes egész eltérés van.  
 

2015/2016 év végi 7.a 7.b 7.c 7.d 7.e 7.f 7.g 8.a 8.b 8.c 8.d 8.e 

MAGATARTÁS 4,5 4,08 4,36 3,96 4,22 4 4,25 4,46 4,7 4,5 3,87 4,46 

SZORGALOM 3,86 3,08 3,59 3,25 3,72 3,42 3,2 3,76 3,7 3,58 3,65 3,69 

 
A 7-8. évfolyamon 2 osztály magatartás eredménye 4 egész alatt van. A szorgalom átlagok nem érik el a 4 
egészet. A 7.b; 7.g; 8.b osztályoknál egy egész különbség van a két érték között.  
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Dicséretek és figyelmeztetések száma a tanév végén 
A dicséretek száma nagyon változatos képet mutat. Nem adjuk egyformán, de az is lehet, hogy tényleg nem 
érdemlik meg a tanulók. Az osztályfőnököktől és a szaktanároktól is függ a dicséretek illetve a figyelmezte-
tések odaítélése. A megérdemelt dicséret motiválja a tanulókat sok esetben. A sok figyelmeztetés is elérhe-
ti a negatív hatást. Sajnos nem sok lehetőségünk van a fegyelmezésre. Az esetmegbeszélések olykor hatá-
sosabbak.  

 
 

2015/2016 év végi 5.a 5.b 5.c 5.d 5.e 6.a 6.b 6.c 6.d 6.e 6.f 

DICSÉRET 213 115 143 108 46 231 119 100 40 89 101 

FIGYELMEZTETÉS 31 23 39 31 41 41 13 43 25 3 47 
 
 

2015/2016 év végi 7.a 7.b 7.c 7.d 7.e 7.f 7.g 8.a 8.b 8.c 8.d 8.e 

DICSÉRET 93 34 73 41 36 24 8 102 242 120 52 55 

FIGYELMEZTETÉS 34 71 28 62 19 45 14 34 35 34 18 21 

 
Az adatok igen változó képet mutatnak. Van nagyon sok dicséretet kapó osztály: 5.a; 6.a, 8.b és van nagyon 
sok figyelmeztetést kapó osztály: 6.f, 7.b, 7.d 
Kevés dicséret: 6.d; 7.b;7.e; 7.f; 7.g 
Kevés figyelmeztetés: 6.b; 6.e; 7.e; 7.g; 8.d 
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9.3. Mérési eredmények 

 
MÉRÉS ÉVFOLYAM IDEJE 

5.  6. 7. 8. 
Tanulási stílus X    szeptember 
Szociometria X  X  október 
Osztályfa  X   október 
Szorongás  X   november 
Pályaválasztás, pályaorien-
táció 

  X  május 

 

9.4. Az eredmények értékelése, fejlesztési feladatok 

 A méréseket az osztályfőnökök elvégezték, elemezték, s munkájukban a tanév során hasznosítják. Meg-
osztják a szülőkkel és az osztályukban tanító szaktanárokkal. 
A szociometria és az osztályfa mérések hűen tükrözik egy-egy közösség szerkezetét, az osztályon belüli 
kapcsolatokat, viszonyulásokat, milyen embernek látják magukat a közösségben. 
A szociometriai mérés kimutatta, illetve igazolta az osztályon belüli egymás közötti kapcsolatok rend-
szerét. Megerősítette, hogy ki milyen helyet foglal el a közösségen belül. Feladatunk a periférián lévő gye-
rekek barátra találásának segítése. Az osztályfőnökök és az osztályban tanító szaktanárok a mérések alap-
ján látják, hogy mely tanulók helyezkednek el a peremrészeken, kik azok, akiket fejleszteni kell. A cso-
portmunkában való munkálkodás elősegíti, hogy minden diák bekapcsolódjon az órai tevékenységekbe. A 
kevésbé aktív diákok is kénytelenek jobban dolgozni a közösségért, csapatért, ezáltal fejlődik az önbizal-
muk, megerősítést kaphatnak a társaktól. Azt is látjuk, kik azok a tanulók, akikre mindig lehet számítani. A 
felmérés eredményei legtöbbször megfelelnek az osztályfőnök által tapasztaltaknak. Kiderül, hogy kik 
játszanak a közösségben vezető szerepet, kit fogadnak el leginkább, hogyan alakulnak a baráti csoportok, 
kik kerülnek a perifériára. Többen jelezték, hogy a 2. félévben újra felmérik a kapcsolatokat, elemzik a 
változásokat, keresik a jó megoldásokat.  
Az osztályfa játékosan mutatja meg a gyerekek csoporton belüli helyét. A számozott figurák elhelyezkedé-
se jelképez valamilyen szerepet: például arra utal, hogy ő egy beszédes személy, aki segít a barátainak, 
vagy imád szórakozni és boldog ember, vagy nagy önbizalommal rendelkezik és igazi vezéregyéniség. A 
teszt segítségével azt is megnézhették, hogy melyik figura szeretne lenni leginkább.   
 

Ha az 1,3,6 vagy 7-es figura közül választottunk, akkor eléggé motiváltak vagyunk az életben, akik nem 
félnek semmilyen akadálytól, bármilyen nehézség is adódjon. 

Ha a 2,11,12,18, vagy 19-es emberkét választottuk, akkor szinte biztos, hogy egy beszédes, kommunikatív 
személy vagyunk, aki bármikor készen áll, hogy a barátainak segítsen. 

A 9-es figurával azonosuló személy imád szórakozni, és alapjába véve boldog ember. 

Amennyiben a 10-es vagy a 15-öst választottuk, akkor nagyszerűen képesek vagyunk alkalmazkodni az 
életben, és igencsak optimista személyiséggel áldott meg a sors. 

Aki a 20-ast választotta, hihetetlen önbizalommal rendelkezik. Mindig ő irányít, igazi vezéregyéniség, aki 
arra törekszik, hogy a körülötte lévők mindig adjanak a véleményére. 

A 16-ost választottad? Akkor belefáradtál, hogy mindig támogatnod kell valakit. Ezért öleled át azt, aki a 
17-est választotta, aki arra törekszik, hogy minél jobban ráfigyeljenek. 
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A szorongás teszt segítségével pedig az egyes tanulók általános szorongási szintjére vonatkozóan kap-
tunk adatokat. A méréseredmények segítették mind az osztályfőnöki, mind a szaktanári, mind a tanuló-
szobás nevelői munkát, kimutatták azokat a problémákat, amelyeket orvosolni kell az egyén vagy a közös-
ség szintjén. A teszt megmutatja minden esetben, hogy a tanulók közül hány fő erősen, közepesen, vagy 
alig szorongó. Problémás tanuló esetében az osztályfőnök értesíti a szülőt, a szaktanárokat. Együtt kell 
megbeszélni az esetleges problémákat, mi okozza a tanuló szorongását, milyen mértékben kell eljárni, 
hogy az kevésbé, vagy egyáltalán ne jelenjen meg. Nincs az osztályokban sok erősen szorongó tanuló. A 
tanulók zöme alig szorongó. 

 
A tanulási stílus annak a megismeréséhez nyújt segítséget, hogy a diákok melyik tanulási stílust részesí-
tik előnyben, milyen módon tudnak a legeredményesebben tanulni/ vizuális, mozgásos, auditiv, társas, 
csendes, impulziv, mechanikus/. A gyerek tanulási stílusának ismeretében hatékonyabban tudunk segítsé-
get nyújtani a tanuláshoz, ahhoz igazodva válogatunk a módszerek sokaságából a tananyagok feldolgozá-
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sakor, ismétlésekor. Mindenesetben tájékoztatni kell az osztályban tanító szaktanárokat a mérés eredmé-

nyéről.  
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A mérés eredménye mutatja, hogy mely tanulási stílus érvényesül osztályon belül a gyerekek többségénél. 
A mi feladatunk az, hogy segítsük a gyermekeket a tanulás iránti motiválásban, erősítsük a kialakult tanu-
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lás stílus hatékony használatában, tereljük az érdeklődését a számára leginkább közel álló mederbe. Fon-
tos teendőnk, hogy bármilyen észlelt probléma esetén azonnal értesítsük a szülőt, megtegyünk minden 
tőlünk telhetőt, ami jelentős javulást eredményez a gyermek fejlődésében, közérzetében. Minden esetben 

egyeztetnünk kell az osztályban tanító szaktanárokkal is. 
A 2. félévben került sor a pályaválasztás, pályaorientáció mérésre a 7. évfolyamon: 
A mérést nem tudjuk táblázatba foglalni. A tapasztalatok alapján a tanulók nehezen értették meg 
az állításokat, szinte meg kellett magyarázni. A mérés egyéni értékelésekor azonban a gyerekek 
többsége magára ismert. A mérőanyagot át kell gondolnunk, hogy a továbbiakban is ezt akarjuk- 
e megtartani, vagy keresünk másikat helyette, ami könnyebben értelmezhető és értékelhető.  
 

9.5. Nyomonkövetés (végzett 8. osztályosok, volt 2. és 4. osztályosok, 
amennyiben pedagógusváltás volt) 

Az 5. osztályos felsős osztályfőnökök felvették a kapcsolatot az alsós osztályfőnökkel. Átadták a tapaszta-
lataikat, a 4. osztály év elején megírt helyzetelemzést. A kapott információk tükrében könnyebb volt el-
kezdeni a gyerekek megismerését. A tanév eleji szervezési feladatok közben szükség van a folyamatos 
kapcsolattartásra az alsós osztályfőnökkel. 
A 8. osztályos tanulók nyomon követése kevésbé valósul meg, ugyanis a felvételi eredményeken kívül más 
eredményt nem küld a középiskola.  
5.6. Versenyeken, pályázatokon való részvétel 
A pályázatírás lehetőségét néhányan kihasználták már az első félévben. Az Óvoda utcai 7. osztályos osz-
tályfőnökök a Határtalanul pályázatot megírták. Erzsébet-táborba az idén nyáron is visszük gyerekeket, 6 
osztályfőnök vállalta a táboroztatást. Az őszi kirándulás lehetőségét kihasználva szeptemberben 40 fővel 
utaztunk Erzsébet –táborba a Polgári utcai intézményegységből. A Pályaválasztás életpálya-építés pályá-
zat aktív résztvevői voltak az előző tanév során a 7. d osztály tanulói 4 pedagógus irányításával. Ez a prog-
ram még folytatódott két hónapig ebben a tanévben. Folytatásként újabb pályázati lehetőséget nyertek 
meg: Hátrányos helyzetű tehetséges tanulók pályaválasztását segítő program szervezését. A pályázat 
megvalósult.  
 

10. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

10.1. Módszertani fejlesztések 

Az osztályfőnöki helyi tantervben megtalálhatók különféle módszerek, amelyek segítik a 
pedagógusok munkáját: „Beszélgetés, vita, véleménycsere, élethelyzetek, szituációk eljátszása 
azok elemzése, kiselőadások, jelenetek bemutatása, dramatizálás, riportok készítése és azok 
írásban való megjelenítése, gyűjtőmunka otthon (fejleszti a szelektív képességet, növeli az aktív 
szókincset, összefogottabbá teszi a csapongó képzeletet). A bemutató órák lehetőséget adnak az 
egymástól való tanulásra. 

10.2. Innovatív feladatok 

Mentoráló Intézményi pályázat keretében Pályaválasztás-életpályaépítés programot valósította meg négy 
pedagógus a 7. d osztályban. Ez a program még folytatódott két hónapig ebben a tanévben. Újabb pályáza-
tot írtak meg a kollégák, amely a hátrányos helyzetű tanulók tehetségfejlesztését segíti. A 2. félévben való-
sult meg a program.  

10.3. Információáramlás 

Az iskolavezetés tájékoztatja a pedagógusokat az őket érintő teendőkről közvetlenül vagy a munkaközös-
ség-vezetők által. Az osztályfőnökök rendszeresen időben tájékoztatják a tanulókat, a szülőket a fontos 
feladatokról, programokról. A szülők többsége azonnal válaszol az őket érintő kérdésekre. 
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10.4. Szakmai együttműködés intézményen belül 

Az osztályfőnökök a szaktanárokkal közösen oldották meg az esetleges problémákat. Napi kapcsolat van a 
különböző szakos nevelők között. Természetesen a délutáni foglalkozást tartó nevelők is együttműködően 
segítik a gyerekek hatékony tanulását, fejlesztését. 

11. A munkaközösség külső kapcsolatai 

11.1. Szakmai együttműködés külső partnerekkel 

Külső partnerek is hozzájárulnak az eredményes pedagógiai munkánkhoz. A Pedagógiai Szakszolgálat 
munkatársa egyéni vagy csoportos beszélgetéseken foglalkozik a rászoruló diákokkal. A pszichológus a 
mindenkori 5. évfolyamos tanulókat tehetségazonosítással felméri. Az SNI tanulók fejlesztését pszicholó-
gus segíti. 
Sajnos a fogadóórák lehetőségét nem sokan értékelik maguktól felsős osztályokban. Kérésre eljönnek a 
szülők, keresik a szaktanárokat, de leginkább az osztályfőnököt.   
A pályaválasztással kapcsolatos témahét egyik fontos eleme, hogy a végzős tanulók különböző vállalkozá-
sokat látogattak meg. Mindig szívesen fogadják a gyerekeket és tájékoztatják az ott folyó munkafolyama-
tokról, lehetőségekről. 
 

11.2. Együttműködés társadalmi, szakmai szervezetekkel 

A 8. osztályos tanulók nyílt napokon vehettek részt érdeklődésük szerint. Pályaválasztási szülői értekezle-
ten a környező középiskolák képviselői adtak tájékoztatást az ott folyó oktató- nevelő munkáról. 
Középiskolák a megyében és Hajdúnánáson, Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

/múzeumpedagógiai foglalkozások helyszíne, Városi Rendelőintézet / fogászati szűrések, védőnői előké-

születi vizsgálatok, orvosi vizsgálatok: segítik a munkánkat. 

12. A pedagógiai munka feltételei 

12.1. Munkaközösségi döntések, vélemények 

Az előző tanév év végi beszámolójában szerepeltek a következők: 
„Szeretnénk, ha más időpontban lennének a szülői értekezletek: október vége, március vége, akkor több 

dologról tudunk konkrét dolgokat mondani a szülőknek.” 

Sajnos nem valósult meg ez a kérésünk. Az iskolavezetés februárra tette a 2. szülői értekezletet. 

„A gyerekek kapják meg év elején az egységes Házirend kivonatát.” 

Még nem sikerült ezt megvalósítani. 

„A bukásra álló tanulók hivatalosan is kapják meg az értesítést otthon, mivel nem mindig adják át az ellen-

őrzőt a szüleiknek, nevelőiknek.” 

Ez részben megvalósult, többnyire az osztályfőnök írta be az ellenőrzőbe az értesítést. 

 

12.2. Továbbképzési, továbbtanulási terv, megvalósulás 

A munkaközösségből három pedagógus tanul. A munkaközösség 23 tagja közül 13 fő volt valamilyen 20 
óra fölötti továbbképzésen, néhányan kétfélén is.  Az osztályfőnöki munkánk mellett a szakmai fejlődésre 
is odafigyelünk.   
A 2. félévben kevesebb továbbképzésre volt lehetőség. Összesen 5 fő vett részt valamilyen képzésen.  
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12.3. Infrastruktúra fejlesztése, humánerőforrás kihasználtsága 

Van olyan szaktanár, aki sohasem volt osztályfőnök, vagy csak egyszer. Van olyan pedagógus, akinek min-
dig van osztálya. Ezt a nehéz, de szép feladatot annak kell végeznie, aki szívvel- lélekkel felügyeli, patronál-
ja, terelgeti a rábízott osztályt. 
 

12.4. IKT- eszközök használata 

Lehetőség szerint a munkaközösség tagjai használják az IKT eszközöket, illetve a tanulóknak is adnak 
olyan feladatot, amelyhez szükségük van rá az osztályfőnöki órák előkészítő munkájához.  

12.5. Az egyenletes terhelés biztosítása 

Sajnos nem mindig sikerül az egyenletes terhelést biztosítani. Osztályfőnökként és szaktanárként nagyon 
leterheltek vagyunk. 

13. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

13.1. Az éves célok, feladatok megvalósítása (rövid összegzés, mi valósult 
meg, mi nem, erősségek, gyengeségek kiemelése, további fejlesztő 
feladatok meghatározása 

 
Az osztályfőnökök a tanév elején helyzetelemzést írtak az osztályaikról. Alaposan bemutatták az osztálya-
ikat.  A közösségfejlesztés kiemelt szerepet játszik az egész tanév során. Változatos, színes osztályprogra-
mok szervezésére került sor. A tanulói viselkedéskultúra javítása egész éves feladatunk. Az osztályfőnö-
kök már az év eleji helyzetelemzésben, valamint az osztályfőnöki tanmenetben is utaltak ennek a fontos 
feladatnak a fejlesztési lehetőségeire. Kiemelt célként kezelik ennek a javítását, a tanulók magatartásának 
pozitív fejlesztését: a problémák azonnali kivizsgálása, beszélgetés, a szülő behívatása, a szaktanárokkal 
való konzultálás, a magatartásfüzet következetes használata, következetesség minden területen, egységes-
ség elvének betartása a Házirendünkben. 
Az életkori sajátosságok nagyon befolyásolják a tanulók viselkedését. 
Most is probléma több osztály esetében, hogy keveset találkoznak az osztályfőnökükkel, alig tanít pár órát 
az osztályában. Azokban az osztályokban, ahol napi kapcsolatban vannak, ott kiegyensúlyozottabb az ér-
tékelés- ellenőrzés, a problémák azonnali kezelése, utánajárása.  
„Célok, feladatok a következő tanévre” /az előző tanév végi beszámolóban szerepelt/ 

 A pozitív tapasztalatokhoz hasonlóan sok szabadidős program szervezése 

 Jobb tanulmányi eredmény elérése 

 Komoly félkészülés a mérésekre 

 Egymás iránti tolerancia fejlesztése 

 Tanulópárok szervezése 

 Aktív részvétel az iskolai életben 

 Pályaorientáció előkészítése 

 Tanulási stílus, módszerek erősítése 

 Önálló tanulásra ösztönzés 

 A periférián lévő gyerekek bevonása a közösségi munkába 

 A közösség erősítése pl. elmennek a jó tanulók a 6 osztályos gimnáziumba 

 A jó szorgalmú gyerekek átlagának megtartása 

 A gyenge képességű tanulók tanuláshoz való viszonyának a javítása 

 A szülők bevonása az iskolai életbe, akik elhanyagolják az iskolával való kapcsolattartást 
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 Kulturált véleménynyilvánítás fejlesztése szituációkkal 

A fent megnevezett célok részben valósultak meg, hiszen a tanév során folyamatos feladataink között sze-
repelnek.  
Célok még a 2. félévre: 

 A konfliktusok megnyugtató megoldása 

 A hiányosságok pótlása, a lemaradók felzárkóztatása 

 A tanulmányi eredmények javítása 

 A tanulópárok újraszervezése 

 A korrepetálásra járók ellenőrzése 

 Cserecipő használatának javítása 

 Problémák esetén a szakszolgálat, családsegítő központ és a gyermekjóléti szolgálat bevonása  

 A tanórai és tanulószobai magatartás javítása 

 
A célok és feladatok több vagy kevesebb sikerrel, de minden osztályban megvalósultak a tanév so-
rán. Az osztályfőnökök pozitívan értékelték a közösségeik fejlődését. A sok-sok közös program 
meghozta a gyümölcsét, hiszen nagyon jól összekovácsolódtak még a kevésbé összeforrt csopor-
tok is. A peremrészeken lévő tanulók egyre jobban bekapcsolódnak a közösségi programokba. A 8. 
évfolyamos osztályfőnökök nagyon pozitívan értékelték a közösségeiket. Remek csapattá alakult 
mindegyik osztály.  
Sok esetben javult a tanulmányi eredmény, a magatartás a félévi eredményekhez képest.  
Természetesen a viselkedéskultúra fejlesztésre szorul több osztálynál mind a délelőtti órákon, il-
letve a tanulószobán is. A következetes felelősségre vonás, beszélgetés a szülővel és gyerekkel 
eredményezhet némi javulást. Az osztályfőnökök többsége elégedett a tanulók magatartásával.   
 

14. Rendezvényterv havi bontásban 

 
 

Időpont Feladat Felelős 
AUGUSZTUS  Munkaközösségi foglalkozás 1. 

     A munkaterv munkaanyagának összeállítása 
    A tanév előkészítése, adminisztrációs teendők 

 Osztálytermek dekorálása 

 Javítóvizsga, osztályozó vizsga lebonyolítása 

Löfcsikné Rékasi 
Ilona 
Osztályfőnökök  

SZEPTEMBER  
 Munkaközösségi foglalkozás 2.  

             A munkaközösségi munkaterv elfogadása  
 Az osztályfőnöki tanmenetek elkészítése 

 Év eleji helyzetelemzések megírása  

  Év eleji adminisztráció 

 Projekttémák meghirdetése 

 

Löfcsikné Rékasi 
Ilona 
 
Osztályfőnökök 

OKTÓBER  Év eleji statisztika elkészítése 

  Szülői értekezlet: A tanév céljai, programjai, fel-

Osztályfőnökök 
Projekt  munkacso-
port: Nábrádi Mi-
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adatok 

 Témahét megszervezése a 8. évfolyamon minden 

egység bevonásával 

 Projektbemutatók lebonyolítása 

 
 
 

hály 
Osztályfőnökök 

NOVEMBER   Pályaválasztási szülői értekezlet 

 Nyílt napok a középiskolában 

 
 
 
 

 

Projekt  munkacso-
port: 
Madainé Nótin Mó-
nika 
Löfcsikné Rékasi 
Ilona 

JANUÁR  Felkészülés az osztályozó értekezletre, adminiszt-

ráció, statisztika 

 Félévi mérések elkészítése az érintett osztályok-

ban, azok elemzése 

Osztályfőnökök 
 
 

FEBRUÁR  
 Munkaközösségi foglalkozás 3. 

Szakmai nap keretében bemutató foglalkozás:  
A hatékony tanulás, kompetenciafejlesztés 
Bemutató foglalkozással kapcsolatos témában (korre-
ferátum, tapasztalatok)  

 Szülők iskolája – TÉMA: Reális kép a gyerek-

ről vagy Szülői elvárások a gyerekkel szem-

ben 

Osztályfőnökök  
 
 
Löfcsikné Rékasi 
Ilona 
 
Előadó 
Pszichológus 

MÁRCIUS  Szülői értekezlet 

A féléves munka értékelése 
További célok, feladatok, programok 

Osztályfőnökök 

ÁPRILIS  
 Munkaközösségi foglalkozás 4. 

      Szakmai nap keretében bemutató foglalkozás: Mi a 
pályánk? 
Bemutató foglalkozással kapcsolatos témában (korreferá-
tum, tapasztalatok)       

Osztályfőnökök 
 
Székelyné Nádas 
Zsuzsa 

MÁJUS  
 Munkaközösségi foglalkozás 5. 

       Tanév végi feladatok 
 Az elvégzett mérések elemzése   

 Osztálykirándulások lebonyolítása 

 

Löfcsikné Rékasi 
Ilona 
Osztályfőnökök 
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JÚNIUS  Felkészülés az osztályozó értekezletre 

 Statisztika kitöltése 

  Munkaközösségi foglalkozás 6.  

Az éves munka értékelése, tapasztalatok, kö-
vetkeztetések levonása 

Osztályfőnökök 
 
Löfcsikné Rékasi 
Ilona 
 

 
 
A munkaterv programjai megvalósultak. A második bemutató óra sajnos elmaradt, de pótoljuk a követke-
ző tanévben. A Szülők Iskolája rendezvény nagyon sikeres volt. Témája: Elvárások a gyerekkel szemben.  
Májusban az év végi jutalmazással kapcsolatos megbeszélésünk volt. Az elkövetkezendő tanévben át kell 
néznünk a Pedagógiai Programban az ezzel kapcsolatos pontokat.  
 
 

15. Projektek 

 
 
1.A Pályaválasztás – életpálya-építés témahét 2015-2016. tanévi programjának megvalósítására 2015. 
november első hetében került sor. A 8. osztályok osztályfőnökei megállapodtak, hogy a témahét program-
csomagjából a helyi vállalkozók, vállalatok, szolgáltatók meglátogatását választják.  
 
A pályaválasztás előtt álló diákok a külső helyszíneken felkeresték a munkahelyeket, különböző szakmá-
kat figyeltek meg, interjúkat, fotókat készítettek, majd a hallott és a látott információkat feldolgozták, s 
zárásként bemutatókkal, beszámolókkal ismertették meg társaikkal a hajdúnánási munkahelyeket, tanul-
ható szakmákat.  
 
Az osztályfőnökök a gyerekek körében felmérték az igényeket, s az egyeztetéseket követően kialakították 
a látogató csoportokat, s felvették a kapcsolatot a vállalkozókkal, munkahelyi vezetőkkel. A projektet Náb-
rádi Mihály irányította, segítették a 8. osztályos osztályfőnökök. 
 
2.A Bocskai István Általános Iskola hagyományaihoz híven ebben a tanévben is megtartotta a Pályavá-
lasztási szülői értekezletét, november 10-én. A célja most is a segítségnyújtás volt a végzős diákjainknak 
és szüleiknek.  
A 9 meghívott középiskola mindegyike képviseltette magát. Az iskolák képviselői, vezetői bemutatták 
intézményüket, az ott folyó oktató-nevelő munkájukat, a választható szakokat, szakmacsoportokat, gya-
korlati képzésüket.  
A 2016/2017. tanévtől fontos változások történnek a szakképzésben. 2016. szeptember 1-jétől a szakkép-
zést folytató intézménytípusok átalakulnak. Ezek részleteiről, a felvételi eljárás időbeli ütemezéseiről is 
kaptak információkat az érdeklődők.  
3.Középfokú felvételi eljárás 
Legfontosabb feladatunk a felvételre jelentkező tanulók részletes, pontos tájékoztatása, a beküldendő 
dokumentumok elkészítése, tartalmi és formai ellenőrzése, hitelesítése volt. 
  A felvételi lapok kitöltését az iskola szervezte meg.  Az adatbegyűjtő lapok kerültek kiosztásra. Ezek be-
gyűjtése után a KIFIR rendszerbe történt az adatok feltöltése. A szülőkkel való egyeztetés után, az aláírt 
„Jelentkezési lapot” továbbították a középfokú nevelési-oktatási intézménybe, a „Tanulói adatlapot” pedig 
a Felvételi Központba postázták. Ennek határideje 2016. február 12. volt. A felvételi eredményekről a pá-
lyaválasztás munkacsoport felelőse készített beszámolót.  
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Gyógypedagógiai Munkaközösség beszámoló, 2015-2016. tanév 

 
Munkaközösségünk 2015. szeptemberében alakult a sajátos nevelési igényű gyerekek nevelé-

sében oktatásában résztvevő pedagógusok, gyógypedagógusok szakmai közösségeként.  

   A csoport tagjainak végzettségét tekintve rendkívül összetett rendszerről beszélhetünk, hi-

szen utazó gyógypedagógus, logopédus, gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, taní-

tónő és magyar szakos tanárnő segíti, irányítja az Sni-s gyerekek iskolai életét.  

   A 2015/2016-os tanévet két, négyes összevonású osztállyal indítottuk 21 tanulóval, és egy 

magántanulóval. A tanév során 3 alsós tanulónk a hajdúszoboszlói gyermekotthonba tá-

vozott, míg két lakásotthonos diák a második félévben érkezett közösségünkbe.   A négy-

féle osztályfok, illetve a tanulók kognitív funkcióinak eltérő fejlettségi szintje rendkívül nehéz 

feladat elé állította az osztályokban tanító pedagógusokat.  

A félév során sikeresen hidaltuk át kolléganőnk nyugdíjba vonulása miatt kialakult munka-

erőhiányt a tagintézményeinkben tanító szakos pedagógusaink segítségével. Köszönettel tar-

tozunk munkájukért, hiszen tudjuk mennyire nehéz volt számukra egy teljesen ismeretlen 

világban tanítani, s nevelni az átlagosnál érzékenyebb, különös bánásmódot igénylő Sni-s 

tanulókat. 

 

 Munkaközösségünk éves célként fogalmazta meg a gyógypedagógiai munkánkat meghatá-
rozó törvényességi háttérnek való megfelelést. A szakmai egyeztetést követően meghatároz-
tuk azokat a területek, amik átalakításra szorulnak, illetve kijelöltük azokat a feladatok, ame-
lyek múltbeli hibáink korrigálása mellett a jövőbeni munkák törvényes folytatását teszik le-
hetővé. Közösségünk törvénytára Szabó Sándorné (Ica néni) volt, aki pályafutása természetes 
következményeként csak paragrafussokkal volt hajlandó velünk kommunikációs kapcsolatba 
lépni. A jogi útvesztőben az Ő segítségével göngyölítettük Ariadné fonalát, amely megmutat-
ta számunkra a helyes utat a paragrafusok világában. Az elvégzendő feladatok az idei tanévet 
teljesen felölelik, de reményeink szerint a következő éveket már teljesen rendezett jogi hát-
térrel, megfelelő szakmai lefedettséggel vihetjük végig. 
 
A személyiség- és közösségfejlesztés mindennapi feladataink szerves része. A tanulásban 
akadályozott tanulók nagyon eltérő személyiségjegyekkel rendelkeznek, amelyek megnehe-
zítik az összevont osztályok közösségé formálását. A tanulási nehézségek, magatartási zava-
rok kezelése sokszor okoz nehéz pillanatokat munkánk során, de úgy érzem az első félév 
mindkét osztály számára előrelépést jelentett a közösségfejlesztése területén. A sajátos ne-
velési igényű gyerekek számára létfontosságú az érzelmi kötődés, amely személyi kapcsola-
tok állandóságán alapszik. Az alsós összevont osztályunk új osztályfőnökkel kezdi meg a tan-
év második félévét, reményeink szerint személyében biztosított lesz az-az állandóság, amely 
gyerekeink iskolai életéhez nyugodt hátteret biztosít. A tanév végén összegezve tapasztala-
tainkat megállapíthatjuk, hogy Nyakas Zoltánné megfelelő választásnak bizonyult az alsós 
összevont osztályunk vezetéséhez. Irányítása mellett szervezettebb, nyugodtabb lett az 
osztályközösség, kiegyensúlyozott, szeretetteljes személyisége kedvező folyamatokat indí-
tott el a közösségformálás, a személyiségfejlődés, az iskolai viselkedéskultúra területén. A 
következő tanévek során is töretlen lehet ez a pozitív fejlődés, hiszen a megkezdett mun-
kát szívesen folytatja Irénke az alsós közösségünkben. 
  
Az enyhe értelmi fogyatékos gyerekek esetén is beszélhetünk tehetséggondozásról. A rajz-
versenyek, kulturális találkozók, illetve a sportversenyek kiváló lehetőséget adnak gyermeke-
ink számára, hogy megmutathassák az adott területen milyen képességekkel rendelkeznek. A 
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tanév első kínálkozó alkalma az október 16.-án Egerben megrendezett Nonverbális fesztivál 
volt, ahol tanulóink nagy sikerrel adták elő műsorukat. A siker kovácsai: Csillikné Julika, és 
Húri Jánosné, Judit néni voltak.  
A java azonban még hátravan.  
Szépíróverseny, alsós terematlétika, zsinórlabda, nagypályás atlétika, komplex tanulmányi 
verseny valamint továbbjutás esetén ezen események országos rendezései jelentik közössé-
günk tehetséggondozó állomásait. Természetesen a sikerhez, az eredményes szerepléshez a 
felkészülés, az edzések fáradalmain át vezet az út, amely reményeink szerint megyei arany-
érmeket, esetleg országos érmet hozhatnak számunkra. A tanév során a tanulmányi munka 
mellett kiemelt szerepet kapott tanulóink tehetséggondozása. Szeptembertől júniusig a 
különböző versenyekre való felkészülés, illetve az azokon való minél eredményesebb sze-
replés tartotta izgalomba gyerekeinket, s természetesen a felkészítő pedagógusokat. A 
komplex tanulmányi versenyen  4. helyezést értünk el, amelyen a következő tanévben ha-
zai pályán javíthatunk, hiszen elvállaltuk a jövő évi megyei forduló megrendezését. A szép-
író versenyen részt vett alsós tanulóink ugyan érem nélkül tértek haza, de ez nem vette 
kedvüket, hiszen lelkesen fogadkoztak, hogy jövőre újra megpróbálják. A 2015/2016-os 
tanév „húzó ágazata” a tehetséggondozás területén a sport volt. Zsinórlabda, terematléti-
ka, asztalitenisz, atlétika azok a sportágak, amelyek megyei, illetve országos szervezésű 
versenyein részt vettünk. Az előzetes várakozásokat fölülmúlva 40 megyei, illetve országos 
érmet szereztünk. 12 megyei bajnoki címmel, 11 ezüst, és 8 bronzéremmel büszkélkedhe-
tünk. Legértékesebb sporteredményünk természetesen az országos versenyeken elért he-
lyezéseink. 3 tanulónk összesen 5 országos bajnoki címmel rendelkezik, de emellett szerez-
tünk még két 5., egy 4. és egy 2. helyezést is.  
 
 
Eredményességi mutatók 

  

A felsős összevont osztály 5-6-7-8 évfolyamokból tevődik össze. Az osztályban bukás, kitű-

nő, jeles eredmény nem született. A tanulmányi átlag 3,92, az egy főre eső hiányzás 4,12 nap. 

Az igazolatlan órák száma 54(egy lakásotthonos tanulónk másfél hétig szökésben volt)  

Értékelés: A gyerekek tanulmányi eredménye az iskola átlaghoz közeli, amely jelzi számunk-

ra, hogy az eltérő tanterv és a sajátos nevelési igény közötti egyensúlyt igyekeztünk megtalál-

ni. A tantárgyak között találunk azonban olyanokat, melyeknél nagyobb eltolódás tapasztalha-

tó, így jogosan vetődik fel a kérdés: nem értékeltünk hibásan? 

 A hiányzásokkal kapcsolatban a tavalyi évhez képest pozitív változásról beszélhetünk. Sok-

kal kevesebb mind az igazolt, mind az igazolatlan hiányzások száma. Természetesen itt sem 

dőlhetünk nyugodtan hátra, hiszen távlati célként a hiányzások további csökkentését tűztük ki. 

Az órai munkafegyelem, a szünetekre vonatkozó házirend szabályai továbbra is gyakran sé-

rülnek, amelyek rombolják az osztály, másrészt az iskolai közösség szabálytudatát. A követ-

kező félév kiemelt feladata a deviáns magatartásformák, illetve a konfliktusok visszaszorítása 

lesz.  

Az sni tagozat eredményességi mutatóinak elemzésekor is pozitív irányú elmozdulásról 

beszélhetünk. Az hiányzási mutatóink a félévhez mérten nagymértékben javultak, isko-

lai szinten is a legjobbakhoz tartoznak. Az iskolai, órai magatartás javulása nemcsak a 

jobb magatartásjegyekben tükröződik, hanem közvetlen környezetünk (betanító peda-

gógusok, többségi pedagógusok, iskolavezetés?) visszajelzései is ezt erősítik. A tanulmá-

nyi eredményességet az alsós közösség esetén egyértelmű javulás, míg a felsősöknél a 
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féléves teljesítmény megismétlése jellemzi. Egy tanulónk egy tantárgyból javítóvizsga 

letételére kötelezett a sikeres továbblépés feltételeként. 

 

Munkaközösségünk elsődleges feladata természetesen az oktatás, nevelés szakmaiságának, 
hatékonyságának növelése. Az elmúlt félév során esetmegbeszélések, az egymásnak nyújtott 
szakmai tanácsok, tapasztalatok segítették munkánkat, átlendítettek bennünket holtponto-
kon, hullámvölgyeken.  A fentebb leírt eredmények, célkitűzések, feladatok tartalommal telí-
tődtek, mert volt egy közösség, amely nemcsak ígért, hanem segített is.  
Helyettesítők, szaktanár kollegák, tisztelt iskolavezetés KÖSZÖNJÜK MUNKÁTOKAT! 
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Humán munkaközösség beszámoló, 2015/2016-os tanév 

1. Bevezetés 

A munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok: 

A munkaterv összeállításakor és a féléves munka végzésekor a következő dokumentumokat 

vettük figyelembe: 

 iskolánk pedagógiai programját, 

 az intézmény belső ellenőrzési csoportjának éves munkatervét, 

 az önértékelési kézikönyvet általános iskolák részére 

 a kompetencia mérések alapján készült iskolai intézkedési tervet 

2. Helyzetelemzés 
 
2.1. Személyi feltételek 

Humán munkaközösség-vezető: Demeterné Vajda Piroska  

Tagjai: magyart, történelmet és éneket tanító pedagógusok. 
2.2. Egyéb adatok 

A munkaközösség létszáma 14 állandó tag és 7 fő pártoló tag. Csiszár Anikó halála miatt he-

lyettesítését Hádáné Kéki Mária és Demeterné Vajda Piroska látják el a Magyar úton. Áttaní-

tást lát el 3 fő (Daróczi Ildikó, Demeterné Vajda Piroska, Hádáné Kéki Mária). Tankerületi 

iskolákban vállalt tanítást Fülöp Valéria. A pártoló tagok közül pedig Darócziné Tóth Piroska. 

Csoportbontással oktatjuk a magyart az Óvoda utcán az 5-6. évfolyamon, a 7. évfolyamon a 

Polgári utcán és a Magyar utcán a 8. osztályban. 

3. Pedagógiai folyamatok 

 
3.1. Tervezés 

3.1.1. Éves célok és feladatok 

A tanévre vonatkozó céljainkat, feladatainkat a munkatervben rögzítettük. 
 A TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú pályázatban vállalt fenntarthatósági feladatokat folytatjuk. Ma-

gyar nyelv és irodalom tantárgyból a szövegértés- szövegalkotás tanítását vállaltuk. Ebben a tanévben 

az 5-6. évfolyamokon csoportbontást vezettünk be magyarból. Kialakítottunk az év eleji szövegértési 

felmérés eredményei alapján egy nívócsoportot, melyet Veressné Fehér Erzsébet és Daróczi Ildikó irá-

nyít. Az évek óta sikeresen működő „Hagyományőrzést” Vargáné Papp Júlia viszi tovább. 

 A pályázatírás is fontos része munkánknak, melyet Bodnárné Varga Márta koordinál.  

 Fontos célkitűzésünk volt a beszédművelés, a kommunikációs készség javítása. A kisebbek részére 

szervezett „Tollforgató – szóforgató” szakkör is ennek jegyében működik.  

 Zenei kultúránk javítását szolgálják a furulya szakkör, az ének-zene szakkör és az énekkar.(Fábián And-

rea, Fülöp Valéria és Szabó Sándorné vezetésével).  

 Kiemelt feladatunk a hazaszeretet erősítése, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeinek megismerése, 

szűkebb és tágabb környezetünk történelmi, kulturális emlékeinek, hagyományainak feltárása, ápolá-

sa. 

 Szorosabb együttműködés – a Hajdúnánási Tankerület humán szakos pedagógusaival, a Református 

Általános Iskolával, a Kőrösi Gimnázium 6 osztályos tagozatával, a Helytörténeti Gyűjteménnyel, a Vá-
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rosi Könyvtárral, a Kéky Lajos Művelődési Központtal – jegyében közös programokat, versenyeket 

szerveztünk. 

 Az új tanulási módszerek mind gyakoribb alkalmazása is feladatunk. (kooperatív tanulás, projekt mód-

szer). Az egyes tanítási órákon hangsúlyosabban élünk a differenciált óraszervezés lehetőségeivel.  A 

differenciált képességfejlesztés érdekében felzárkózó foglalkozásokon (magyar, történelem) és szakkö-

rökön, tehetségfejlesztő foglalkozásokon versenyekre való felkészítés zajlik.  

 A könyvtári órák hatékonyabb kihasználásában előrelépés következett be, ill. a városi kulturális ren-

dezvényeken való aktívabb szereplés, együttműködés is megfigyelhető. 

 
3.2. Megvalósítás 

 
Az éves célok, feladatok megvalósításához alkalmazott módszerek, eszközök 

 Az év eleji felmérések eredményeinek alapján terveztük meg az idei tanévet.  

 A tanmenetekben rögzítettük az egyes évfolyamokon alkalmazott módszereket, eszközöket. 

 A kiemelt csoport plusz egy órájának anyaga tanmenetben nyomon követhető. 

 Az SNI, BTM-es gyerekek fejlesztési módszereit a tanmenetekben külön jelöltük. 

 A tehetséggondozás módszereit alkalmaztuk: versenyeztetés, szakköri foglalkozások, differenciálás, 

projektmunka. A 7. osztályos projektekben mindig jelentős számban választják tanulóink a humán tár-

gyakat. A projektgálán szereplő legjobbak közel fele (6 fő) magyarból és történelemből készítette be-

mutatóját. A képzeletbeli dobogó 2. fokára a „Sissi és a magyarok” került. Három tanulónk a KGYTK is 

megmérettette magát és László Andrea 3. helyezést ért el. 

 A felzárkóztatás módszerei: korrepetálások, órai differenciálás, projektmunka. 

 Pályázatírásban is aktívabban részt kívánunk venni, bár a humán tárgyakhoz kevés pályázati lehetőség 

kínálkozik. 

 
 

3.3. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzések célja: a pedagógus erősségeinek megállapítása, a fejlesztendő területek meg-

állapítása, segítségnyújtás. 
3.4. Az értékelés pontjai, szakaszai 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit a Peda-

gógiai Programunk rögzíti (témazáró dolgozat, projektek készítése, vizsgáztatás).  A 8. évfo-

lyamon történelemből szóbeli vizsgát tett minden tanulónk.  A szóbeli felelet és a vizsga is 

kiemelt hangsúlyt kap a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése céljából. 

A humán munkaközösség által kidolgozott egységes év eleji és év végi mérést végeztünk 

szövegértésből és történelemből, melyekhez egységes értékelést alkalmaztunk. Az év eleji 

mérésre szeptember első hetében került sor. Csak százalékosan értékelünk. (tanulónként, fel-

adatonként).  Következtetéseket vontunk le, kitűztük az elérendő célokat. Az eredmények 

összegzését, tendenciákat mindkét tárgyból a munkaközösség-vezető elemezte. Az év végi 

mérés részletes elemzése az utolsó munkaközösségi foglalkozáson történt meg. 

4. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 
4.1. Kompetenciafejlesztés 

A humán tárgyak óráin lehetőség nyílik az alábbi kulcskompetenciák fejlesztésre: 
 Anyanyelvi, kommunikációs 

 Idegen nyelvi (európai történelem tanítása, források megjelölése – latin nyelv-) 



 

66 

 

 Digitális kompetencia (a tanulás tanításával összhangban) 

 Tanulási kompetenciák 

 Szociális és állampolgári (jogok, kötelességek, együttműködés, segítőkészség alkalmazkodás 

 társas viselkedés, kompromisszumokra törekvés) 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség (a szövegértéssel és a szövegalkotással 

 önkifejezéssel, a tartalom és forma egységével, az esztétikus külalak) 

 Hon- és népismeret (népköltészet, népszokások, közmondások, szólások stb.) 

 Európai azonosság - egyetemes kultúra  

 Énkép, önismeret (reális értékelés, önbizalom, önérvényesítés, önkritika, jövőkép) 

Állandó feladatainkat a következőkben határoztuk meg és alkalmazzuk is. (néhány elemmel 

kiegészítettük a minden pedagógusra érvényest) 
 szókincsfejlesztés, a mindennapi élet fogalmainak megismerése, aktív szókincsbe illesztését folyamato-

san alkalmaztuk 

 szövegalkotás a mindennapi élet területeiről 

 memóriafejlesztés, memóriajátékok beépítése a tanításba 

 koncentrációfejlesztés 

 lényegkiemelés, ok – okozati összefüggések gyakorlása 

 kompetencia alapú oktatást segítő programok használata 

 A tanmenetekben pontosan jelöljük a kompetenciafejlesztésre vonatkozó lehetőségeket, az ahhoz fel-

használt eszközöket, módszereket.  

 A tanulószobán, ha elkészültek a másnapi tanulással, gyakorolják a szövegértést, s ezt rögzítik a füze-

tükben, ill. a pedagógus a naplóban. 

 Havonta egyszer van olyan magyar óra, amikor a 45 percben csak kompetenciafejlesztő feladatokat ol-

danak meg. (teljes feladatsort), s ezt értékeli, elemzi a pedagógus. Tanulóknak van ehhez egy külön fü-

zete, s ebben nyomon követhető a fejlődés. 

 A kompetenciafejlesztő órák is elősegítik ennek a területnek a javulását. 

4.2. Személyiségfejlesztés 

A tanulók személyiségfejlesztése folyamatos feladatunk. Pedagógiai tevékenységünk közép-

pontjában a gyermeki tehetség, képesség sokoldalú kibontakoztatása, a felelős gondolkodás, 

szociális érzékenység áll. Olyan fiatalok nevelése, akiknek önmegvalósítása számukra pozitív 

életszemléletet, másokban társadalmi elégedettséget eredményez. 

4.3. Tanulási nehézségek 
 Tanulási nehézségekkel küszködő tanulóinkat korrepetálásokon fejlesztjük. Egyéni bánásmódban ré-

szesülnek. Kompetenciafejlesztő foglalkozásokat tart heti rendszerességgel 6 fő (Daróczi Ildikó, Nábrá-

di Mihály, Löfcsikné Rékasi Ilona, Vargáné Papp Júlia és Darócziné Tóth Piroska, ill. Nagyné Dér Mag-

dolna). Korrepetálást tart még: Szabó Albert és Demeterné Vajda Piroska. A 8. osztályosok szóbeli tör-

ténelem vizsgájára felkészítőt tartott Demeterné Vajda Piroska a 8. c és a 8. e osztályok számára  (tan-

órán kívül önszorgalomból) 

4.4. Tehetséggondozás 

 Tehetséges tanulóinkat szakköri munkába vontuk be, illetve versenyekre készítettük 

fel őket. Ezt a munkát a tehetséggondozó foglalkozások is segítették melyeket a kö-

vetkező kollégák irányítottak: Szabó Albert, Demeterné Vajda Piroska, Daróczi Ildikó 

és Veressné Fehér Erzsébet.  

 Versenyek 
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Az VIII. Vihar Béla versmondó versenyen is kiválóan szerepeltek tanulóink. Mind 

az 5-6. évfolyamon, mind a 7-8. évfolyamon csaknem az összes dobogós helyet sike-

rült megszereznünk. Felkészítőiket is dicséret illeti. (Daróczi Ildikó, Löfcsikné Rékasi 

Ilona és Szabó Éva) 

A Helytörténeti Gyűjtemény szervezésében mérték össze tudásukat a város kisdiákjai 

„Morzsák Nánás történetéből ”című honismereti vetélkedőn. Az első három helye-

zést iskolánk tanulói érdemelték ki. (felkészítő: Demeterné Vajda Piroska és Nábrádi 

Mihály)                   

A „Versvarázs” versenyen évek óta eredményesen szerepelnek diákjaink. Gábor Jó-

zsef emléke előtt tisztelegve versmondó gálát szerveztek, melyen intézményünket 2 

tanuló képviselte, egyikük ezüstérmes lett.  

A „Vörösmarty Napok” keretében zajló megyei szavalóversenyen Szabó Éva, Da-

róczi Ildikó és Vargáné Papp Júlia tanítványai voltak a legeredményesebbek. 

A „Megyei Mese és Prózamondó Fesztiválról két arany és két ezüstminősítéssel tér-

tek haza tanítványaink. Felkészítőik: Vargáné Papp Júlia, Löfcsikné Rékasi Ilona, 

Szabó Éva és Hádáné Kéki Mária voltak. 

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulóján 3 tanítványunk képvise-

li iskolánkat. Felkészítőik: Vargáné Papp Júlia és Löfcsikné Rékasi Ilona 

A kistérségi „Meseíró Pályázat” is nagy sikernek örvend tanítványaink körében. Sza-

bó Éva kisdiákjai voltak a legügyesebbek. 

„Bocskai és kora” régiós történelmi versenyt hirdetett intézményünk, melyen 6 csapat 

képviseltette magát a döntőben. Ebben a tanévben végre sikerült a hagyományt meg-

törni! Intézményünkből az Óvoda utcai és a Magyar utcai intézményegység csapatai 

bizonyultak a legeredményesebbnek. Az 1. és a 2. helyezést elért csapatok munkáját 

Demeterné Vajda Piroska segítette. A kétfordulós színvonalas vetélkedő szervezését, 

lebonyolítását Szabó Albert irányította.  

A Hagyományok Háza által koordinált “Forgószél” és “Garabonciás” többfordulós 

országos vetélkedőn Vargáné Papp Júlia 5-6. és 7-8. osztályos csapatokkal vesz részt. 
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A Mozaik Kiadó ötfordulós országos tanulmányi versenyére történelemből 2 tanuló 

készül rendszeresen. Demeterné Vajda Piroska segít nekik a felkészülésben. 

A debreceni Benedek Elek Általános Iskola “Boldog békeidők” című többfordulós 

országos történelmi vetélkedőjére Demeterné Vajda Piroska csapatai készülnek fo-

lyamatosan.  

A Deák Ferenc Általános Iskola (Szorgalmatos) prózamondó versenyére 5 tanulónk 

készül. 

A X. Megyei Versfesztiválon minden intézményegységünk képviselteti magát.  

A „Humán hét” keretében kerül megrendezésre a Költészet napi versmondó verse-

nyünk, a Bocskai helyesíró és a nagy hagyományokra visszatekintő „Kell egy jó 

könyv!” 

A Móricz Pál Városi Könyvtár szervezésében „Olvastad? Olvassuk!” vetélkedőre 

több tanítványunk is készül különböző kategóriákban. 

A Regionális Népdaléneklő versenyen Daróczi Panna kiválóan szerepelt, s ezen fel-

buzdulva benevezett a „Repülj páva!” c. televíziós vetélkedőre és a válogatáson is 

szépen szerepelt. 

 

4.5. Közösségfejlesztés 

A tanulóinknak igyekeztünk minél több programot biztosítani, amelyeken szívesen vettek 

részt. A közösségfejlesztésre sor kerülhet az intézményen belül: 
 a tanórákon  

 tanórán kívül szervezett foglalkozásokon (szakkörök)  

 a tanórán kívül diákok által szervezett foglalkozásokon (DÖK, iskolai ünnepélyek) 

 a szabadidős tevékenységek keretében (kirándulás) 

  

4.6. Közösségi programok 

 

Magyar: 
  Az 5-7. osztályos tanulók irodalmat kedvelő része színházbérlettel is rendelkezik. Az első félévben 

„Szerelmi bájital” a „Csongor és Tünde”a „Made  in Hungaria” és az „Egerek” a „Légy jó mindhalálig” 

c. darabokat nézték meg. a debreceni Csokonai Színházban. A tanulók bérletes előadásait Vargáné 

Papp Júlia szervezte. 

 Színvonalas élményben volt része azoknak, akik a „Könyvtári Napok” keretében Mézes Judit: Gyer-

mekkori félelem legyőzése a mesék által c. foglalkozására elkísérte tanítványait. (Labanczné Fekete 

Marianna, Szabó Éva) 
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 „A fösvény” c. színházi előadást tekintették meg Labanczné Fekete Marianna és Vargáné Papp Júlia ta-

nítványai 

 A nyolcadikosaink Nábrádi Mihály, Löcsikné Rékasi Ilona és Szabó Sándorné vezetésével az 1956-os 

forradalom és szabadságharc mártírjaira emlékeztettek színvonalas előadásukkal. 

 A „Magyar Kultúra Napja” alkalmából a Polgári úti intézményegység humán szakos pedagógusai játé-

kos vetélkedőre várják felsőseink csapatait. (Nábrádi Mihály, Czinegéné Daróczi Julianna, Löfcsikné Ré-

kasi Ilona) 

 Közösségfejlesztést, az összetartozás erősítését szolgálja az „Együtt szaval a nemzet”, melyre idén is 

bekapcsolódtak felsős tanulóink. 

 

Történelem, hon-és népismeret:  

 
 A „Múzeumok Őszi Fesztiválja” keretében „Udvari színavatóra és kiállítással egybekötött régi ételek 

kóstolójára invitálta az érdeklődőket a helyi múzeum, melyet munkaközösségünk néhány tagja is meg-

tekintett. 

 A Helytörténeti Gyűjtemény múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt a történelem szakkör diák-

jai Demeterné Vajda Piroska szervezésében. 

 „Hideg fegyverek, munkaeszközök és lószerszámok” c. kiállítást tekintették meg az 5. e osztály tanu-

lói. 

 A Tájház kiállítási tárgyai közelebb hozták tanulóink számára a XIX. századi életmód megismerését. 

 A városi megemlékezéseken való részvétel nemzeti értékeink jobb megismerését szolgálják, melyek 

aktív résztvevői voltunk ebben a tanévben is. (aradi vértanúk, 1956-os forradalom és szabadságharc, 

„Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapja”, Holocaust Áldozatainak Emléknapja stb.) 

 Április végén a munkaközösség 20 fővel 4 napos szakmai kiránduláson vett részt. Pozsony – Kutna Ho-

ra – Prága és Lednice történelmi és irodalmi nevezetességeinek, kultúrájának, hagyományainak, jelleg-

zetes ételeinek megismerésén túl közösségfejlesztés is célunk volt. Kellemesen elfáradva, élményekkel 

tele tértünk haza ezekről a csodálatos helyekről. A kirándulás szervezője Demeterné Vajda Piroska 

volt. 

 Történelmet kedvelő tanítványaink számára is szerveztünk 2 napos felvidéki kirándulást, melynek so-

rán Rozsnyó, Betlér, Poprád, Késmárk, Lőcse és Kassa nevezetességeivel ismerkedtek diákjaink Szabó 

Albert és Demeterné Vajda Piroska irányításával.  

 Az 5. éve megrendezésre kerülő „Város – Vidék” c. történészkonferencián Demeterné Vajda Piroska és 

Székely Barnabás képviselte munkaközösségünket, melynek témája az idén a népességváltozások volt.  

 Június elején kiváló helytörténészünkre, Dráviczky Imre bácsira emlékeztünk a Móricz Pál Város Könyv-

tárban, ahol családtagjain kívül volt munkatársai, barátai, tisztelői idézték fel munkásságát. 

 

Ének-zene:  
 A „Zenei Világnap” alkalmából a művészeti tagintézmény hangszeres tanulói, a Bel Canto kórus közel 

egy órás műsorával örvendeztette meg a hallgatóságot. A vers, a népdalcsokor még színesebbé vará-

zsolta ezt a délutánt. 

 Nemcsak az iskolai kulturális műsoroknak, de a városi megemlékezéseknek is üde színfoltja a Fülöp Va-

léria vezette énekkarunk. Felléptek karácsonyi hangversenyen, a 155 éves Makláry énekkar emlékün-

nepségén, az Idősek Otthonában és a nyugdíjas pedagógusok karácsonyi köszöntése alkalmából. 

 

4.7. A pedagógusok módszertani fejlesztése (személyes- és szociális képességek terén) 

Továbbképzéseken igyekszünk részt venni. Munkaközösségi foglalkozásokon belső tovább-

képzést (jó gyakorlatok, IKT eszközök használata stb.) tartunk rendszeresen. Évente tartunk 

bemutató órát. 
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5. Eredményességi mutatók 

 

5.1. Eredményességi mutatók 
 kompetenciamérés eredményei 

 tanév eleji mérések eredményei 

 versenyeredmények 

 továbbtanulási mutatók 

 lemorzsolódási mutatók 

5.2. Az osztályok, csoportok eredményei  

5.3. Mérési eredmények 

A humán tárgyak év végi eredményei (röviden) 

 M. nyelv M. irodalom Történelem Ének 
5. évf. 3,59 3,75 3,5 4,41 
6. évf. 3,25 3,39 3,49 4,65 
7. évf. 3,05 3,07 2,92 4,19 
8. évf. 3,3 3,59 3,38 4,55 

Összesen 3,29 3,45 3,32 4,45 

 

 

 

A humán tárgyak év végi átlagait láthatjuk tantárgyanként, évfolyamonként. Egyértelműen 

látszik, hogy a készség tárgyak jóval eredményesebbek. Az ún. tanulós tárgyakból a 6. évfo-

lyam az irodalom bizonyult a legsikeresebbnek és a 7. évfolyam történelem pedig a legkevés-

bé sikeres. 

Énekből minden évfolyamon 4,00 feletti eredmény született. A legsikeresebb a 6. évfolyam 

4,65-dal. 

Az összesített eredményeket vizsgálva is hasonló megállapításra juthatunk. A legsikeresebb 

tantárgy az ének (4,45), legkevésbé pedig a nyelvtan (3,29).   
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A következő táblázatban a félévi és év végi tantárgy átlagokat összesítettem évfolyamonként. 

Minimális eltérések vannak, irodalomból (0,04) és nyelvtanból (0,11) javulás, történelemből 

pedig (0,08) rontás figyelhető meg. Az ének-zene eredmények teljesen azonosak.  

A humán tantárgyak félévi és év végi összesített eredményei 

 

 Félévi Év végi  Különbség 

M. nyelv 3,18 3,29 0,11 

M. irodalom 3,41 3,45 0,04 

Történelem 3,4 3,32 0,08 

Ének-zene 4,45 4,45 0 

 

 
 

 

A félévi és év végi tantárgyi átlagok összehasonlítása osztályonként 

 

Magyar nyelv 

Az 5. b, 6. a, 7. a és a 8. b  osztályokban szinte azonos átlagok születtek  mint félévkor. Leg-

nagyobb rontás a 6. e-ben figyelhető meg (0,48). 9 osztály rontott, az osztályok 22%- a.  Az 

osztályok 40%-a javított, legnagyobb mértékben a 7. f (0,55) 

Magyar irodalom 

10 osztály rontott, 6 javított és 5 osztály nagyjából megtartotta előző évi átlagát. Az 5. d/5. e 

/7. a /7. e / /8. a /8. e osztályok dolgoztak a legszorgalmasabban, a legtöbbet az 8. e javította 

(0,5). Minimális eltérés figyelhető meg a következő osztályoknál: 6. b /6. d /6. c / 7. b /7. c /8. 

b. Jelentős rontás figyelhető meg az 5. a (0,61) osztálynál. 3,00 alatti átlaggal csak az 6 f/ 7. 

b./ 7. d / 7. f / 7. g osztályok rendelkeznek. 

Történelem  

Az osztályok csaknem fele (47%) rontott és csak 13%-a javított a félévihez képest. Minimális 

különbséggel tartották átlagaikat az alábbi osztályok:6. a  / 6. c /6. d / 6. f /7. e /7. f /8. a/ 8. b 

Javítottak: 5. e/ 6. b / 7. d  osztályok. Legjelentősebb elmozdulás a 7. d osztálynál figyelhető 

meg (0,21). 11 osztály viszont gyengébben teljesített, mint félévkor. A legszembetűnőbb vis--

szaesés a 7. b osztályban következett be. (0,37)  A felső tagozat leggyengébb történelem átla-

gát is a 7. b osztály produkálta (2,52). 3.00 alatt teljesítetett a 7. évfolyam minden osztálya a 

7. a  és a 7. e  kivételével. A legjobb történelmeseknek a hatodikosok bizonyultak, közülük is 

kiemelkedik a 6. a 4,31-os átlaga. 
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Ének 

Megtartották nagyjából az átlagaikat 7 osztály (30%) Az osztályok 34%-a javított, a legna-

gyobb mértékben a 8. c (0,45).  Rontás 8 osztályban figyelhető meg, az osztályok 34%-ánál. 

Legszembetűnőbb visszaesés a 7. g (0,6).  Legjobban a 8. b szeret énekelni (4,86), legkevésbé 

pedig a 7. g (3,35). 4,00 alatti átlaga egy osztálynak van, 4,5 feletti pedig 10 osztálynak van 

(43%).  

 

 

Magyar 
nyelv 

 
Irodalom 

 
Történ. 

 

Ének-
zene 

 

 
Félévi Év végi Félévi Év végi Félévi Év végi Félévi Félévi 

5. a 3,86 3,88 4,5 3,89 3,93 3,79 4,71 4,66 

5. b 3,85 3,86 4,22 4 4,11 3,82 4,55 4,57 

5. c - - 3,81 3,59 3,63 3,41 4,48 4,03 

5. d - - 3,51 3,69 3,41 3,27 5 4,55 

5. e 2,86 3,04 3,23 3,38 3,04 3,23 4,5 4,27 

6. a 4,43 4,45 4,64 4,48 4,28 4,31 4,64 4,69 

6. b 3,69 3,63 3,92 3,96 3,65 3,77 4,35 4,73 

6. c 3,35 2,9 3,42 3,3 3,07 3,13 4,12 4,16 

6. d 3 3,04 3,12 3,19 3,38 3,4 5 4,8 

6. e 3,36 2,88 3,19 3,07 3,76 3,29 4,96 4,74 

6. f - - 2,85 2,64 3,06 3,04 4,75 4,79 

7. a 3,4 3,41 3,72 3,86 3,82 3,64 4,18 4,5 

7. b 2,67 2,8 2,9 2,86 2,89 2,52 4,13 4,47 

7. c 2,65 3,14 3,25 3,19 3,04 2,91 4,23 4,45 

7. d 2,71 2,79 2,83 2,5 2,54 2,75 4,2 4,13 

7. e 2,9 3,18 3,31 3,45 3 3,04 4,78 4,18 

7. f 2,6 3,15 3,31 2,94 2,7 2,68 4,4 4,26 

7. g 2,68 2,89 2,6 2,75 3 2,75 3,95 3,35 

8. a 3,8 3,9 3,9 4,1 3,8 3,8 4,53 4,73 

8. b 3,5 3,5 3,5 3,6 3,63 3,6 4,41 4,86 

8. c 3,13 3,21 3,48 3,25 3,3 3,25 3,63 4,08 

8. d 3,43 3,13 3,71 3,43 3,43 3,17 4,42 4,48 

8. e 3,19 2,8 3,11 3,61 3,23 3,11 4,42 4,61 

 

 

 

 

Év végi szövegértési felmérés 
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Az év végi felmérések összesített adatai évfolyamonként 

 

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

Összteljesítmény 61,8% 66,8% 54% 68,7% 

Legjobb egyéni 100% 100% 92% 100% 

Leggyengébb egyéni 0% 11,5% 15% 20% 

90% feletti egyéni telj. 10 21 3 20 

40% alatti telj. 16 17 30 12 

Legsikeresebb feladat 100% 95% 100% 100% 

Legkevésbé sikeres 20% 27% 0% 16% 

 

Az 1. táblázatban összesítettem a felmérések eredményeit évfolyamonként. A legjobb 

eredményt a 8. évf. érte el (68,7%), alig marad le tőlük a 6. évfolyam 66,8%), a leggyengéb-

ben az 7. évfolyam teljesített (54%). Örvendetes, hogy a 90% feletti egyéni teljesítmények 

aránya lényegesen magasabb az év elejihez képest (31 -> 54) és jóval kisebb az alulteljesítők 

száma is (145-> 75). 90 % feletti eredményt 51 tanuló ért el, ugyanakkor 40% alatt 75 tanuló. 

A legjobban teljesítők száma csökkent a tavalyihoz képest (73 -> 54), és az alulteljesítők 

száma pedig nagyjából ugyanolyan arányban nőtt. (58-> 75). A hatodik és nyolcadik évfo-

lyamokon magasabb a kiválóan teljesítők száma, mint a minimumszint alattiak. 6. évf. (21- 

17), 8. évf. (20 - 12). 

Nagyon magas a 40% alatti feladatok száma 7. évfolyamom (30), majdnem duplája a 6. évfo-

lyaménak.  

 

A legjobb és leggyengébb felmérések évfolyamonként és osztályonként 

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

Legjobb teljesítmény 74,1% 87% 64% 82% 

Leggyengébb teljesítmény 55,2% 53,5% 45% 56% 

Különbség 18,9% 33,5% 19% 26,0% 

 

Évfolyamonként megvizsgáltam a legjobb és leggyengébb eredményt elérő osztályok közötti 

különbségeket. A legnagyobb eltérés azokban az osztályoknál figyelhető meg, ahol van cso-

portbontás. (6. kiemelt csoport: 87% - felzárkózó: 53,5%) Az 5./6./8. évfolyam leggyengébb 

teljesítménye is magasabb a 7. évf. legjobb teljesítményétől. 

 

 

 

A szövegértési felmérések összesített adatai szövegtípusonként, évfolyamonként 
 

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

Dokumentum 72,1% 62,8% 63,4% 75,4% 

Elbeszélő 56,3% 64,9% 55,2% 67,2% 

Magyarázó 43,4% 61,4% 46,3% 61,6% 
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A 3. táblázatban a felméréseket szövegtípusonként, évfolyamonként összesítettem. A doku-

mentum típusú szövegek összteljesítménye: 68,4%. A legjobban a 8. b boldogult (98%), míg a 

legkevésbé a 7. c (44%). Az elbeszélő szöveg átlaga:60,9%. A legkiemelkedőbb eredményt a 

8. b produkálta (84%), a leggyengébbet pedig a 7. g (45%). A magyarázó szöveggel boldogul-

tak a tanítványaink a legkevésbé, átlaga: 53,1%. A két végletet a 8. b (82%) és az 5. a és a 7. d 

(35%) érték el. 

 Minden szövegtípussal a 8. évf. boldogult. (75,4% - 67,2% - 61,6%). Minimális eltéréssel 

őket a 6. évfolyam követi. A 7. évfolyam a dokumentum típusú szöveg kivételével a leggyen-

gébben teljesített.  

A legkiegyensúlyozottabb teljesítményt a 6. évfolyamon figyelhetjük meg. A legjobb és leg-

gyengébb eredmény közötti különbség náluk mindössze 3,5%. A legnagyobb eltérés az 5. 

évfolyamon következett be: 28,7%-kal. 

 

 

 

 

 

 

A szövegértési felmérések összesített adatai feladattípusonként, évfolyamonként 
 

 

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

Értelmezés 57,1% 62,6% 51,8% 63,% 

Információ - visszakeresés 68,8% 63,9% 56,2% 75,1% 

Kapcsolatok, következt. 63,2% 61,3% 49,2% 68,1% 

 

A 4. táblázatban a szövegértési feladatok összesített eredményeit mutatom be feladattípuson-

ként. Az információ visszakeresés tűnt a legegyszerűbb feladatnak, melynek átlaga:66 % lett. 

A legjobb eredményt a 8. b produkálta (91,3%), s a leggyengébbet pedig a 7. d (53%). A kap-
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csolatok-következtetések levonását kérő feladatok már nehezebbnek bizonyultak, ennek átla-

ga 60,4% lett. A két végletet a 8. b 87%-os és a 7. b 40%-os eredménye tükrözi. A legkevésbé 

az értelmezést igénylő feladatokkal boldogultak tanulóink, melynek átlaga 58,6% lett. A 8. d 

75,8%-os teljesítménye kiemelkedő, az 5. c 33,3%-os eredménye pedig a legalacsonyabb.  

Minden. évfolyamon az információ visszakeresése ment a legjobban. A legkevésbé az értel-

mezést igénylő feladatokkal boldogultak tanítványaink a 6. és 7. évfolyam kivételével. A leg-

kiegyensúlyozottabb teljesítményt a 6. évfolyamon figyelhetjük meg, 2,6% a különbség a 

legsikeresebb és a legkevésbé sikeres feladatok között. A legnagyobb eltérés az 8. évfolya-

mon következett be. 12,1%-kal sikerült jobban az információ-visszakeresés, mint az értelme-

zés. Ez egyben legnagyobb végletet is jelenti.  

 

 

 

 

5.4. Az eredmények érékelése, fejlesztési feladatok 

Az év eleji és év végi eredményeket munkaközösségi foglalkozáson részletesen elemezzük, 

erősségeink-gyengeségeink figyelembe vételével határozzuk meg céljainkat, feladatainkat. 

Minden kolléga feladata a 40% alatti teljesítmények csökkentése.  

 

5.5. Nyomon követés (végzett 8. osztályosok, volt 2. és 4. osztályosok, amennyiben peda-

gógusváltás volt) 

Volt 6. és 8. osztályosaink nyomon követése. A helyi gimnázium és szakközépiskola humán 

tárgyakat tanító kollégákkal jó partnerkapcsolatban vagyunk, időnként részt vesznek munka-

közösségi foglalkozásainkon, megkapjuk volt tanítványaink eredményeit. Az alsós munkakö-

zösség vezetője (3-4. évf.) megküldi a volt 4. osztályosok év végi szövegértési eredményeit, 

mi pedig az év eleji mérését. Elemezzük, konzekvenciákat vonunk le, s meghatározzuk teen-

dőinket a minél jobb eredmény elérése érdekében. 

Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium 

 8. évf. év végi osztályzatok 9. évf. félévi osztályzatok 

Magyar nyelv 4,14 4,2 

Magyar irodalom 4,3 4,04 

Történelem 4,38 3,95 
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Összesen 4,27 4,06 

 

A Kőrösiben az általános tagozaton történt a nagyobb rontás, a nyelvi tagozaton általában 

megtartották a jegyeiket. Az általános iskolai és gimnáziumi osztályzatok közötti eltérés: 

0,21. Történelemből következett be a legnagyobb visszaesés: 0,43). 

Berettyóújfalui SZC Csiha Győző Szakképző Iskola 

 8. évf. év végi osztályzatok 9. évf. félévi osztályzatok 

Magyar nyelv 2,6 2,9 

Magyar irodalom 2,7 2,9 

Történelem 2,91 2,78 

Összesen 2,74 2,86 

 

A Csihában tanítványaink átlagai jobbak lettek, 8. osztályban. (0,12) Magyarból javítottak 

(0,2, ill. 0,3), történelemből kicsit rontottak. (0,13) 

A két középiskola félévi osztályzatai a humán tantárgyakból 

 Magyar nyelv M. irodalom Történelem Összesen 

Kőrösi 4,2 4,04 3,95 4,06 

Csiha 2,9 2,9 2,78 2,86 

Összesen 3,55 3,47 3,36 3,46 

 

A 9. évfolyamon a humán átlag: 3,46, a 8. évfolyam év végi átlaga: 3,44. Összességében ta-

nulóink megtartották az általános iskolai jegyeiket. (minimális az eltérés +0,02). Tantár-

gyanként is csekély különbségek figyelhetők meg. (nyelvtan 3,55 – történelem 3,36, 0,19 a 

különbség) 

Megvizsgáltam osztályonként is, ill. a tantárgyakat tanító pedagógusok átlagai szerint is. Ek-

kor már nagyobb különbségek is láthatók. A pedagógusok többségének átlagai minimális elté-

réssel megegyeznek a középiskolai értékeléssel.(N.A./ N.M./ D.V.P. /L.R.I - 0,1 alatti a kü-

lönbség). Két kollégánk tanítványai még jobb eredményt produkáltak a középiskolában (H. K. 

M. 0,46, / L.F. M. 0,34). Három pedagógus tanítványai pedig rontottak a 8. év végihez képest. 

(V. F. E. 0,2, /D. I. 0,42, /Sz. A. 0,68)  

 
 

Az 5. osztály év eleji és év végi szövegértési eredményeinek összehasonlítása 
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 5. a 5. b 5. c kiemelt 5. d 5. e 

Év végi (4.) 73% 86% 79,3% 92% 84% 84% 

Év eleji (5.) 50% 47% 46,5% 75% 63,8% 45,6% 

Év végi (5.) 56,3% 61% 55,2% 74,1% 66% 61,5% 

 

A 4. osztály év végi eredményekhez képest minden osztályban visszaesés következett be. 

(20% körüli). Év végére sikerült mindenütt ebből a hátrányból ledolgozniuk. A legnagyobb 

javulás az5. e osztálynál figyelhető meg. (15,9%). Az év eleji felméréshez képest egyedül a 

kiemelt csoport nem tudott javítani, sőt1%-os visszaesés következett be. 5. o. év végén 

62,3%-ra nőtt a teljesítményük az év eleji 54,4%-ról. 

 

 

5.6. Versenyeken, pályázatokon való részvétel 

Megjegyzés: A 4. 4 pontban már felsoroltam, milyen versenyeken vettünk részt.  

 

Versenyeredmények 

 Városi szintű versenyek 

o Vihar Béla versmondó verseny 

 5-6. évfolyam 

 II. hely Vécsei Anita 6. b 

 III. hely Burján János 5. d 

 7-8. évfolyam 

 I. hely Smid László 8. a 

 III. hely Csuja Bendegúz 8. a 
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o  „Morzsák Nánás történelméből” c. helytörténeti verseny  

 5-6. évfolyam 

 I. hely Barna Boglárka – Fejes Balázs – Jenei Zoltán – Varga 

Gergely 5. e 

 II. hely Huszti Veronika – Bakos Bianka – Váradi Emese – 

Molnár Kitti 6. d 

 III. hely Fekete Georgina – Molnár Vajk – Pálóczi Lívia – Pálfi 

Imre 5. c 

 IV. hely Bakó Dóra – Holba Kata – Kecskés Zsófi – Síró Tama-

ra 6. a 

o Olvastad? Olvassuk! 

 5-6. évfolyam 

 hely Jenei Zoltán 5. e (illusztráció) 

 II. hely Pálmai Violetta 5. b (olvasás) 

 
o Hajdúk beszéde 

 7-8. évfolyam 

 I. hely Horváth Evelin 7. f 

 II. hely Lakatos Alexandra 7. f 

 
 Tankerületi versenyek 

 
o Szép Magyar Beszéd 

 5-6. évfolyam 

 I. hely Síró Tamara 6. a 

 7-8. évfolyam 

 I. hely Varga Fruzsina 8. c 

 
o Bocskai helyesíró verseny 

 5. évfolyam 

 I. hely Bagdi Dorina 5. d 

 II. hely Csiszár Anna 5. a és Bagdi Dorina 5.d 

 V. hely Varga Gergely 5. e 

 6. évfolyam 

 I. hely Husvéth Dorka 6. a 

 II. hely :  Siró Tamara 6. a 

 III. hely Nagy Eszter 6. f 

 7. évfolyam 
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 I. hely Polyák János 7.e 

 II. hely Török Natasa Boglárka 7.a 

 III. hely Horváth Ivett 7.f 

 könyvjutalom Horváth Ivett 7.f 

 8. évfolyam 

 I. hely Varga Fruzsina 8.c 

 III. hely Baráth Lúcia 8. d és  

 könyvjutalom  

 
o Kell egy jó könyv! 

 5-6. évfolyam 

 II. hely Harangi Veronika – Harangi Veronika  – Megellai Dóra 6.a 

 V. hely  Siró Tamara – Kecskés Zsófia – Holba Kata Regina 6.a 

 
o Költészet napi versmondó verseny 

 5-6. évfolyam 

 II. hely Orosz Hanna 5. b 

 különdíj Burján János 5. d 

 7-8. évfolyam 

II. hely Máró Hanna 7. a 
különdíj Smid László 8. a 
 

o GÚT szavalóverseny 

 5-6. évfolyam 

 III. hely Urbán Gergely József 6. a 

 7-8. évfolyam 

 különdíj T. Tóth Petra Nikolett 8. b 

 
o Szorgalmatosi prózamondó verseny 

 5-8. évfolyam 

 II. hely Mirkó Anna 6. c 

 

 Megyei szintű versenyek 

o „Vörösmarty Napok” megyei szavaló verseny 

 5-6. évfolyam 

 II. hely Vécsei Anita 6. b 

 7-8. évfolyam 

 III. hely Smid László 8. a 

 IV. hely DarócziPanna 7. c 

 V. hely Csuja Bendegúz 8. a 

o Megyei Mese és Prózamondó Fesztivál 
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 5-6. évfolyam 

 Burján János 5. d arany minősítés 

 Orosz Hanna 5. ezüst minősítés 

 Fige Csenge 6. f ezüst minősítés 

 7-8. évfolyam 

 Daróczi Panna 8. c arany minősítés 

o X. Megyei Versfesztivál 

 
 5-6. évfolyam 

 arany minősítés Vécsei Anita 6. b 

 ezüst minősítés Burján János 5.d 

 bronz minősítés Fige Csenge 6. f 

 
 7-8. évfolyam 

 ezüst minősítés Horváth Ivett 7.f 

 
o Simonyi helyesírási verseny  

 
 5. évfolyam 

 19. hely Burján János 5. d 

 7. évfolyam  

 VI. hely Polyák János 7. d 

 8. évfolyam 

 IV. hely Varga Fruzsina 8. c 

 
o Lotz János szövegértési és helyesírási verseny  

 
 7-8. évfolyam 

 I. hely Varga Fruzsina 8. c 

 

 Területi (regionális) versenyek 

o Meseíró pályázat 

 5. osztály 

 II. hely Reszegi Evelin  
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 III. hely Nyakó Sándor  

 különdíj: Fehér Zsanett 

o  „Bocskai és kora” történelmi verseny 

 7-8. évfolyam 

 I. hely Daróczi Panna 7. c – Kondora Petra – Polyák Eszter – 

Varga Fruzsina 8. c 

 II. hely Dósa Tamás – Fórizs Villő – Gulyás Szabolcs – Kovács 

Dávid 6. f 

o Regionális népdaléneklő verseny 

 
 5-8. évfolyam 

 I. hely Daróczi Panna 7. c 

 
o KGYTK Orosháza 

 
 7-8. évfolyam 

 III. hely Török Natasa Boglárka 7. a (magyar) 

 III. hely Szabó Anna 7. a (történelem) 

 
 Országos szintű versenyek 

 
o KGYTK Budapest 

 7-8. évfolyam 

 III. hely László Andrea 8. b (történelem) 

 
o „ Boldog békeidők” történelmi verseny 

 7-8. évfolyam  

 III. hely Daróczi Panna (7. c) – Kondora Petra – Polyák Eszter – Varga Fruzsina 

(8. c)  

 
o Lotz János szövegértési és helyesírási verseny  

 7-8. évfolyam 

 XII. hely Varga Fruzsina 8. c 

 
o "Forgószél" hon- és népismereti verseny (középdöntő) 

 5-6. évfolyam  

 VII. hely Harangi Veronika 6.a 
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 VIII. hely Bakó Dóra 6.a 

Pályázatok 

A pályázatírás irányítását, koordinálását Bodnárné Varga Márta végzi lelkiismeretesen. A 

következő pályázatokba kapcsolódtunk be: 
 TÁMOP 3.1.4 B -13/1 Köznevelés az iskolában projekt Partnerség és hálózatosodás  

 TÁMOP 3.4 „Az iskola közös ügyünk” – olvasásnépszerűsítés  

 NTP-MKP-15 pályázatban Vargámé Papp Júlia vett részt.  

 A „Határtalanul” pályázat elkészítésébe Demeterné Vajda Piroska kapcsolódott be. 

12. 6. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

6.1. Módszertani fejlesztések 

A humán tantárgyak óráin rendszeresen használunk saját készítésű szemléltető anyagokat, 

tartunk módszertani ötletbörzét munkaközösségi foglalkozásokon, egységes mérőlapokat állí-

tottunk össze és alkalmazunk. Egy-egy szakkör bemutatkozása is elősegíti egymás munkáinak 

jobb megismerését és elismerését. Előadásokat tartunk különböző témakörökben, melyre 

partnerintézményeinket is meghívjuk, vagy mi veszünk részt az ő hasonló programjaikon. 

6.2. Innovatív feladatok 

Az országos kompetenciaméréshez gyakorló anyagokat gyűjtöttünk össze, rendszerezni kí-

vánjuk ebben a tanévben (feladatbank létrehozása). Rendszeresen tartunk bemutató órákat. 

Módszertani ötletbörze, belső módszertani továbbképzés minden évben megrendezésre kerül. 

Ebben a tanévben megszerveztük a „Humán hetet” 
 2016. április 8-án rendezte meg iskolánk humán munkaközössége hagyományos Költészet napi terüle-

ti versmondó versenyét, melyre városunk és a környező öt település nyolc iskolája fogadta el meghí-

vásunkat. 64 versmondó 4 kategóriában adta elő kedves versét a zsűrinek és a népes számú közönség-

nek, kísérő szülőknek, nagyszülőknek, felkészítő pedagógusoknak. A népszerű verseny felelősei Bod-

nárné Varga Márta és Demeterné Vajda Piroska voltak. 

 A Bocskai helyesírási és nyelvhelyességi verseny 

 2016. április 26-án rendeztünk meg, melynek szervezője és irányítója Hádáné Kéki Mária volt 
 Bocskai játszóház 

 2016. április 27-én, szerdán délután 14.00 órától került sor 6 helyszínen különböző játékos, manuális 
foglalkozásokra, melynek során korszakhoz kapcsolódó ismereteinket elevenítettük fel ill. bővítettük. A 
projekt szervezőse, lebonyolítása Vargáné Papp Júlia munkáját dicséri. Lehetőség volt: 

 A hajdúk ruházata, korabeli mesterségek ismerték meg és hajdúsüveget készítettek 

 A levélírás kialakulása. Pecsétes okiratot, ill. levelet készítettek 

 Korabeli fegyverek, a fegyverek ápolása és karbantartása. Fokos készítése 

 Címertörténet. A hajdúk zászlójának, ill. hajdúvárosok címerének elkészítése 

 Női öltözet és kiegészítők a XVI-XVII. században. Keszkenő hímzése. 

 Korabeli ételek elkészítése 

 Író - olvasó találkozó 

2016. április 28-án író-olvasó találkozóra hívtuk a város iskoláinak irodalmat kedvelő tanulóit a Kéky 
Lajos Művelődési Központ színháztermébe, ahol Böszörményi Gyula József Attila - díjas író életébe és 
munkásságába nyerhettünk bepillantást. A program kivitelezését Vargáné Papp Júlia irányította. 

 Kell egy jó könyv! 

A hét zárásaként az olvasást kedvelő gyerekek 3 fős csoportokban adtak számot tudásukról. A vetélke-
dő témája kapcsolódott az író - olvasó találkozó vendégéhez, hisz egyik művét, a „Gergő és az álomfo-
gókat” dolgozták fel. A színvonalas vetélkedőt Labanczné Fekete Marianna szervezte. 



 

83 

 

A második félévben két bemutató órát szerveztünk, melyeken a partnerintézményeink 

képviselői is részt vettek. (Református Ált. Isk., Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázi-

um, a Berettyóújfalui SZC Csiha Győző Szakképző Iskola, és a tankerületből Polgár humán 

szakos pedagógusai) Márciusban Szabó Éva a 6. b osztályban mutatta be, hogyan lehet játé-

kosan a kevésbé kedvelt nyelvtan órákat is vonzóvá tenni. Májusban Nábrádi Mihály 7. d 

osztályos történelem órája bebizonyította, hogy a tananyag átcsoportosítás révén megnövek-

vő ismeretanyag nehézségeinek sikeres leküzdése kooperatív módszerrel hogyan működik. 

Mivel több kollégánkra vár a következő időszakban minősítés, ill. tanfelügyelet, ezért a 8 

kompetencia szerinti értékelés kipróbálására is sor került. Mindkét alkalommal kiválóan 

megtervezett és kivitelezett órának voltuk szemtanúi, köszönet érte. 

„Digitális témahét”  
2016. április 4-8. között megrendezésre kerülő programokba munkaközösségünkből 3 fő kap-

csolódott be. Vargáné Papp Júlia a 7. c osztállyal „Suli újság” készítését, Fábián Andrea a 6. f 

osztály éneket kedvelő tanulóival a helyi népdalok felkutatását és megtanulását, Demeterné 

Vajda Piroska a történelmi háttér alaposabb megismerését vállalta a 6. f osztállyal. Tanulói 

prezentációk, játékos feladatok készítése és megoldása, riport, filmkészítés stb. tette érdeke-

sebbé, vonzóbbá ezt a hetet.  

 

6.3. Információáramlás 

Az információáramlás színterei munkaközösségünkben: 
 munkaközösségi foglalkozások 

 e-mailek 

 megosztott dokumentumok 

Ezen a téren történt javulás a korábbi évekhez képest, de sajnos még mindig van egy-két kol-

léga, aki nem követi rendszeresen az elektronikus kapcsolattartást.  

6.4. Szakmai együttműködés intézményen belül 

Munkaközösségünkben 7 „pártoló” tag van, akik egy másik munkaközösség tagjai is. Különö-

sen sok kapcsolódási pont van az idegen nyelvi munkaközösséggel, jó az együttműködésünk. 

a többi munkaközösséggel is egyeztetünk a versenyek, rendezvények megszervezésekor.  

13. A munkaközösség külső kapcsolatai 

7.1. Szakmai együttműködés külső partnerekkel 

Számtalan külső partnerünk van, akikkel az együttműködésünk kiváló. ( A munkatervben 

felsoroltakkal mindegyikkel) 

7.2. Együttműködés társadalmi, szakmai szervezetekkel 

Munkaközösségi tagjaink rendszeresen részt vesznek városi rendezvényeken, ünnepségeken, 

konferenciákon. (korábban felsoroltam) 

14. A pedagógiai munka feltételei 

14.1. Munkaközösségi döntések, vélemények 

A munkaközösségi munkát érintő feladatokat rendszeresen megbeszéljük, közösen döntünk.  

8.2. Továbbképzési, továbbtanulási terv, megvalósulás 
 Szabó Albert 30 órás szakértői továbbképzésre járt és sikeresen elvégezte. 
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 „Tanfelügyeleti szakértők felkészítése a pedagógusok szakmai ellenőrzésére” c. 30 órás továbbképzé-

sen bővítette ismereteit Szabó Albert. 

 Hádáné Kéki Mária mesterszakra járt magyarból, de családi okok miatt abbahagyta. 

 Bodnárné Varga Márta könyvtári mesterszakra járt és eredményesen befejezte. 

 Demeterné Vajda Piroska és Fülöp Valéria minősítésére ősszel került sor, melyen mindketten kiválóan 

megfeleltek. 

 Bodnárné Varga Márta, Vargáné Papp Júlia, Veressné Fehér Erzsébet, Löfcsikné Rékasi Ilona, Daróczi 

Ildikó, és Hádáné Kéki Mária  minősítése tavasszal volt, ők is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 

 A pedagógusminősítéssel kapcsolatos továbbképzéseken részt vettek az érintettek. 

 „Stratégiák, módszerek, munkaformák a magyar nyelv tanításában” c. 28 órás továbbképzésen vett 

részt Debrecenben Daróczi Ildikó, Labanczné Fekete Marianna. 

 „Szakmai megújító képzés magyartanárok részére” c. 30 órás tanfolyamot Löfcsikné Rékasi Ilona vé-

gezte el sikerrel. 

 Kárpát-medencei irodalomtanár találkozón és egy hetes továbbképzésen Daróczi Ildikó és Veressné 

Fehér Erzsébet képviselte munkaközösségünket. 

 A 3 napos „Kárpát-medencei Magyar és Történelemtanárok konferencián” vett részt Veressné Fehér 

Erzsébet. 

 „Népi Kismesterségek Oktatása” c. képzést sikeresen elvégezte Vargáné Papp Júlia. 

 „Országos Vándorlegény Konferencián”vett részt Vargáné Papp Júlia. 

 Az idegen nyelvi munkaközösség által szervezett „Jobb agyféltekés gondolkodás” c. előadáson szerzett 

sok új, hasznosítható információt 4 fő a munkaközösségünkből. 

 Szőnyegfonó szakoktatói végzettséget szerzett Vargáné Papp Júlia 

14.2. Infrastruktúra fejlesztése, humánerőforrás kihasználtsága 

 A humán tárgyak oktatásához szükséges alap tárgyi és humán infrastruktúrával rendelkezünk. A tárgyi 

feltételeken természetesen még lehetne javítani. A projektorok közül nem működik mindegyik. Nincs 

minden teremben interaktív tábla. Kollégáim közül sokan maximális óraszámban tanítanak. A többség 

„két műszakban” dolgozik, délelőtt és délután is vannak óráik. Gyakran előfordul, hogy reggeltől estig. 

Többen vannak, akik áttanítást vállaltak az intézményegységekben, ill. a tankerület iskoláiban. 

14.3. IKT- eszközök használata 

 Az IKT – eszközök használatát igen hasznosnak tartjuk.  Ahol rendelkezésre állnak interaktív táblák, ott 

rendszeresen használjuk is azokat. Magyar- és énekórákon magnók, zongora áll a rendelkezésünkre.  

 

14.4. Az egyenletes terhelés biztosítása 

Az éves program összeállításában igyekeztünk az egyenletes és arányos leterhelésre. Ennek 

ellenére továbbra is vannak húzó emberek és vannak, akiknek a jövőben többet kellene vállal-

niuk. 

15. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 
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A tanévre vonatkozó célokat az intézmény stratégiai céljai alapján fogalmaztuk meg. A félév-

re tervezetteket időarányosan megvalósítottuk. 

Rövid összegzés a féléves munkánkról:  

 
a) Megvalósult 

 Tanmenetek átdolgozása, kiegészítése időben megtörtént. Precíz alapos helyzetelemzésekkel találkoz-

tam, melyek kitértek a csoportok összetételére, az év eleji mérések eredmények tapasztalataira, az al-

kalmazott módszerekre, eszközökre stb. Meghatározták a fejlesztendő területeket, a továbbhaladás 

feltételeit. Ebben az évben még a küllemére is mindenki odafigyelt, szép munkákat adtak le. 

 A javító- és osztályozó vizsgákat lebonyolítottuk.  

 A szaktantermi dekorációk megújítása, szépítése a szeptemberi tanévkezdés előtt elkészült. 

 Szövegértésből és történelemből egységes feladatsort, egységes értékelést alkalmazva írattuk meg és 

javítottuk ki szeptember 2. hetében. Az eredmények összesítése, elemzése, tendenciák megállapítása 

a munkaközösség-vezető feladata. Ezek figyelembe vételével célokat, feladatokat fogalmaztunk meg.  

 Csoportbontásban tanítjuk a magyar nyelv és irodalom tantárgyat immáron az 5-6. évfolyamokon az 

Óvoda utcán, 6. évfolyamon a Polgári utcán és a 8. évfolyamon a Magyar utcán. 

 Felkészítettük és sikeresen lebonyolítottuk a 8. osztályosok szóbeli történelem vizsgáját. 

 Igen népszerűek és sikeresek a humán tantárgyak a tanulói projektek tekintetében. 

 Tehetséggondozásunk, versenyeken való szereplésünk példaértékű. Mind a városi, megyei, területi, 

országos versenyeken eredményesen szerepeltünk. A tanév során 37 dobogós hellyel büszkélkedhe-

tünk. Városi versenyek: 2 db 1. hely, 2 db. 2. és 3 db 3. helyezés. Tankerületi versenyeken: 4 db 1. hely, 

4 db 2. hely, 3 db 3. hely. Megyei szintű versenyeken: 4 db 1. hely, 4 db 2. hely és 3 db 3. hely. Területi 

(regionális) versenyeken:2 db 1. hely, 2 db 3. hely és 1 db 3. hely. Országod megmérettetésen 2 db 3. 

hellyel büszkélkedhetünk. 

 Versenyeket rendeztünk ebben a tanévben is. Legjelentősebb a”Bocskai és kora”, melyet Szabó Albert 

irányított. Helysíró, szép kiejtési, mesemondó, szavalóversenyek iskolai „elődöntői” után tavasszal ke-

rült sor a „Költészet napi versmondó vetélkedőnkre, mely az idén rekordot döntött a résztvevők szá-

mát tekintve. Főszervezői Bodnárné Varga Márta és Demeterné Vajda Piroska voltak.  

 Munkaközösségünkből többen is szívügyüknek tekintik a határon túli magyarokkal való kapcsolattar-

tást, segítést és rendszeresen bekapcsolódnak a „Szórványprogramba.” 

 Kihasználtuk a múzeumpedagógiai és rendkívüli irodalmi órák adta lehetőségeket. 

 Színházlátogatásokkal a szabadidő helyes eltöltésére is sarkalltuk tanítványainkat. 

 A városi kulturális rendezvényeken képviseljük intézményünket, műsort adtunk, énekkarosaink fellép-

tek több rendezvényen.  

 Továbbképzéseken, konferenciákon rendszeresen részt veszünk, továbbtanulóink is vannak szép 

számmal. 

 A pedagógusminősítést is a mi munkaközösségünkből vállalták be a legtöbben.  

 A város oktatási és közművelődési intézményeivel rendszeres és jó kapcsolatot ápolunk. 

 A „Humán hét” programjai sikeresek voltak, jövőre is folytatjuk. 

 Történelmi kirándulásokon mind a gyerekek, mind a felnőttek maradandó élményhez jutottak. 

 Nagy kedvvel kapcsolódtak be tanítványaink a „Digitális témahét” programjaiba. 

 A bemutató óráink sikeresek voltak, nagy számú érdeklődés jellemezte, mindkettőn a munkaközösség 

pártoló tagjai és a partnerintézmények érdeklődő kollégái is részt vettek és elismerően nyilatkoztak. 

b) Nem vagy részben valósult meg: 

 Az óralátogatások ebben a félévben elmaradtak.  

 A „Népdaléneklő versenyt” az első félévre terveztük, de a táborozás, a nagyleterheltség miatt átkerült 

a 2. félévre. 

 Munkaközösségünk tagjai nagyon sokat dolgoznak, de egyenletesebb leterheltségre még törekednünk 

kell. Még mindig vannak húzó emberek, akik rengeteget vállalnak, és olyanok is, akik kevesebbet.  



 

86 

 

 Az egységes követelményrendszerre is nagyobb gondot kell fordítanunk. Az egységes év eleji és év végi 

felméréseket és értékelését szövegértésből és történelemből már alkalmazzuk. Elkezdtük az előző év-

ben a témazárókat is egységessé tenni történelemből. A hiányzó témazárók kidolgozása év végéig el-

készül. Hasonló feladatlapokat kell összeállítanunk, ill. összegyűjtenünk a meglévőkből a nyelvtani és 

irodalmi ismeretek számonkérésére. A tudás legyen nagyobb összhangban a tantárgyi osztályzatokkal. 

 Egy-két kolléga pontossága (leadandók, beszámoló… ), elektronikus kapcsolattartása még javításra szo-

rul. 

 Személy szerint én kicsit csalódott vagyok a kiemelt csoport versenyeredményeivel. A korábban felso-

rolt kiváló eredményekhez az 5. osztály kiemelt csoportjának tanulói nem sokkal járultak hozzá. 

 Gyengeségeink közé sorolnám még a pályázatírást is. Bár az az igazság, hogy sokkal kevesebb pályázati 

lehetőséget kínálnak a humán tárgyakhoz, mint a természettudományokhoz. 

Projektek 

Projektjeinket a második félévre terveztük és valósítottuk meg.  

A „Magyar Kultúra” napjához kapcsolódó projekt keretében már évek óta játékos vetél-

kedőre hívja felsőseinket a Polgári úti intézményegység. A projekt nagy sikernek örvend, 

vezetője ebben az évben Löfcsikné Rékasi Ilona volt.  

A „Bocskai játszóház” volt a másik projektünk, mely a „Humán hét” keretei között ke-

rült megrendezésre ebben a tanévben. Projektvezető Vargáné Papp Júlia volt. (Már részle-

tesebben írtam erről a programunkról a „Humán hét” bemutatásakor). 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani munkaközösségünk minden tagjának, hogy lelki-

ismeretes munkájával segítette programjaink sikeres megvalósítását. 

A közelgő nyári szünethez mindenkinek kellemes pihenést, feltöltődést és jó egészséget 

kívánok! 
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Matematika-informatika munkaközösség, beszámoló, 2015 – 2016. 

1. Bevezetés 

Feladataink: 

 közös elvek alapján célok meghatározása és az ezeket szolgáló feladatok összehangolása 

 közösen szervezett programok 

 az intézményben folyó nevelő--oktató munka színvonalának és minőségének koordinálása, javítása 

 pályázatok írása és megvalósítása 

2. Helyzetelemzés 

2.1. Személyi feltételek 

Szabó Attila   szabo.attila05@gmail.com 
Madainé Nótin Mónika motinka77@gmail.com 
Mihókné Varga Ilona  mihokneilona@gmail.com 
Nábrádi Mihályné  nabradineerzsi@gmail.com 
Simon Ferenc   simonferencc@freemail.hu 
Szűcs Mihály   mihaly.szucs81@gmail.com 
Tóth Lajos Attiláné  tunde.hajdunanas@gmail.com 
Mezeiné Gurbán Julianna mezeinegj@gmail.com 
Nagy Attila   nattila@nanaskabel.hu 
Jámborné Murvai Mária murvaimaria69@gmail.com 
Urbánné Dobos Erzsébet doboserzdebet77@gmail.com 
Gazdácska Judit  gazdacskaj@gmail.com  
 

2.2. Matematika és informatika csoportok, tanítók  

 

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

Mat 
SZA TLANÉ NMNÉ MGJ JTM TLANÉ SZM MVI NMNÉ MGJ TLANÉ SZA 

MGJ SZA SZA JTM 

             INF SZM SZM SZM SZM SZM SZM SZM SZM SZM SZM SZM SZM 

INF PT PT PT GYTM PT PT PT PT PT PT PT PT 
 

 

 
5.d 6.o 6.o 7.e 7.f 8.d 

Mat NA NA UDE NA NA NA 

      

       INF MNM   MNM MNM MNM MNM 

INF SF   SF SF SF SF 
 

mailto:doboserzdebet77@gmail.com
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5.e 6.f 7.g 8.e 8.e 

Mat JMM JMM JMM JMM JMM 

     

      INF TFM TI TFM TFM 
  

2.3. Egyéb adatok 

Az Óvoda úti Intézményegységben minden évfolyamon bontott csoportokban tanulják a matematikát 
tanulóink, azaz homogén csoportokat alakítunk ki, ahol azonos képességű gyerekek jobban el tudják 
érni a céljaikat. A kompetenciamérés eredményeiben jól látszik a csoportbontás eredményessége. 

 

3. Pedagógiai folyamatok 

3.1. Tervezés 

3.1.1. Éves célok és feladatok 

 Az emelt szintű képzéseink folytatása (informatika, matematika). Megtörtént. 

 Kompetencia fejlesztés. Egész évben zajlott. 

 Tanulók felkészítése az országos mérésre (2015. május). Megtörtént. 

 A kompetenciamérésen elért eredmények javítása 

 A lemorzsolódás csökkentése 

 Egységes pedagógiai követelmények megvalósítása. Megtörtént. 

 Pályázatok írása 

 Versenyeztetés. Megtörtént. 
 

3.1.2. További célok 

 A pedagógiai programok fenntartása, 

 TÁMOP-os, TIOP-os pályázat fenntartása, módszereinek alkalmazása, 

 Hatékony, takarékos gazdálkodás, 

 Pályázati források keresése, kihasználása, 

 Differenciált képességfejlesztés módszereinek alkalmazása 

 Az iskolai munkafegyelem erősítése 

3.2. Megvalósítás 

 A tanmenetekben megtalálhatóak az egyes évfolyamokon alkalmazott módszerek, eszközök. 

 Az emelt óraszámmal haladó csoportok külön tanmenet alapján dolgoznak. 

 Az SNI, BTM-es gyerekek fejlesztési módszereit a tanmenetekben külön jelöltük. 

 A tehetséggondozás módszerei: emelt órák, versenyeztetés, szakköri foglalkozások, differen-

ciálás, projektmunka. 

 A felzárkóztatás módszerei: korrepetálások, órai differenciálás, projektmunka. 
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3.3. Ellenőrzés 

 
Az ellenőrzés rendje: 
Írásbeli feladatok 
Az írásbeli beszámoltatások formái a tantárgyak, életkori sajátosságok jellegéből következően változatosak: 
írásbeli számonkérés, témazáró dolgozatok, esszék, feladatmegoldások, tesztlapok, tudásmérő lapok, példa-
megoldások, stb. 
A témazáró dolgozatok írásának tényét és időpontját a Házirendben szabályozott módon tudatjuk a tanulókkal. 
Szóbeli 
A tanulók szóbeli és gyakorlati megnyilvánulásait, teljesítményét a nevelők azonnali visszajelzéssel szóban fo-
lyamatosan értékelik. Kiemelkedő szerepe és hatása van a tanári, személyre szóló értékelésnek. Ez mindig ta-
nácsadó, orientáló, segítő, korrigáló legyen, akkor is, ha érdemjegyek formájában a tanuló előmenetelében 
rögzítésre is kerül. 
A szóbeli értékelés kapcsolódhat: 

 órai munkához (szóbeli, írásos, gyakorlati jellegű teljesítményhez), 

 számonkéréshez (szóbeli vagy írásbeli felelethez vagy gyakorlati feladatmegoldáshoz) 

 projektmunka zárásához (melyet lehet érdemjeggyel is értékelni) 

 a kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítményhez. 

Az érdemjegyekkel történő értékelést a naplóban, tájékoztató füzetben azonnal rögzíteni kell. 
 

3.4. Az értékelés pontjai, szakaszai 

A BECS által kidolgozott szempontsor alapján 
 

4. Személyiség- és közösségfejlesztés 

4.1. Kompetenciafejlesztés 

A kompetenciafejlesztés minden órán megjelenik valamilyen formában. Kollegáim törekednek arra (ezt 
a tanmenetükben jelzik is), hogy az óra valamely részén egy memóriajátékkal, egy hangos olvasással, 
vagy más módszerekkel megjelenjen. 
Urbánné Dobos Erzsébet az 5.c, 8.a, 8.b osztályokban, Tóth Lajos Attiláné 6.c, 8.c osztályokban 

4.2. Személyiségfejlesztés 

4.3. Tanulási nehézségek  

Jámborné Murvai Mária heti egy alkalommal a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknak tart foglalko-
zást. Mezeiné Gurbán Julianna heti egy alkalommal tart felkészítést. 

4.4. Tehetséggondozás 

Jámborné Murvai Mária heti két órában tart matematika szakkört, ahol főleg a Jedlik matematika ver-
senyre készülnek. Mezeiné Gurbán Julianna heti két alkalommal tarthat felkészítést. 
 

4.5. Közösségfejlesztés 

Egy munkaközösségi foglalkozást tartottunk. 
A tavaszi versenyeket levelezés alapján koordináltuk, s bonyolítottuk le. A második félévben egy mun-
kaközösségi foglalkozást tartottunk, ahol az év végi mérésről, valamint a kompetenciamérés fontossá-
gáról volt szó. 
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4.6. Közösségi programok 

A munkaközösség a Kockák Hetében tervez egy olyan délutánt, ahol a matematika, informatika tárgyat 
szerető tanulóinknak egy kicsit másképpen lesz lehetősége tanulni, s együtt lenni. Nagy sikerrel, több, 
mint 200 résztvevővel megvalósítottuk. 

4.7. A pedagógusok módszertani fejlesztése (személyes- és szociális ké-
pességek terén) 

Nagyon nagy hiányosságaink vannak ezen a területen. A következő tanévben mindenképpen szeretnék 
több időt erre szánni. 

 

5. Eredményességi mutatók 

5.1. Eredményességi mutatók 

5.2. Az osztályok, csoportok eredményei  

A féléves átlagokat az év végi táblázatban tüntetjük fel, ahol teljes képet az előző év végi eredményekkel együtt 
kapunk. 
 

5.3. Mérések 

 Matematikai szintfelmérés év elején és az ebből adódó feladatok meghatározása minden 
évfolyamon. Megtörtént. 

 Témazáró dolgozatok százalékos kiértékelése. Részben megtörtént. A különböző képes-
ségű csoportok tematikailag azonos, mégis különböző nehézségű témazáró dolgozatokat 
írtak, melynek kiértékelése megtörtént. A következő tanévben ezeket a dolgozatokat is 
szeretnénk egységesíteni. 

 

5.4. Az eredmények érékelése, fejlesztési feladatok 

A fejlesztési feladatokról a pedagógusok a tanmeneteikben dolgozták ki. A fejlesztési feladatokra a kö-
vetkező tanév első munkaközösségi foglalkozáson külön team-et kívánok alakítani. 

 

5.5. Versenyeken, pályázatokon való részvétel 

1. Bolyai Matematika Csapatverseny – 2015. október 16. 14.30 (Hajdúböszörmény) 

Iskolánkat 48 gyerek képviselte a Körzeti döntőn, ahonnan két csapatunk jutott be a megyei döntőbe. 
A 4. osztályosok Simon Béláné vezetésével a 3. helyet, míg a 8. osztályosok Józsi Tóth Magdolna veze-
tésével a 2. helyet szerezték meg. 
http://www.bolyaiverseny.hu/matek/ 
 

2. Zrínyi Ilona Matematika Verseny – 2016. február 19. 14.00 (Hajdúnánás) 

Zrínyi megyei: 7. hely T. Tóth Petra 
 

 
 
http://www.mategye.hu/?pid=zrinyi_gordiusz/versenykiiras_zrinyi 
 

3. Alapműveleti Matematikaverseny – 2016. április 6. szerda 14.00 (Balmazújváros) 

http://www.bolyaiverseny.hu/matek/
http://www.mategye.hu/?pid=zrinyi_gordiusz/versenykiiras_zrinyi
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Varga Gergely 5.e  2.hely 
                 Gulyás Szabolcs 6.f  3.hely 
                    Szojka Inez 8.e  3.hely 
  Bohács Bence 6.o 1.hely 
  Megellai Dóra 6.o 2. hely 
  Síró Tamara 6.o 4. hely 

Varga Máté 7.o 2.hely 
Kállai Szabolcs 7.o 3. hely 
1. hely: T. Tóth Petra 
2. hely: Molnár Anita 
5. hely: László Andrea 
7. hely: Nagy Nándor 

http://amv-marcali.hu/ 
 

4. Bolyai egyéni Matematika Verseny – Debrecen – megyei döntő 
Megellai Dóra 5.o 6 hely 
Varga Máté 7.o 1. hely 
T. Tóth Petra 8.o 4. hely 
Korsós Zalán 5.o 8. hely 
 

5. Jedlik Ányos matematikaverseny – 2016. március, 2500 Ft/fő. 

regionális forduló:  
Gulyás Szabolcs 6.f  2.hely 
Varga Gergely 5.e  3.hely, országos: 6. hely 
Papp Szabolcs 5.e  4.hely 
Jámbor Tamás 4.e  4.hely 
Jenei Zoltán 5.e  8.hely 
Csiszár Anna 5.o 8.hely 

http://www.fizikaverseny.hu/?modul=oldal&tartalom=1213306 
 

6. Medve Szabadtéri Verseny 

A versenyen több év után először vettünk részt Mezeiné Gurbán Julianna vezetésével. Diákjaink a kö-
zépmezőnyben értek célba.  

 

6. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

6.1. Módszertani fejlesztések 

6.2. Innovatív feladatok 

Az országos kompetenciaméréshez gyakorló anyag összeállítása 
Kockák hete szervezése - Megtörtént 
Belső módszertani továbbképzés tartása – részt vettünk Polgáron a HPN-en 
November 18.: Tankerületi Pedagógiai Napok alkalmából: 
előadások: tehetséggondozás, kompetenciamérés, pályaválasztás. 

 

6.3. Információáramlás 

A munkaközösség tagjaival nagyon jó a kapcsolatunk, azaz a gmail-en keresztül naprakész információkat tudunk 
megosztani egymással. 
 

http://amv-marcali.hu/
http://www.fizikaverseny.hu/?modul=oldal&tartalom=1213306
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6.4. Szakmai együttműködés intézményen belül 

Szakmailag a legnagyobb szakmai konzultációk a szünetekben folynak, amikor is egy adott problémát oldunk 
meg (próbálunk) 10 perc alatt. természetesen ezeknek a „problémáknak” a havi munkaközösségi foglalkozá-
sunkon megosztjuk egymással, s ebből tudunk kölcsönösen tanulni. 
 

7. A munkaközösség külső kapcsolatai 

7.1. Szakmai együttműködés külső partnerekkel 

Szeretnénk szorosabbá tenni kapcsolatunkat a Gimnáziummal, s a Református Iskolával, valamint a Tankerület 
iskoláival. Ezt a kezdeményezést a Kockák hetében megvalósítottuk. 
 

7.2. Együttműködés társadalmi, szakmai szervezetekkel 

Munkaközösségi tagjaink részt vesznek városi rendezvényeken.  
 

8. A pedagógiai munka feltételei 

8.1. Munkaközösségi döntések, vélemények 

Megbeszélések, közös döntés. 

8.2. Továbbképzési, továbbtanulási terv, megvalósulás 

 Nábrádi Mihályné és Mezeiné Gurbán Julianna az egri Eszterházy Károly Főiskolán végeztek.  

 Pedagógiai Napok alkalmából: előadások: tehetséggondozás, kompetenciamérés, bemutató órák és 

megbeszélések 

 facilitátorokkal végzett műhelymunka: a munkaközösség minden tagja 

8.3. Infrastruktúra fejlesztése, humánerőforrás kihasználtsága 

 A matematika, informatika tanárok szakjuknak megfelelően tanítanak. 

8.4. IKT- eszközök használata 

A munkaközösségünk tagjai folyamatosan és rendszeresen használják az IKT eszközöket, sajnos egyre keveseb-
bet tudnak, mert sok teremben használhatatlanná váltak a projektorok. 

8.5. Az egyenletes terhelés biztosítása 

Erre törekszünk. 
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9. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a peda-

gógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való meg-

felelés 

9.1. Az éves célok, feladatok megvalósítása  

A tanévre vonatkozó célokat az intézmény stratégiai céljai alapján fogalmaztuk meg. Az eredményeket a félévi 
és év végi beszámolókban rögzítjük. 
 

10. Rendezvényterv havi bontásban, megvalósítottuk előzetesen megter-

vezett feladatainkat 

Augusztus 

 A tantárgyfelosztás véglegesítése,  

 az évi munka szervezési feladatai,  

 a szemlélet egységesítése, 

 a munkaközösségi megbeszélések időpontjának tervezése,  

 A javító vizsgák lebonyolítása (aug.27-28.)  

 Tanterem beosztása, 

 Költségvetés 

 Óralátogatások, munkaközösségi megbeszélések tartása, az óralátogatások és a tapasztalatok megbe-
szélése 

 Óratervek 

 Tanmenetek, tanmenet kiegészítések 

 Belső továbbképzések szervezésével új pedagógiai módszerek megismerése 
 
Szeptember   

 A tanév indításával kapcsolatos feladatok. 

 Matematikai szintfelmérők íratása, értékelése, feladatok meghatározása minden évfolyamon. 

 Az 5. évfolyamon a szintfelmérők, a negyedik osztályos matematika eredmények, és a tanítónők javas-
lata alapján a csoportbontás elkészítése. 

 Bolyai Országos Matematikaverseny nevezés 

 Mat-inf munkaközösségi foglalkozás.  
 Téma: Szervezési feladatok, munkaterv összeállítása 

Október 

 A 8. osztályos felvételi előkészítő szervezése a tanórák keretében 

 2015. október 16., péntek 14.30  

 Bolyai Országos Matematikaverseny -  Hajdúböszörmény 

 Mat-inf munkaközösségi foglalkozás.  
Téma: Év eleji felmérők értékelése, aktualitások 

November 

 KOCKÁK HETE 
December 

 Mat-Inf munkaközösségi foglalkozás.  
Téma: Aktualitások, módszertani fejlesztés 

Január 

 Osztályozó konferencia 

 Alkalmazói Informatika verseny 

 A féléves munka értékelése - beszámoló 
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Napközis munkaközösség beszámoló, 2015 / 2016. 

 HELYZETELEMZÉS 

o Személyi feltételek 

Szakmai vezető: Szabóné Varga Éva 

Munkaközösség-vezető: Nagy-Tóth Annamária 

Munkaközösség létszáma: 24 fő  

Munkaközösségi tagok: napközis pedagógusok / tanulószobás pedagógusok 

Iskola u. intézményegység (6 fő): Korsósné Lajtos Ildikó / Mónusné Ruszin Anna / Pallaginé 

Sallai Éva / Pappné Koroknai Éva / Péter Hajnalka / Szakálné Fekete Hajnalka 

Pártoló tagok: Agárdi Zoltánné / Deméné Czeglédi Éva 

Magyar u. intézményegység (5 fő): Agárdiné Papp Mariann / Makóné Csorvási Csilla / Nagy-

né Völgyi Anikó / Oroszné Kovács Ivett / Tóthné Király Julianna 

Óvoda u. intézményegység (5 fő): Darócziné Tóth Piroska / Fábián Andrea / Kovácsné Szabó 

Edit /Nagyné Dér Magdolna / Urbánné Dobos Erzsébet 

Polgári u. intézményegység (8 fő): Fekete Andrea / Gálné Krizsán Melinda / Gazdácska Judit 

/ Kékiné Borbély Zsófia / Kreiter Anna / Póser Tiborné/ Takács Ágnes / Vitézné Kovács Irén 

Változás:  

A tanév 2. félévében nyugdíjba vonult a Polgári u. int. egységből Kékiné Borbély Zsófia. Az 

ő csoportját Tistyánné Ádám Katinka vette át.   

 

o A munkaközösségi tagok munkaközösségen belüli megoszlása 

Végzettség tekintetében: 

 20 fő tanító / 4 fő tanár  

Oktató – nevelő munka tekintetében: 

 7 fő délutáni napközis vagy tanulószobás pedagógus – délelőtt szaktárgyi órája nincs, 

de közülük többen végeznek a különböző osztályokban, külön órában biztosított kom-

petenciafejlesztést 

 17 fő a délutáni napközi vagy tanulószoba mellett: 

- délelőtt is tanítja a szaktárgyát 



 

95 

 

- áttanít Polgárra / Tiszagyulaházára 

A tanított szaktárgyak: matematika / rajz / testnevelés / ének / technika / informatika / 

környezetismeret / magyar / német / SNI – rajz, technika, ének 

 A napközis munkaközösségen belül többen vannak olyanok, akik más munkaközös-

ségnek aktív tagja vagy pártoló tagja  

o Napközis – és tanulószobás csoportok 

Az idei tanévben a délutáni foglalkozások összesen 38 csoportban; 21 napközis- és 17 tanuló-

szobás csoportban kerültek megszervezésre.  

Iskolánkban a napközis- és tanulószobás csoportok kétféle szervezésűek. A 38 csoport közül: 

- Homogén csoport: 19 napközis csoport / 13 tanulószobás csoport 

- Heterogén csoport: 1 napközis csoport / 4 tanulószobás csoport /  

1 SNI alsó – felső összevont csoport  

 

I.3.1. A napközis – és tanulószobás tanulók létszáma évfolyamonkénti megoszlása 

Napközis tanulók: 

1. évfolyam: 129 fő  2. évfolyam: 103 fő  3. évfolyam: 139 fő 

4. évfolyam: 119 fő   SNI alsó: 3 fő 

A napközis tanulók száma összesen: 493 fő 

Tanulószobás tanulók: 

5. évfolyam: 124 fő  6. évfolyam: 120 fő  7. évfolyam: 97 fő 

8. évfolyam: 82 fő  SNI felső: 7 fő 

A tanulószobás tanulók száma összesen: 430 fő  

 

 PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 

o Célok és feladatok / módszerek és eszközök 

A napköziben / tanulószobán folyó munka fontos alkotórésze az iskolai tevékenység egészé-

nek; az itt folyó nevelési – tanítási – tanulási folyamat nagy jelentőséggel bír. Teret kell, hogy 

adjon a tanulásnak, a változatos és sokoldalú napközis életnek, melyek hozzájárulnak a tanu-
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lók komplex személyiségfejlesztéséhez, az új ismeretek iránti nyitottság, a kreativitás kialaku-

lásához, fejlesztéséhez. A napközi és a tanulószoba alapvető feladata, hogy a tanulók számára 

biztosított legyen a:  

 a nyugodt tanulás a szóbeli- és az írásbeli házi feladat és (akár) a szorgalmi feladat el-

készítéséhez,  

 az önművelés lehetőségéhez,  

 a szabadidő hasznos és változatos eltöltéséhez,  

 a szervezett délutáni elfoglaltságokhoz.  

Az éves munkatervünkben megfogalmazott célokat és a hozzá kapcsolódó feladatokat folya-

matosan valósítottuk meg a tanévben.  

Céljaink és feladataink megvalósításához változatos módszereket használtunk a délutánok 

során. Úgy, mint: frontális-, csoport-, páros- és egyéni munka / szóbeli módszerek: előadás, 

megbeszélés, beszélgetés, vita, magyarázat, tanulói kiselőadás, elbeszélés, beszélgető kör (a 

délutánt indító – záró beszélgető kör / interaktivitás – tapasztalatszerzés / résztvevő megfigye-

lés / differenciálás / szemléltetés – bemutatás / ellenőrzés – értékelés / projektmódszer / ko-

operatív oktatási módszerek / játékok (szerep-, dramatikus-, szimulációs játékok). 

A pedagógusok a változatos módszerek alkalmazása mellett a használt eszközök sokszínű 

alkalmazására is törekedtek. Számosan készítettek olyan, az adott tananyag megértését segítő 

eszközöket, amelyeket szívesen használtak a gyerekek a tanév folyamán. Ezek használata 

azoknál a tanulóknál kiemelkedően fontos szerepet töltöttek be, akiknek otthon nincs segítsé-

gük a gyakorlásra, az elmélyítésre, és csak a délutáni napközis – és tanulószobás foglalkozá-

sok nyújtanak mindehhez alkalmat. A gyakorló feladatok, feladatsorok készítéséből a peda-

gógusok szinte kifogyhatatlanok. Ezeket a gyerekek nagyon szívesen töltögették, törekedtek a 

pontos megoldásukra. A délutáni foglalkozások során lehetőség volt az informatikai eszközök 

alkalmazására is. Mindezek a változatos módszerek, eszközök és tanulásszervezési eljárások 

nagymértékben segítették a különböző szociális hátterű, képességű és érdeklődésű tanulók 

együtt tanulását.  

o Ellenőrzés – értékelés  

II.2.1. Foglalkozási tervek / helyzetelemzések 
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A tanév elején a pedagógusok feladata volt, hogy az adott csoportjukra vonatkozóan, határ-

időre elkészítsék a foglalkozási terveket és a helyzetelemzéseket, amelyeket mindenkitől hi-

ánytalanul és határidőre megkaptam. Mindezek ellenőrzését az igazgatóhelyettesek és a mun-

kaközösség – vezető végezték el. A foglalkozási tervek összeállításában és/vagy adaptálásá-

nak kiegészítésében fontos szempont volt a kompetenciafejlesztés, valamint a tanév eleji 

munkaközösségi értekezleten megbeszélt konkrét programok megjelölése. A napközis – és 

tanulószobás tervek eltérnek egymástól, más jellegükből adódóan. Mindkettő az oktatási – 

nevelési feladat szerves részét képezi ugyan, ám a tanulószobai foglalkozások tartalmában és 

módszereiben is rendelkeznek olyan elemekkel, amelyek a felsős korosztályt jellemző speci-

fikumok. A 6-10 éves korosztályt magában foglaló alsós napközis csoportok délutánjai más-

ként alakulnak. A közös metszet természetesen a szóbeli –, és az írásbeli házi feladat elkészí-

tése. De emellett – az életkori sajátosságoknak megfelelően – lehetőség van technikai-, kultu-

rális-, sport- és kézműves foglalkozások tartására is. Ezeket a programokat, foglalkozásokat a 

gyerekek nagyon szeretik, s nem véletlen, hogy szeretnek napközibe járni!   

A helyzetelemzések elkészítése a BECS által kidolgozott, és egy kicsit a délutáni napközis – 

és tanulószobás foglalkozásokra formált pontok szerint történt. Alapos, részletes elemzéseket 

olvashattunk az adott csoportokról, amelyek alapján egy kicsit megismerhettük a napközis / 

tanulószobás közösséget, a tanulók szociális helyzetét és családi körülményeit, a gyerekek 

eredményeit. Bepillantást kaphattunk délutáni időbeosztásukról, szabadidős elfoglaltságaikról, 

kedvenc időtöltésükről.  

 

II.2.2. Minősítő eljárás 

Munkaközösségünkből ebben a tanévben 3 pedagógus (Agárdiné Papp Mariann, Péter Haj-

nalka, Nagy-Tóth Annamária) jelentkezett, vállalkozott minősítésre, amelyet sikeresen teljesí-

tettek. Ők, a következő év január 1-je napjától pedagógus II. fokozatú besorolásba kerülnek.  

Április 30-ig megtörtént a következő tanév minősítő eljárására való jelentkezés. Ezt a lépést a 

munkaközösségünkből az idén is többen (5 fő) megtették. Közöttük vannak olyan pedagógu-

sok, akik – amennyiben a Balog Zoltán miniszter úr közleményében szereplő információk 

jogszabályba történő átvezetése megtörténik – 2017. január 1-jétől minősítési eljárás lefolyta-

tása nélkül Pedagógus II. fokozatba kerülnek besorolásra.  

 

II.2.3. Ellenőrzés – értékelés a délután folyamán 

Ellenőrzés - értékelés minden nap van a napköziben és a tanulószobán egyaránt, ez folyama-

tos a délután folyamán. Ez a házi feladat elkészítésén, felmondásán túl kiterjed számos más 
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területre is, úgy, mint pl.: felelősi munka / pad, tanterem, öltözőszekrények rendje, tisztasága / 

ebédlői viselkedés, illemszabályok, házi rend betartása / magatartás – szorgalom / szorgalmi 

feladatok, plusz feladatok elvégzése, / osztálytárs, tanulótárs segítése / aktivitás / közösségi 

munka / stb.  

Fontos feladatunk egész évben a tanulói önértékelés valamint a társak reális, objektív értéke-

lésének erősítése. A pedagógus személyre szabott, fejlesztő, motiváló, irányt adó értékelése 

kiemelkedő hatással bír.  

Az értékelés fontos részét képezi a jutalmazás és a büntetés. A munkaközösség korábban tett 

közös megbeszélése majd megegyezése alapján napközis nevelői dicséret is adható, amelyek 

alkalmazásával előszeretettel élnek is a pedagógusok – ha megérdemli a tanuló. Emellett igen 

színes jutalmazási ötlettárral rendelkeznek, amit szívesen használnak – a kisebb – és nagyobb 

gyerekek nagy – nagy örömére.  

Sajnos a másik végletről, a büntetésről, az elmarasztalásról is szót kell ejtenünk. A délutánok 

során napközis figyelmeztetés is adható. A délutáni foglalkozások, tanulás során is az elsőd-

leges feladataink közé tartozik a nyugodt, biztonságos, ugyanakkor a délelőtthöz képest mégis 

felszabadultabb légkör biztosítása. Ennek megteremtése, a megfelelő motiváltság elérése nem 

könnyű feladat.  

Megvizsgáltam az év végi statisztikai adatokat a szerint, hogy iskolai szinten (alsó- és felső 

tagozaton külön) évfolyamszinten milyen mértékben éltünk a napközis dicséret, ill. a figyel-

meztetés eszközével. Az alábbi táblázat ennek a számadatait mutatja.  

 

 

Évf. 
Napközis dicsére-

tek száma évfo-

lyam szinten 

Napközis figyelmez-

tetések száma évfo-

lyam szinten 

Napközis dicséretek – 

figyelmeztetések száma 

alsó – felső tagozat 

szinten 

Napközis dicséretek – 

figyelmeztetések száma 

iskolai szinten 

1. 31 3   

2. 47 7 122 dicséret  

3. 33 5  18 figyelmeztetés  

4. 11 3  140 dicséret 

5. 10 2   44 figyelmeztetés 

6. 4 9 18 dicséret  

7. 0 13 26 figyelmeztetés  

8. 4 2   

 

Sajnos a statisztikából nem derül ki, hogy a dicséreteket / figyelmeztetéseket hány tanuló 

gyűjtötte össze – pedig abból is sok minden leszűrhető. Nagyon jó látni iskolai szinten, a di-
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cséretek magas számát. De ha tagozat (alsó-felső) szerint nézzük a számokat, akkor már kicsit 

más a helyzet. Felső tagozaton igen-igen alacsony a dicséretek száma, közel 7-szer kevesebb 

az alsóhoz képest! A tanulói magatartás, viselkedés, szorgalom, aktivitás negatív irányú meg-

változásában természetesen sok minden közrejátszhat: 

 életkori specifikumok felerősödése (tanulónként eltérő intenzitás) 

 az egymást váltó pedagógusok → az adott tanulócsoporttal foglalkozó pedagógusok 

nem egyforma követelményeket, elvárásokat támasztanak a gyerekekkel szemben 

 tanulói túlterheltség / tanulási idő – szabadidő nem megfelelő aránya / nincs védett ta-

nulási idő! 

 tanulási motiválatlanság, alulmotiváltság, érdektelenség 

 BTM-s / SNI-s tanulók számának növekedése 

 az állam által nevelésbe vett (lakásotthonos, nevelőszülőnél elhelyezett), problémás 

tanulók számának növekedése 

 nem megfelelő / nem támogató családi háttér 

- otthonról hozott problémák feldolgozatlansága → figyelemfelhívás 

- a családban a kontroll, a korlátok, a szabályok hiánya → ’laissez faire’ ne-

velési stílus / eltérő nevelési stílusok a szülők részéről 

 empátia, elfogadás, tolerancia, együttműködés hiánya 

A jövőre nézve e tekintetben fontos feladatunk lesz az alábbiak erősítése, javítása: 

- magatartás / megfelelő hangnem megválasztása és alkalmazása,  

- motiváltság, motiváció (belső motiváció!), 

- szorgalom és aktivitás, a tanuláshoz való hozzáállás, munkamorál, 

- önmaga és a társak elfogadása, empátia, türelem, alkalmazkodás, együtt-

működés, 

- reális énkép, önértékelés,  
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- konfliktusmegoldó képesség erősítése változatos módszerek alkalmazásá-

val: játékkal, drámajátékkal, beszélgetéssel, kommunikációs – és helyzet-

gyakorlatokkal.   

 Személyiség- és közösségfejlesztés 

A napközis – és tanulószobás csoportok a személyiség fejlesztésének legfontosabb színterei 

közé tartozik. A napközi elengedhetetlen fontosságú, hiszen építő hatással van az egyénre, a 

személyiségre, s ez által az egész közösség életére. A közösségfejlesztés fontos eleme az él-

ményszerű, egymástól tanulás, amely a résztvevők tudására és tapasztalatára épít. Igen nagy 

szerepe van az egyéni ötleteknek, az improvizációnak.  

A gyerekek számára kínált színes szabadidős tevékenységek, játékok, programok mind-mind 

hozzájárulnak a közösség formálásához. S pedagógusaink ennek megfelelően igyekeznek a 

szabadidős tevékenységeket, a kulturális – és sportprogramokat, kreatív foglalkozásokat meg-

szervezni a tanulóknak és a helyes arányokat megtalálni. Ez nemcsak lehetőség kell, hogy 

legyen, hanem szükség is van rá, hiszen fontos a délelőtti tanítási órák szellemi munkáját le-

vezetni tartalmas szabadidős programokkal, mozgással, játékkal – legyen az szervezett vagy 

szabadon választott.  

Az idei tanév is rengeteg programot hozott a tanulók és a pedagógusok számára egyaránt.  

o A napközis munkaközösség által szervezett programok 

Az éves munkatervünkben megtervezett saját szervezésű programjainkat a tanév során sikere-

sen lebonyolítottuk.  

 

III.1.1. KRESZ NAPOK – szeptember 22 – 24.  

Ezt a programunkat az idei tanévben immár hagyományosan az Európai Mobilitási hét keret-

ében, az autómentes naphoz kapcsolódva valósítottuk meg. Nagyon fontosnak tartjuk a 

KRESZ ismeretét, hisz nap, mint nap közlekedünk gyalogosan, kerékpárral. Sokan érkeznek 

reggelenként vagy mennek haza délutánonként gyalog vagy kerékpárral, így sokan ki vannak 

téve a közlekedés veszélyeinek. Éppen ezért fontos célként fogalmaztuk meg a közlekedéshez 

fűződő hasznos ismeretek szerzését, megerősítését; alapvető KRESZ szabályok, táblák, útjel-

zések, útburkolati jelek ismeretét, a gyalogos – kerékpáros közlekedés legfontosabb szabálya-

it, a biztonságos közlekedés legfontosabb ismérveit, a biztonságos kerékpározáshoz szükséges 

legfontosabb eszközöket, ruházatot, stb.  



 

101 

 

A környezetvédelem is terítékre került az autómentes nap kapcsán, amihez egy rajzpályázat 

meghirdetése is kötődött ’A jövő közlekedési eszközei’ címmel.  

Volt olyan napközis csoport, amely ügyességi KRESZ vetélkedőt tartott – sajnos az idő nem 

volt kegyes, így mindez a tornateremben került lebonyolításra. 

 

    

 

 

 

III.1.2. Őszi – tavaszi mozi délután  

Ez nagyon kedvelt a gyerekek körében, és nagyon várják is – különösen az alsóbb évfolyam 

tanulói. Így nem csoda, hogy a szomorú őszi napokon több száz kisgyerek arcára sikerült mo-

solyt csalni, amikor végre elindulhattak az Ifiházba, ahol igazi nagy mozivásznon nézhették 

meg a kiválasztott mesét.  

Tavasszal hasonlóan jó élményben lehetett részük a gyerekeknek. Közel 350 kisgyerek élvez-

hette a mozizás örömét.  

 

III.1.3. Egészségnevelési hét 

E programunk ebben a tanévben rendhagyó módon nem november utolsó napjain, hanem ok-

tóberben került megszervezésre. Ennek oka a TÁMOP 3.1.4’C’ pályázatban való részvétel, 

ugyanis ennek az egyik programeleméhez igazítottuk a mi programunkat. A hét folyamán 

változatos, érdekes, kreatív, tevékenykedtető foglalkozásokon vehettek részt a tanulók. A hét 

tökéletes lezárása volt az október 9-i Egészségnap – témanap. S mi mindenben volt részük a 

gyerekeknek? Táncház / akadályverseny / plakátkészítés / interaktív előadás / relaxációs per-

cek / flashmob / kézműves foglalkozás. A zöldségek és gyümölcsök felhasználásának csak a 

fantázia szabott határt. A született alkotások kiállításra kerültek. A gyerekek kedvükre mo-

zoghattak a héten, melynek megkoronázása volt a Katus Attilával való személyes találkozás, 

tornázás. Amikor a Világ – és Európa bajnok sportoló megjelent a tornatermekben, kiült a 
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meglepetés, az öröm varázsa az arcokra. Az együttmozgás öröme, a közös selfiképek a baj-

nokkal óriási élményt jelentett a gyerekeknek.  

 

                    

 

III.1.4. „Repülj velünk nap, mint nap” – alkotósorozat 

Ebben a tanévben 4 olyan különleges napot választottunk ki, amely valamely magyar – vagy 

világnaphoz kapcsolódik. Ezeken a napokon változatos, érdekes feladatokkal járjuk körbe, 

hogy mitől is fontosak, értékesek a kiválasztott napok, miért kell, hogy halljunk ezekről. Ha 

lehetőség van rá, az adott témában külső partnert is bekapcsolunk a programba. Az idei tan-

évben az alábbi napokra esett a választásunk: 

 

1. A magyar nyelv napja - november 13.  

Ehhez a programunkhoz külső partnerrel is felvettük a kapcsolatot. Így lehetővé vált, hogy 

több napközis csoport is érdekes, játékos anyanyelvi foglalkozásokon vehetett részt a Városi 

Könyvtárban. Ennek a szervezésnek köszönhetően, a magyar nyelv napja egy egész hetes 

programmá nőtte ki magát. Amely csoportok nem vettek részt a fent említett foglalkozásokon, 

azok a saját csoportjukban valósították meg a programot, érdekesebbnél érdekesebb felada-

tokkal, úgy, mint: nyelvi rejtvények, szópótló – szóforgató rejtvény, szólások – és közmondá-

sok felismerése, rokon értelmű szavak keresése, nyelvi fejtörők. Volt olyan csoport, amely 

’Mini újságot’ készített, amit aztán megtöltött tartalommal. Ezeken kívül volt helyesírási totó, 

könyvajánlás, kutató munka, kisbeszámoló is.  

Úgy gondolom, hasznos program részesei lehettek a napközis – és tanulószobás tanulóink.  
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2. A magyar kultúra napja – január 22.  

A magyar kultúra napját 27 éve ünnepeljük annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ezen a na-

pon tisztázta le a Himnusz kéziratát. Ezzel a nappal egy kicsit ráirányítottuk a figyelmet a 

hagyományainkra, gyökereinkre, őseink meghatározó munkáira. Ehhez kapcsolódva töltötték 

el a gyerekek hasznosan e nap délutánját. A gyerekek különböző feladatokat oldottak meg 

játékosan, jókedvűen, úgy mint pl.: adott meséhez illeszkedő általános műveltségi teszt kitöl-

tése / memóriakártya készítése – költő neve – verscím / kézműves foglalkozás keretében bölcs 

bagoly készítése / titkosírás megfejtése titkos kódok segítségével / olvasóklub alakítása a té-

mához kötődően, adott csoportban. Beszélgető kör keretében felfedezni egy adott vers (Vitéz 

Ferenc: Fűzfa üzen) üzenetét; témájához, hangulatához illusztráció készítése / könyvbemuta-

tók, könyvajánlások / iskolai könyvtáros meghívása – Kölcsey Ferenc és a Himnusz bemuta-

tása; a Szóbúvár c. lexikonhasználat megismertetése / a Himnusz elmosódott sorainak megfej-

tése; a Himnusz sorainak helyes sorrendbe rendezése / beszámolók / ’Együtt szaval a nemzet’ 

programon való részvétel.  

 

     

 

3. A biztonságos internetezés napja – február 9.  

Világszerte ezen a napon rendezik meg a biztonságos internet napját azzal a céllal, hogy fel-

hívják a figyelmet az online – és mobil technológiák biztonságos használatára. Mi is ezzel a 
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szándékkal iktattuk be programjaink közé – immár 2. alkalommal. Fontosságát nem elég 

hangsúlyozni! A délutáni foglalkozásokon egyik gyerek gondolata ébresztette fel a másikét. A 

csoportok az életkori sajátosságoknak megfelelően dolgozták fel a témát, melynek során 

olyan fogalmak tisztázására került sor, mint: világháló / internet veszélyei / érzelmi – és men-

tális függőség / fizikai tünetek / chat élmény / online játékok / posztolások / oktatójátékok / 

internetes oldalak.  

Sor került tanulást segítő oldalak, honlapok és linkgyűjtemény megismertetésére és megosztá-

sára is a gyerekek körében, amelyeket otthon is használhatnak.  

 

4. A magyar rendőrség napja – április 24.  

Magyarországon 1992 óta rendezik meg a Rendőrség napját az év IV. havának 24. napján; 

éppen Sárkányölő Szent György napján. Mivel a rendőrök munkája kiszámíthatatlan, így mi 

sem tudtuk pontosan, hogy az időpont egyeztetéseket követően végül sor kerül – e a rendőrség 

munkájának alaposabb megismerésére. De a szerencse több szempontból is mellénk állt. Vol-

tak olyan szerencsés csoportok, akik nem egy, hanem két alkalommal is részesei lehettek a 

rendőrökkel való találkozásnak.   

Április 8-án közbiztonsági nyílt napot rendeztek városunkban, ahol sokrétű program kereté-

ben hívták fel az ott megjelent jelentős számú gyerek figyelmét a közbiztonság fontos terüle-

teire. Mentési gyakorlatokat, technikai bemutatókat láthattak a gyerekek; valamint kerékpáros 

vetélkedőn is összemérhették elméleti tudásukat és ügyességüket.  

A Polgári u. intézményegység egy napközis csoportja ellátogatott a rendőrségre, ahol egy órás 

szervezett foglalkozás keretében kaptak szakszerű rendőri tájékoztatást fáradtságos munká-

jukról. A rendőrtiszt és munkatársai bemutatták az épületet, a rendőrségi rabosítót, a kihallga-

tó szobákat és tömlöcöket. A tanulók kezükbe vehették a bilincset, a gumibotot, felpróbálhat-

ták a védőfelszerelést; kedvükért még a szirénát is bekapcsolták. A tanulók okos, fontos kér-

déseket tettek fel a bűnüldözésre, a veszélyes helyzetekre vonatkozóan, amelyekre a rendőrök 

válaszoltak, kielégítve ezzel a gyermeki kíváncsiságot. Erről a látogatásról cikk is született, 

amely a rendőrség honlapján olvasható.  

Egy alkalommal a Rendőrség is ki tudott menni az intézményegységbe, ahol a gyerekeknek 

lehetősége volt ujjlenyomatot készíteni; részletesebben megismerkedhettek a rendőrségi védő-

ruházattal, járművekkel.  

E programunk segítségével sok hasznos és fontos információ birtokába kerülhetett gyerek és 

felnőtt egyaránt.  
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III.1.5. Múzeumpedagógiai foglalkozás 

Az idei tanévben is készültünk múzeumpedagógiai foglalkozásokon való részvételre. Idén 

nem a debreceni Déri Múzeumra esett a választásunk, hanem a Tiszavasvári Vasvári Pál Mú-

zeum által hirdetett foglalkozásokat választottuk. A múzeum kedvezményes áraival, jellegze-

tes hangulatával, a település közelségével, a programokat nagy szakmai tudással levezénylő 

múzeumpedagógussal és nem utolsó sorban érdekes, figyelmet felkeltő programjaival hívo-

gatta az érdeklődő gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Választásunkat nem bántuk meg. 3+1 

múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettünk részt – iskolai szinten 50 fővel – az alábbi té-

mákban: 

 „A farsangi napokban…” c. foglalkozáson felelevenítettük ezen időszak dramatikus 

szokásait, dalt tanultunk, télűző busóálarcot készítettünk és még hagyományos fánkot 

is kóstoltunk.  
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 „Szabad a mulatság” c. foglalkozáson a magyar paraszti társadalom szórakozási for-

máit ismerhettük meg, sokat énekeltünk és táncoltunk, valamint csörgőt készítettünk.  

    

 „Nagyböjti szokások” c. foglalkozáson a télűző zöldágjárás szokását elevenítettük fel, 

dalt tanultunk és népi játékokat próbálhattunk ki. A tavaszváró kézműveskedés alkal-

mával tavaszi fonalképet készíthettünk, és böjti ételeket is kóstolhattunk. 

 

    

     

 „Tizenhárom fodros szoknya” c. foglalkozáson megismerkedtünk a magyar paraszti 

társadalom öltözködési szokásaival és rongybabákat készíthettünk. 
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A foglalkozások minden esetben jókedvűen zajlottak. A játékok, az érdekes eszközök és tár-

gyak, az olykor orrunkat nyalogató ínycsiklandó finom illatok, az alkotás öröme minden alka-

lommal megadták a foglalkozások alaphangulatát. Interaktív, játékos formában szélesítették 

ismereteinket az adott témákban.  

E négy alkalommal hasznos és remek hangulatú délutánokat töltöttek el a kicsik és nagyobbak 

egyaránt.  

 

III.2. Más szervezésű programok 

Munkaközösségünk az iskola, a város, valamint más szervezet, intézmény által szervezett 

kulturális- és szabadidős tevékenységekbe is aktívan bekapcsolódott. Számos ilyen típusú 

program, rendezvény rendszeres résztvevői, látogatói voltunk a tanévben: 

 Aktuális kiállítások: 

- AMI grafikai kiállítás 

- Autó makett kiállítás 

- Japán baba –, fotó – és rajz kiállítás 

- Hajdúság madarai fotókiállítás 

 A Helytörténeti Gyűjtemény kiállításai, múzeumpedagógiai foglalkozásai, interaktív 

foglalkozásai 

 DÖK szervezésű programok: kirándulások, DÖK nap, Állatok világnapja, farsang 

 Filharmóniai előadássorozat 3 előadása: 

- Hegedűs Endre zongoraművész 

- Debreceni Helyőrségi zenekar 

- Kodály Filharmonikusok 

Erre a programra mindig tanév elején van lehetőség jelentkezni. A szervezési feladatokat 

minden intézményegységben 1-1 megbízott felelős látta el. Ebben a tanévben összesen 68 főt 

sikerült e remek kulturális programba beszervezni. De emellett voltak olyan tanulók is, akik 

nem a 3 előadásra szóló bérletet vették meg, hanem csak 1-1 előadásra jelentkeztek. Az ő lét-
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számuk 10 fő körül mozgott. Mindkét adat növekedést mutat, de a létszámot még mindig ke-

vésnek tartom ahhoz képest, hogy mennyi értéket közvetít.  

 Színházi előadásokon, bábelőadásokon való részvétel: 

Szépség és a szörnyeteg / Csillagszemű juhász / Hókirálynő / Légy jó mindhalálig / Holló 

együttes koncertje / Rendhagyó színházlátogatás / Rendhagyó énekóra a debreceni Csokonai 

Színházban 

 Karácsonyi hangverseny és játszóház 

 Bocskai játszóház – foglalkozás tartása: hajdú süveg készítése 

 A Magyar kultúra napjához kötődő rendezvény 

 Almaprogram keretében kirándulás, biciklitúra Tedejre 

 Szitakötő – könyvtári óra  

 Pedagógusjelölt mentorálása / bemutató foglalkozás tartása pedagógiai asszisztensek 

számára / hospitálás 

 Iskolabörze / kézműves foglalkozás leendő elsősöknek 

 Városi Egészségnap  

 TÁMOP / NTP / AMI pályázatokban való aktív részvétel 

Munkatervünk kiemelt céljai és feladatai között említi a környezettudatos magatartásra neve-

lést, a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás fontosságának megismertetését, a termé-

szeti környezet megóvására való törekvést. Nem véletlen, hogy több olyan programba is be-

kapcsolódtunk, ami ezt a célt szolgálta: 

o Hulladék Akadémia: interaktív feladatokkal és szakmai tárlatvezetéssel színesített ki-

állítás – több napközis / tanulószobás csoportnak, közel 150 tanulónak sikerült ezen 

részt venni.  

o „A Hajdúnánási járás Környezettudatos hulladékgazdálkodásáért” projekt keretében 

tanulói foglalkozások alkalmával mélyíthették el diákjaink a mindennapi hulladékgaz-

dálkodással kapcsolatos ismereteiket. E projekt keretében ellátogattak a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft hulladékkezelő telepére, ahol a tanulók szakértő 

vezetésével ismerhették meg a térség hulladékgazdálkodási rendszerét.  
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o VII. HAPPY – HÉT – Magyarországi vízfogyasztást népszerűsítő program. Két nap-

közis csoportvezető választott programelemet: 

- Kézműves foglalkozás: személyre szabott pohár készítése  

- Társasjátékok  

o „Tündérkert” projekt – mely a természet szeretetére és felelősségre nevel. 

 

III.2.1. Projektek 

A munkaközösség tagjai ebben a tanévben is aktívan vettek részt a mindennapokhoz kapcso-

lódó többletfeladatok elvégzésében, programok szervezésében, előkészítésében, lebonyolítá-

sában. Pontosan és lelkiismeretesen végezték az elvállalt feladatokat. Számos projektben vet-

tek részt munkatársaim projektvezetőként vagy projekttagként. Ezek a programok igen ked-

veltek a gyerekek körében, amelyeknek szintén szerepük van a közösség formálásában.  

Projektvezető: Karácsonyi játszóház / Fordított nap / DÖK nap / Kirándulás Szilvásváradra / 

Városi alsós ének- és furulyaverseny 

Projekttag: Állati jó délután / Alsós helyesíró verseny / Szórvány projekt / Adventi játszóház / 

Szitakötő / Kockák hete / Őszi hulladékgyűjtés / Dobozba szállt szeretet / Mikulásváró – és 

Tavaszváró bál / Tavaszváró hét / Csillagszóró / Március 15-i emlékműsor / Digitális témahét 

/ Zrínyi matematika verseny / Erzsébet – program: Forma 1 / Alsós komplex tanulmányi ver-

seny / Őszi – tavaszi hulladékgyűjtés  

 

III.2.2. Karitatív tevékenységek 

A mai világban, társadalmi helyzetben egyre nagyobb szükség van segítségre, jótékonykodás-

ra. Sokszor elég egy kedves szó, egy beszélgetés, egy általunk készített ajándék, egy szép 

vers, dal vagy hangszeres előadás – amelyekkel a másik ember lelkét, szívét simogatjuk meg. 

Sajnos egyre több azoknak a száma, akiknek kézzel fogható segítségre van szükség. Pedagó-

gusaink, tanulóink és szüleik aktívan vették ki részüket azokból a programokból, projektek-

ből, amelyekkel sok ember mindennapjaiba hoztak napfényt:  

 Dobozba szállt szeretet 

 Csillagszóró 

 Adománygyűjtés Erdélybe / Kárpátalja gyermekeinek  
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 Cipős doboz adománygyűjtés  

 Bútoradomány felajánlása 

 Perselyes pénzgyűjtés – Vöröskereszt 

 Mi érted élünk egyesületben – adventi foglalkozás, karácsonyi kézműveskedés 

 Szórvány program  

 

o Tehetséggondozás – felzárkóztatás 

A napközis foglalkozások sok lehetőséget biztosítanak a lemaradó tanulók felzárkóztatására 

és a tehetségek fejlesztésére is. Mindkettő kiemelten fontos feladatunk. Felkészültnek kell 

lennünk a tanulási nehézségek kezelésére és a tehetségek fejlesztésére, gondozására egyaránt, 

különösen annak a ténynek a birtokában, hogy évről évre egyre növekszik az SNI-s és a 

BTM-s tanulók száma. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásában a legfontosabb 

cél a minimum követelmények teljesítése. Ez egyénre szabott feladatokkal, változatos gyako-

roltató feladatokkal, differenciálás keretében valósul meg. Emellett az alulteljesítő tanulók 

számára biztosított a korrepetálás, az egyéni vagy kiscsoportos felzárkóztatás.  

A tehetséggondozás színterei a tanulmányi- és sportversenyek, tanórán kívüli foglalkozások, 

szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások. A sikeres tehetséggondozás érdekében biztosított 

a külön órakeret, a csoportbontás. A tanév elején megszervezésre kerültek a különböző szak-

körök / művészeti körök (zene-, tánc-, képzőművészet) és sportkörök – kinek – kinek tehetsé-

gének, érdeklődésének megfelelően.  

 

 Eredményességi mutatók 

o Teljesítmény, hatékonyság kontra eredménytelenség 

A délutánokat irányító pedagógusok nagyon sok energiát és időt fordítanak a házi feladat el-

készítésére, megtanulására. Igyekeznek a délelőtt tanult ismereteket elmélyíteni, gyakoroltat-

ni. Ez igen nehéz idő hiányában valamint a tanulók számtalan délutáni elfoglaltságának isme-

retében. A pedagógusok próbálják a mérleg nyelvét egyensúlyban tartani, igyekeznek megfe-
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lelően megválasztani a pihentető percek, a mozgás és a tanulás helyes arányát. Nem könnyű a 

feladat, hisz minden gyermek más.  

Az iskolai teljesítményt, a tanulás hatékonyságát számos tényező befolyásolja. Ezt mutatja a 

Dr. Lappints Árpád és Kulcsár Tibor munkássága nyomán készített ábra is.  

 

 

 

A gyerekeknek más az érdeklődésük, a teherbírásuk, eltérőek a képességeik, különböző a szo-

ciokulturális hátterük, a szociális helyzetük, munkamoráljuk, stb. Mindezek függvényében 

kell igen nagy tapintattal a gyermek felé fordulni, megismerni, szükség esetén segíteni, a hát-

rányokat enyhíteni. De sajnos nem minden esetben sikerül. Mindezt alátámasztják a munka-

közösség tagjai által leírtak is. 

 

IV.1.1. Sok-sok munka ↔ kudarc és bánat 

IV.1.1.1. Eredménytelenség okai, adatai, a segítés lehetőségei és módjai 

Tanulóink év végi eredménytelenségének, sikertelenségének okait keresve, az alábbi megálla-

pításokat tették a napközis / tanulószobás pedagógusok, akik lelküket kitéve igyekeztek fel-

zárkóztatni a diákokat.  

- A képességbeli hiányosságok olyan mértékűek, hogy a segítségünk kevésnek bizonyul.  
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- Sajnos egyre emelkedik az olyan SNI és/vagy BTM besorolással rendelkező tanulók száma, 

akik alig, vagy egyáltalán nem bírják azt a terhelést és követelményt, amelyet az integrált ok-

tatásban kapnak. Ezek a tanulók kudarcot kudarcra halmoznak, sikerélménytől mentesen élik 

mindennapjaikat.    

- A tanuló és/vagy a szülő nem megfelelő hozzáállása gátolja a továbbhaladást.  

- A magas hiányzási arányból is adódnak lemaradások. Ebből akkor kerekedik probléma, ha 

ezeket a lemaradásokat a tanulók nem pótolják – sajnos erre többen is rávilágítottak. 

- A biztonságot adó családi háttér hiánya is okozhat tanulási problémákat. 

- A tanulást hátráltató tényezőként írták le a kollégák még az alábbiakat:  

o korrepetálást, segítséget, egyéni fejlesztést elutasító magatartás 

o megfelelő munkamorál, akarat, kitartás, szorgalom hiánya 

Sajnos, a fent említetteknek az is lehet a következménye, hogy a tanuló nem tudja teljesíteni 

az adott évfolyam minimális követelményét. Ezt mutatják a tanév végi eredmények is.  

A statisztikai adatok szerint iskolánkban összesen 30 tanulónak nem sikerült a minimum kö-

vetelményeket teljesíteni. Ebből 6 alsós gyermek, 24 fő pedig felsős diák. A 6 alsós tanuló 

mindegyike napközibe jár; míg a 24 felsős közül 13 fő „tölti” a délutánjait a tanulószobai fog-

lalkozáson.  

Minden tanuló, akik a délutánjaikat az iskolában töltötték, megkapták azt a sokféle segítséget 

és lehetőséget pedagógusaiktól, hogy az elmaradásaikat, hiányosságaikat pótolják. Sajnos 

voltak olyan tanulók, akik ezekkel a lehetőségekkel nem kívántak élni, vagy nem tudtak élni. 

Ezzel szemben voltak, olyan diákok, akik fogukat összeszorítva igyekeztek teljesíteni, és a 

kettő (pedagógus segíteni akarása – a gyermek tanulni, teljesíteni akarása) találkozásának 

köszönhetik, hogy sikeres tanévet zártak – és ez nagy örömmel tölthet el bennünket. A segítés 

módja az alábbiakban nyilvánult meg: 

Differenciálás / egyéni foglalkozás / az átlagtól nagyobb mértékű odafigyelés / korrepetálás 

lehetőségének biztosítása és kihasználása / lényegkiemelés / vázlat – jegyzet készítése / szülői 

támogatás elérése / tanulópárok kijelölése – sokszor nagyon hatékony / rendre, rendszeresség-

re nevelés erősítése / együttműködésre ösztönzés / rendszeres és folyamatos kommunikáció az 

osztálytanítóval, a szaktanárral, a fejlesztő – és gyógypedagógussal. 
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IV.1.2.  Sok-sok munka → siker és öröm 

 

IV.1.2.1. Versenyeken való részvétel 

A napközis / tanulószobás pedagógusok egész tanévben szívesen vesznek részt a gyerekek 

versenyekre való felkészítésében. Ilyenkor délutánonként minden szabad percek erre fordí-

tódnak, aminek a gyerekek nagyon örülnek, hisz izgatottak a verseny miatt. Az idei tanévben 

is igen sok segítséget nyújtottak a délutános pedagógusok a tanulók versenyekre való felkészí-

tésében. Iskolánk diákjai számos versenyen mérettették meg magukat. Hiszem és tudom, hogy 

a tanulók sikeres szerepléséhez a délutáni műszakban dolgozó pedagógusok is nagymértékben 

hozzájárultak.  

 Ebben a tanévben az alábbi versenyekre való felkészítésben vettek részt a munkakö-

zösség tagjai.  

Simonyi Zsigmond országos helyesírási / Bolyai matematika / Bendegúz levelező / Bendegúz 

nyelvész / Országos honismereti / Madáretető – készítő / K&H Vigyázz, Kész, Pénz! – pénz-

ügyi vetélkedő / Vihar Béla versmondó / Regionális népdaléneklő / Költészet napi versmondó 

/ Kazinczy szépkiejtési / Mini kockák hete keretében – iskolai amőba – és városi matematika / 

Zrínyi matematika / Farsang / Hulladékgyűjtés / Körzeti mezei futóverseny / „Törd a fejed” – 

városi rejtvényfejtő / Komplex tanulmányi / Területi kisegészségőr / Területi elsősegélynyújtó 

/ Területi csecsemőgondozási / Városi alsós ének- és furulyaverseny / Teki totó – országos 

levelezős matematika verseny.  

 Eredményes versenyek listája (Ezek a versenyeredmények más munkaközösségek év 

végi beszámolójában is megjelenhetnek.) 

 

A VERSENY NEVE HELYEZÉS 
FELKÉSZÍTŐ / SEGÍTŐ PE-

DAGÓGUS 

Regionális népdaléneklő 1. hely Fábián Andrea 

Bolyai matematika - megyei 4. hely Pappné K. Éva 

Városi matematika (Mini kockák hete) 1. hely Pappné K. Éva 

Iskolai amőba (Mini kockák hete) 
3. hely 

1. hely 

Pappné K. Éva 

Fekete Andrea 

Farsang - városi 2. hely Péter Hajnalka 

 

Farsang – iskolai 

2. hely 

különdíj 

2. hely 

3. hely  

Péter Hajnalka 

Pallaginé S. Éva 

Nagyné V. Anikó 

Szakálné F. Hajnalka 

Hulladékgyűjtés 
2. hely 

3. hely 

Péter Hajnalka 

Urbánné D. Erzsébet 

 1.4. 6. hely Pallaginé S. Éva 
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Körzeti mezei futóverseny 4. 6. hely 

2.4.6.9. hely 

Pappné K. Éva 

Takács Ágnes 

„Törd a fejed” – városi rejtvényfejtő 1. hely (csapat) Pappné K. Éva 

Komplex tanulmányi - területi 3. hely Pappné K. Éva 

Területi Kisegészségőr  
2. hely 

3. hely 

Kreiter Anna 

Pappné K. Éva 

Területi Elsősegélynyújtó 3. hely Kovácsné Sz. Edit 

 

Városi alsós ének- és furulyaverseny 

3. hely (2 db)  

1. hely (3 db) 

2. hely (5 db) 

3. hely (4 db)  

Fekete Andrea  

Nagy-Tóth Annamária 

Nagy-Tóth Annamária 

Nagy-Tóth Annamária 

Teki-totó – országos levelezős matema-

tika verseny 

4 arany minősítés 

1 ezüst minősítés 

1 bronz minősítés 

Péter Hajnalka 

Péter Hajnalka 

Péter Hajnalka 

 

IV.1.2.2. Pályázatokon való részvétel 

A pályázatokon való részvétel egész tanévben folyamatos. TÁMOP, NTP, AMI és más pályá-

zatokban nem volt hiány a 2015/16-os tanévben. A tanulói csoportok a lehetőségekhez mér-

ten, ill. a tanulók leterheltségének figyelembe vételével szívesen megmérettették magukat, és 

szívesen vettek részt ezekben. Sok esetben a pályamunkákat csak a délután folyamán tudták 

elkészíteni a tanulók a napközis / tanulószobás pedagógus irányításával. Ebben a tanévben 

közel 70 pályázati lehetőségre hívtam fel a munkaközösségi tagok figyelmét. Ebből 50 körüli 

azon pályázatok száma, amelyeken részt vettek – igen szép eredményekkel.  

A tanév eleje rögtön egy TÁMOP pályázat (TÁMOP 3.1.4.’C’) előkészítésével, megvalósítá-

sával kezdődött, amelyben aktívan vettek részt a munkaközösség tagjai: kirándulás Bárándra, 

Miskolcra, nyíregyházi Vadasparkba, Szilvásváradra / ÖKO tábor Fadd – Domboriban / Ke-

nutúra a Túron / Elsősegélynyújtó tanfolyam / Egészségnap. Ez utóbbi programelemet hozzá-

kapcsoltuk a munkaközösségünk által szervezett Egészségnevelési hetünkhöz, így az a nap a 

hét igazi betetőzője volt.  

Számtalan rajzpályázati lehetőségek közül válogathattunk a tanév folyamán. Ennek megfele-

lően igen sok pályázati gyermekmunkát adtak be a kollégák, akik segítették a tanulókat a pá-

lyázati munkák elkészítésének különböző fázisaiban, az előkészületektől kezdve, a tervezésen 

át a megvalósulásig.  

 Az alábbi pályázatokban vettek részt a munkaközösség tagjai a tanév során: 

Digitális Kárpát-medence /„Ez a vágyam, erre gyűjtök” – Országos Takarékszövetkezeti rajz-

pályázat / Álomút / „Milyen lesz a világ 20 év múlva?” – NEFI környezetvédelmi rajzpályá-

zat / Marslakócskák / MAHART NFM rajzpályázat a hajózás témában / Népmesék világa / 

Kiskegyed+Penny / Kendereskertben jártam 2 / Ünnepi mézeskalácsok / Zöld erdőben, zöld 
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mezőben – Hagyományok Háza rajzpályázat / IX. Hajdúdorogi Mesefesztivál / „Karácsonyi 

csoda” – Okkal-Más-Okkal / AMI karácsonyi rajzpályázata / Astellas – Kedvenc orvosom / 

„Madárvonulás gyermekszemmel / Mi van a ládikóban? / Állatok világnapja / Nutrikid / 

„Nemzeti parkunk madarai” – HNPI / Tavaszébresztő / Madarak, fák, napfény – képzőművé-

szeti pályázat / Én kis kertet kerteltem / „Domokos, a bátor kos színre lép” / K&H Színezz, 

Kész, Pénz rajzpályázat / Csillagaim fent az égen / „Tűzről pattant” / Playkid – „A kedvenc 

állatom” / „Szerintem a Vöröskereszt” / Cseresznyevirágzás és Japán / X. Hajdúdorogi mese-

pályázat / Trendi Zöld tárgyalkotó pályázat / Azok a csodálatos állatok / „Meséről mesére” – 

könyvtári olvasó pályázat / „Találd ki…”- könyvtári olvasó pályázat / „Mozgás, boldogság, 

egészség”.  

 Eredményes pályázatok listája (Ezek az eredmények más munkaközösségek év végi 

beszámolójában is megjelenhetnek.) 

 

A PÁLYÁZAT NEVE HELYEZÉS 
FELKÉSZÍTŐ / SE-

GÍTŐ PEDAGÓGUS 

Digitális Kárpát-medence pályázat Csoportos különdíj Pappné K. Éva 

IX. Hajdúdorogi Mesefesztivál rajzpályázat Különdíj Péter Hajnalka 

„Karácsonyi csoda” városi rajzverseny  

(Okkal-Más-Okkal) 

1. 3. hely 

2. hely 

Péter Hajnalka 

Mónusné R. Anna 

 

AMI karácsonyi rajzpályázat 

Különdíj 

1. hely / különdíj 

1. 2. hely / különdíj 

Különdíj 

Mónusné R. Anna 

Péter Hajnalka 

Pallaginé S. Éva 

Pappné K. Éva 

Cseresznyevirágzás és Japán 1. hely / különdíj Pappné K. Éva 

„Találd ki…” – könyvtári olvasópályázat 2. 3. hely Nagyné V. Anikó 

 

Astellas rajzpályázat – Kedvenc orvosom 
A 100 legszebb alkotás 

között 

Péter Hajnalka 

Pappné K. Éva 

Pallaginé S. Éva 

 

„Mozgás, boldogság, egészség” rajzpályázat 

2. hely / különdíj / díjazott 

Díjazott 

Díjazott 

Különdíj 

Péter Hajnalka 

Pallaginé S. Éva 

Pappné K. Éva 

Takács Ágnes 

„Domokos, a bátor kos színre lép” Különdíj Fekete Andrea 

o Mérések a napközis- és tanulószobás csoportokban 

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

eleji megállapodásunknak megfelelően ennek jellegét, témáját az adott napközis csoportveze-

tő választhatta meg. A választott mérési területek kiterjedtek a tanulók szabadidős szokásaira, 

a szociokulturális háttér, a tanulói értékrend vizsgálatára. Egyes csoportvezetők szociometriai 

mérést végeztek a csoportjukban a társas kapcsolatok vizsgálatához. De a különböző módsze-

rek segítségével (kérdőív, rajzos feladatlap, teszt, feladatlap, beszélgetés, megfigyelés) a pe-
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dagógusok beszédkészséget, manuális készséget, játéktevékenységet, szövegértést, memóriát 

is mértek. Egyes csoportokban a matematikai alapműveleti készség mérésére került sor; a 

Pieron teszt segítségével pedig a figyelem koncentráló képességének vizsgálatát végezték el. 

Megint mások a tanulási szokásokat mérték fel vagy éppen a tanulói túlterheltséget vizsgálták.  

Néhány, októberben leadott helyzetelemzés már tartalmazta az adott csoportban végzett méré-

si anyagot és az elemzést. Ezekben az esetekben a csoportvezetők levonták a megfelelő kö-

vetkeztetéseket és megfogalmazták a feladataikat. Ők azok, akik év végén újramérték a cso-

portjaikat. Nagyon jó volt olvasni a kollégáktól kapott eredményeket. Év elejéhez képest, a 

rosszabb eredményről, visszalépésről senkitől sem kaptam tájékoztatást. Stagnálásról is csak 

elenyésző százalékban írtak. Legtöbben a kisebb vagy nagyobb mértékű fejlődést, a pozitív 

irányú haladást vetették papírra, amikor a csoportra vonatkozó mérési eredményüket elemez-

ték. A csoportvezetők legtöbbje által bevállalt mérések és elemzések, az azokból levont kö-

vetkeztetések és a fejlődés elősegítését célzó feladatok megvalósítása a tanév folyamán fo-

lyamatosan történtek meg.  

 KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

o Külső- és belső kapcsolatok, együttműködés 

A belső- és a külső kapcsolatok ápolása elengedhetetlen az eredményes munkához. Ezért erre 

a munkaközösségünk nagy hangsúlyt fektet. A munkaközösség tagjai jó kapcsolatot ápolnak 

egymással intézményegységen belül és intézményegységek között egyaránt. Legfontosabb 

partnerünk a szülő, akivel a kapcsolattartás elengedhetetlen, és akinek támogatása nemcsak a 

gyerek számára fontos, hanem a pedagógusoknak, az iskolának is. Az osztályfőnök – szakta-

nár – napközis / tanulószobás pedagógus hármasa szintén nagyon fontos, hiszen jó kapcsolat 

nélkül csorbulhat a hatékony munkavégzés. Mindezek mellett több olyan külső partnerünk 

van, akikkel jó, sőt remek kapcsolatot ápolunk. S hogyan? Részt veszünk az általuk meghirde-

tett versenyeken, pályázatokon, programokon, rendezvényeken, ill. a meghívásainkat ők is 

viszont elfogadják, ezzel segítve munkánkat. A munkaterv részletesen tartalmazza ezek körét. 

A tanév során – kevés kivétellel – majd minden külső partnerrel felvettük és folyamatosan 

tartjuk a kapcsolatot. 
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o Információáramlás a munkaközösségen belül 

Az információáramlás legnagyobb részt elektronikus úton történik, ugyanis ebben a formában 

tudom a legtöbb emberrel a leggyorsabban megosztani az információkat. A tanévben több 

száz e-mailváltás történt munkaközösséget érintő ügyekben. Sajnos keveset tudtunk szemé-

lyesen találkozni – idő hiányában. Ennek elsődleges lehetőségei a munkaközösségi értekezle-

tek voltak, ill. egy-egy olyan rendezvény, program, amelyeken több intézményegység is kép-

viseltette magát. Nagyon ritka volt azon esetek száma, amikor telefonon történt az informá-

ciócsere. Ezt leginkább akkor vettük igénybe, ha azonnali döntésre, válaszra volt szükség egy 

adott helyzetben.  

 Innováció – szakmai megújulás lehetőségei 

Az idei tanévben több olyan lehetőség is adódott, amelyek elősegítették a szakmai fejlődésün-

ket, amelyek felkeltették érdeklődésünket, és amelyektől hasznos ismereteket vártunk. 

o Szakmai napok 

VI.1.1. Pedagógiai Napok 

Az idei tanév novemberében a KLIK Hajdúnánási Tankerület szervezésében, Polgáron került 

megrendezésre a Pedagógiai Napok. Ezen minden munkaközösségi tag részt vett. Az előadá-

sok és a választott foglalkozások, órák többek számára nyújtottak újat, érdekeset, esetleg 

mást, amelyekből töltekezhetett a tanév során.  

 

VI.1.2. Belső továbbképzés 

A tanév utolsó napjainak egyikén szakmai nap keretében belső továbbképzést tartottunk isko-

lánkban. A tantestület 7 szekció közül választhatott, ki – ki érdeklődésének megfelelően. A 

jelentkezés regisztrációhoz kötött volt, amelynek során munkaközösségünk tagjai az alábbi 

előadásokra jelentkezett be: 

- Ötletek IKT eszközhasználathoz – nem csak történelemtanároknak: 5 fő 

- Tehetséggondozó program előkészítése: 2 fő 

- Felkészülés a 2017. évi minősítő eljárásra: 3 fő 

- Válaszadó rendszer használata: 2 fő 

- Összművészeti mese előadás módszertana: 7 fő 

- Komplex művészeti program alkalmazása tanórán kívüli tevékenységenként: 6 fő 
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VI.1.3. Konferencia 

„A közlekedésre nevelés aktuális kérdései” címmel közlekedésbiztonsági konferencia került 

megrendezésre Debrecenben a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a KLIK együttműködésében. 

Ezen a munkaközösség-vezető vett részt. Fontosnak tartottam az ezen való részvételt, hisz a 

munkaközösségünk minden évben megszervezi ősszel a KRESZ napokat, amelyekhez új is-

mereteket, információkat vártam ettől a konferenciától. Az előadásokon hasznos, érdekes, 

olykor megdöbbentő információkat hallhattunk az alábbi témákban: 

- A közlekedési ismeretek oktatási lehetőségei a köznevelési rendszerben 

- A közúti közlekedés biztonságát szolgáló nevelés gyakorlati lehetőségei 

- Módszerek a közlekedési nevelésben a 6 – 10 éves gyerekek részére 

- Közlekedésre nevelés a Szoboszlói Úti Általános Iskolában 

 

VI.1.4. Előadások  

- Hejőkeresztúri Komplex Instrukciós Program lehetőségei a különböző adottsá-

gokkal, háttérrel rendelkező diákok számára a képességeik kibontakoztatására 

(Debrecen) – 1 fő 

- Mézes Judit: Gyermekkori félelem legyőzése a mesék által (Hajdúnánás) – 2 fő 

- Tavaszi szakmai napok – 1 fő  

 

VI.1.5. Cikkek a honlapon és a Nánási Újságban 

Munkaközösségünkből több kolléga vállalkozott a tanév során arra, hogy tollat ragad, és 1 – 1 

programról, rendezvényről néhány összegző gondolatot papírra vet. Volt, aki a program fele-

lőseként kapta azt a plusz feladatot, hogy íródeák szerepben is próbálja ki magát. Mások azért 

ragadtak tollat, hogy a gyerekekkel közösen átélt élményeket a honlap hasábjain megoszthas-

sák másokkal is. Legtöbbször ki – ki érdeklődésének megfelelően vállalkozhatott erre. Voltak 

olyan alkalmak is, amikor irányításunkkal, segítségünkkel a gyerekek írtak cikkeket – pl. a 

múzeumpedagógiai foglalkozásról.  

Ha a Nánási Újság néhány számát forgatjuk a kezükben, vagy az iskola honlapján keresgé-

lünk, a munkaközösségből ismerős nevekre találhatunk. Ők írták az alábbi cikkeket: 
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CIKKEK A BOCSKAI HONLAPON CIKKEK ÍRÓJA 

Kézművestanya kiállítás Fekete Andrea 

„Tiszta légkör, rendes Föld” Gálné Krizsán Melinda 

Ahol várkapitány fogadott minket Gálné Krizsán Melinda 

K&H Vigyázz, Kész, Pénz pénzügyi vetélkedő – 2016 Deméné Czeglédi Éva 

Azt csinálhattak, amit szerettek… Gálné Krizsán Melinda 

1. hely a Regionális népdaléneklő versenyen Fábián Andrea 

„Nagy eseményt hirdetek, jó mulatságot ígérek” Gálné Krizsán Melinda 

A zene mindenkié 2016 Nagy-Tóth Annamária 

Karácsonyi játszóház az iskolánkban Gálné Krizsán Melinda 

Állati jó délután Gálné Krizsán Melinda 

„… Mindenki egyért!” Gálné Krizsán Melinda 

Szeptemberi Erzsébet – tábor  Fekete Andrea 

Csopak… mert szeretem Fekete Andrea 

 

VI.1.6. Költői vénával megáldva 

Van egy olyan kolléga közöttünk, aki a tanév során – és már korábban is – csak úgy ontotta 

magából a szebbnél szebb verseket, meséket, írásokat. Ilyen vénával van megáldva. Már rég-

óta kalandozgat a szívének, lelkének oly kedves témákban, amelyeket szívesen oszt meg a 

nagyközönséggel. Ezek már nem szösszenetek, hanem komoly versek és antológiák, amelyek 

az évek, évtizedek alatt kötetekké nőtték ki magukat. Ő Mráz Erzsébet. Az idei tanévben az ő 

tollából születtek meg az alábbi írások, és jó néhány még a nyomdában van. Érdemes elme-

rülni néhány pillanatra 1-1 szívhez, szívnek szóló vers soraiban.  

 

KÖTETEK (Megjelenés) VERSEK, MESÉK, ANTOLÓGIÁK 

Szavak csillámló hóesése 2015 
Versek: Lábam alatt / Az idő lassan lejár / Sze-

ress!(szonett) / Levelek / Hideg szél jár 

Mesefelhő (Garbo Kiadó) Mese: Kaland a tisztáson 

Az én mesémet adom neked (Ráth Lépcső Kft.) Mese: Csacsi Csabi iskolás lesz 

Vigyél magaddal egy mosolyt (Cseppecske Bt.) Versek: Téli örömök / Légy mászik 

Kacaj Panka mesetára (Magtár Műv. Alapítvány) Vers: Gida legel a réten 

Verselő antológia 2015. (Info-Szponzor) Versek: Sóhajt az ősz / Az élet vonatán 

 

Nyírségi gondolat 

(Független Művészeti Magazin) 

Versek: Kormot szór / Az éjszaka hálója / Éjjel 

/ Egykori tanítóm emlékére / Itt születtem / A 

fejemben zűrzavar / A tél már csomagol / Nem 

számít / Mint az aréna / Lábam alatt / Az élet 

rögös útjain / Csikorog a tél 

 

o Továbbtanulás, továbbképzés 

- Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, fejlesztő-

pedagógus szak (2014 – 2016) – 1 fő 
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- TÁMOP 3.1.5/12 Pedagógusképzés támogatása c. projekt – a Debreceni Pedagógiai Oktatási 

Központ 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzése 

 Alsó tagozatos szakmai megújító továbbképzés – 2 fő 

 A tanulók szövegértési képességének fejlesztése az alsó tagozaton – 1 fő 

 A tanulás tanítása általános iskolában – 1 fő 

- TÁMOP 3.1.4/C akkreditált pedagógus továbbképzés 30 órában 

 A mentálhigiénés szemléletmód és technikák érvényesítése a pedagógus 

kompetenciájában – 1 fő 

 A felnövekvő generáció egészségtudatos életmódjának kialakítása az 

egészségre nevelés eszközeinek segítségével – 2 fő  

- 30 órás akkreditált továbbképzés a Belügyminisztérium szervezésében Bp. 

 Bűnmegelőzés az iskolában – 1 fő 

- Erkölcstan továbbképzés – 1 fő 

- Szent Korona Szabadegyetem 120 órás pedagógus továbbképzése 

 Hagyományaink a történelmünk tükrében – 1 fő  

- 30 órás akkreditált továbbképzés 

 Magyarország XX. századi története az új külföldi és hazai kutatások va-

lamint szakmunkák tükrében – 2 fő  

- 65 órás mediátorképzés – Bp. Belügyminisztérium szervezésében – 1 fő  

 

 A pedagógiai munka feltételei 

o Egyenletes leterhelés 

Munkaközösségünk igen magas létszámmal működik megalakulása óta. Jelenleg 24 fő alkotja 

a munkaközösséget. Ez lehetővé teszi a feladatok minél egyenletesebb eloszlását. Az egyenle-

tes leterhelés biztosítását fontos feladatomnak tartom. Törekszem a felelősség megosztására. 

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a munkaközösség tagjai mely programoknak voltak a 

felelősei a tanév folyamán. Ezeken kívül természetesen sok-sok olyan programunk volt ebben 
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a tanévben is, amelynek megszervezését, lebonyolítását mindenki a saját délutáni csoportjá-

ban valósította meg. 

 

Név 

Intézményegység 
PROGRAMFELELŐSÖK 

Iskola úti intézményegység  

Korsósné Lajtos Ildikó Magyar nyelv napja – városi könyvtárban foglalkozások leszervezése  

Mónusné Ruszin Anna Múzeumpedagógiai foglalkozás  

Nagy-Tóth Annamária 
Városi alsós ének- és furulya verseny - főszervező 

Egészségnap – TÁMOP 3.1.4./C pályázat 

Pallaginé Sallai Éva Őszi / tavaszi mozi látogatás 1 – 2. évfolyam 

Pappné Koroknai Éva Rendőrség napja  

Péter Hajnalka 
Őszi / tavaszi mozi látogatás 3 – 4. évfolyam 

Egészségnap - TÁMOP 3.1.4./C pályázat 

Szakálné Fekete Hajnalka Filharmóniai előadássorozat 

Magyar úti intézményegység     

Agárdiné Papp Mariann Rendőrség napja 

Makóné Csorvási Csilla Magyar nyelv napja – városi könyvtárban foglalkozások leszervezése  

Nagyné Völgyi Anikó 
Múzeumpedagógiai foglalkozás – főszervező 

Egészségnap - TÁMOP 3.1.4./C pályázat 

Oroszné Kovács Ivett Filharmóniai előadássorozat  

Tóthné Király Julianna Őszi / tavaszi mozi látogatás  

Óvoda úti intézményegység  

Darócziné Tóth Piroska Magyar nyelv napja – városi könyvtárban foglalkozások leszervezése  

Fábián Andrea Filharmóniai előadássorozat 

Kovácsné Szabó Edit Egészségnap - TÁMOP 3.1.4./C pályázat 

Nagyné Dér Magdolna ------ 

Urbánné Dobos Erzsébet Rendőrség napja 

Polgári úti intézményegység  

Fekete Andrea ------ 

Gazdácska Judit ------ 

Gálné Krizsán Melinda Magyar nyelv napja – városi könyvtárban foglalkozások leszervezése  

Kékiné Borbély Zsófia ------ 

Kreiter Anna Rendőrség napja 

Póser Tiborné Filharmóniai előadássorozat 

Takács Ágnes Őszi / tavaszi mozi látogatás 

Vitézné Kovács Irén 
Múzeumpedagógiai foglalkozás  

Egészségnap - TÁMOP 3.1.4./C pályázat 

 

o Döntések, vélemények 

A munkaközösség tagjai jó kapcsolatot ápolnak egymással. Találkozásaink jó hangulatban 

teltek. A különböző intézményegységekben dolgozók az évek alatt egyre jobban megismerték 

egymást. Mernek egymástól kérdezni, segítik egymást, a kapott feladatokon tudnak együtt 

dolgozni, közösen ötletelni. A munkaközösség véleményét szakmai kérdésekben kikértem – 

ilyen volt az idei tanévben pl. az igazgatói pályázat véleményezése. Ez segíti a munkámat. A 

munkaközösségi tagok igyekeznek a tanév folyamán tájékoztatni az őket vagy a csoportot 
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érintő változásokról. Az éves programtervet a tanév elején közösen véleményezzük, majd 

döntünk.  

o IKT eszközök 

Mivel munkaközösségünk tagjai különböző korosztályhoz tartoznak, így nem meglepő, hogy 

a számítógépes ismereteink is igen eltérő szinten vannak. Ennek ellenére szerencsére a több-

ség szívesen használta az IKT eszközöket – ha rendelkezésre álltak –. Elsősorban gyakorlásra, 

ismeretelmélyítésre használták a pedagógusok a délután folyamán. A kész számítógépes prog-

ramok segítségével, vagy az önmaguk által összeállított feladatok, feladatlapok, rejtvények 

segítségével igyekeztek tudatosítani, elmélyíteni a délelőtt folyamán megtanultakat. De a pi-

henés, a relaxáció, a ráhangolódás vagy éppen a hosszú délután befejező mozzanatánál is szí-

vesen kihasználták az IKT eszközök nyújtotta lehetőségeket.  

 

 Összegző gondolatok 

Kijelenthetjük: ez a tanév sem volt könnyű. Küzdelmes volt. Nem egyszer jelentkeztek akadá-

lyok, munkát hátráltató tényezők, problémák, de legtöbbször sikerült megoldani azokat. 

Számtalan olyan program, rendezvény, verseny, feladat között lavírozgattunk, amelynek meg-

szervezése, lebonyolítása bizony nem kis munkát igényelt – de megérte! Látva a jókedvű gye-

rekek arcát, mosolygós tekintetét, a győzelemért tett erőfeszítéseket – magunkban mi is elmo-

solyodunk. S a szürke hétköznapokról, a dolgozatokra és szóbeli felelésekre való izzasztó 

felkészülésekről még nem is beszéltünk. De most, az egész végén lehuppanunk egy székre, és 

megjegyezzük: Jó volt ez így! Ahhoz, hogy ezt elmondhassuk, szükség volt minden munka-

közösségi tag, minden kolléga munkájára; minden vezető támogatására, előrelátására, bíztatá-

sára. Köszönet egész éves áldozatos munkájukért, kitartásukért! 
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Nyelvi munkaközösség beszámoló, 2015-2016. 

1. Bevezetés 

A beszámolót az év elején összeállított munkatervünk, az elvégzett munka, a versenyeredmények és az év 
végi eredmények alapján készítettem el.  
Ebben az évben különös gondot fordítottunk a tehetséggondozásra, sok versenyre készítettük fel 

tanulóinkat. 

2. Helyzetelemzés 

2.1. Személyi feltételek 

 

 Mindkét nyelvből megfelelő a szakos ellátottságunk. A részletes feltételek a  munkatervünkben meg-

találhatóak. 

 

2.2. Nyelvi csoportok, óraszámok  

 

 Iskola utca Magyar utca Óvoda utca Polgári utca 

Angol 82 102 232 164 

Német 50 88 71 99 
 

Csoportok száma: 

 Iskola utca Magyar utca Óvoda utca Polgári utca 

Angol 6 8 18 10 

Német 4 8 6 7 

 
Angolt tanulók száma: 580 (628) (635) 

Németet tanulók száma: 308 (298) (339) 

Az első két évfolyamon csak a Magyar utcán van nyelvoktatás.  

Ez a létszám minimálisan változott, néhány csoportba érkeztek új tanulók. 

3. Pedagógiai folyamatok 

3.1. Tervezés 

3.1.1. Éves célok és feladatok 

 Éves céljaink megfelelően szerveztük programjainkat. Új módszerek (pl. elmetérképek) kipróbálásával 

igyekeztünk fejleszteni a gyerekek nyelvtudását. 

 Fontos feladatunknak tartottuk a gyerekek versenyeztetését is. 

3.1.2. További célok: 

 A differenciált képességfejlesztés lehetőségeinek kihasználása 

 A valamilyen okból lemaradt tanulók felzárkóztatása 

 A bukások számának csökkentése 
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 A kiemelkedő képességű tanulók gyorsabb haladásának biztosítása 

 Versenyeken, vetélkedőkön való megmérettetés ösztönzése a továbbiakban is. 

 

3.2. Megvalósítás 

Az éves célok, feladatok megvalósításához alkalmazott módszerek, eszközök 

 Az év eleji mérések eredményei alapján dolgoztunk az első félévben 

 A tanmenetekben megtalálhatóak az egyes évfolyamokon alkalmazott módszerek, eszközök. 

 Mindkét nyelvből szerveztünk emelt óraszámú vagy tehetséggondozó foglalkozásokat. 

 A felzárkóztatás korrepetálásokon történt, illetve órai differenciálással és kisebb projekt munkák készí-

tésével. 

 

3.3. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzések célja: a pedagógus erősségeinek megállapítása, a fejlesztendő területek megállapítása, segítség-

nyújtás. 

Óralátogatásra a második félévben sem került sor. Ennek oka, az új értékelési rendszer bevezetése folyamatban 

van, a következő tanévben pótoljuk a látogatásokat. 

4. Személyiség- és közösségfejlesztés 

4.1. Kompetenciafejlesztés 

Idegen nyelvi órákon is valamennyi kulcskompetenciát fejlesztjük, de számunkra az elsődleges az idegen nyelvi 

kommunikáció fejlesztése.  

Fontosak a nyelvtani ismeretek is, de inkább a beszédkészség fejlesztésére fektetünk nagyobb hangsúlyt. 

4.2. Személyiségfejlesztés 

A tanulók személyiségfejlesztése folyamatos feladatunk volt. Nyelvi órákon a kooperatív tanulás, a pármunka, a 

projektmunka során fejlesztettük a gyerekek együttműködési készségét. Az aktivitás fenntartásához szükséges, 

hogy a tanulók érdekes, saját élethelyzetükhöz köthető és értelmezhető nyelvi közegbe ágyazva találkozzanak az 

idegen nyelvvel, és változatos konkrét, gyakorlati tevékenységek során tapasztalják meg az idegen nyelven tör-

ténő kommunikációt. Ehhez az újonnan bevezetésre került Wir tankönyvsorozat kiváló lehetőséget biztosított. 

4.3. Tanulási nehézségek 

Tanulási nehézségekkel küszködő tanulóinkat korrepetálásokon fejlesztettük. Egyéni bánásmódban részesültek. 

Szinte minden nyelvszakosnak voltak korrepetáló órái, így segítettük a gyerekeket a felkészülésben. 

4.4. Tehetséggondozás 

Tehetséges tanulóinkat szakköri munkába vontuk be, illetve versenyekre készítettük fel őket. Ebben a tanévben 

lehetőség nyílt a második idegen nyelv bevezetésére is. Angolból és németből egyaránt voltak ilyen csoportjaink 

valamennyi intézményegységben. 

Az angolt, illetve a németet második idegen nyelvként tanulók rendkívül motiváltak, szívesen járnak, és készül-

getnek is a foglalkozásokra. Sajnos a heti egy óra nem sok, heti kettőben hatékonyabbak tudnánk lenni. 

 

Tanulmányi versenyek 

A németesek létszámban jóval kevesebben vannak, mint az angolosok, ennek ellenére németből is sok gyerek 

mérte össze tudását különböző versenyeken. Ez a tendencia a második félévben sem változott. 
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4.5. Közösségfejlesztés 

A tanulókkal igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani. Nyelvi programjainkon minden tanulónak lehetőséget bizto-

sítunk a részvételre.  

4.6.  Közösségi programok 

Angol: Advent, Christmas, Easter  

Német: Martinstag, Advent, Nikolaustag, Weihnachten 

Az advent és a húsvét projekt volt, amelyet együtt rendeztünk a két nyelvből. Mézes sütés, angol tea, kézműves 

foglalkozások, vetélkedők színesítették a délutánt. A többi programon minden tanuló részt vett, hiszen tanórai 

keretek között valósítottuk meg. 

4.7. A pedagógusok módszertani fejlesztése (személyes- és szociális képességek terén) 
Az idegen nyelvi napok keretében módszertani továbbképzést szerveztünk. a jobb agyféltekés tanulási módsze-

rekkel ismerkedtünk. Bízom benne, hogy többen is használjuk ezeket. az elmetérképes módszer sokkal hatéko-

nyabbnak bizonyult, mint a szótározás. 

Bemutatóóra keretében a hallott és olvasott szövegértés volt a fő témánk. Ehhez korreferátumot is készítettünk. 

Ötvösné Erika tartott órát a 8.c osztályban, Székelyné Zsuzsa korreferált. 

5. Eredményességi mutatók 

5.1. Eredményességi mutatók 

Megterveztük és elvégeztük az év eleji méréseket. Ebben a tanévben – az országos méréshez hasonlóan – az 

olvasott- és hallott szöveg értését mértük. A szeptemberi munkatervünkben az eredmények részletesen megtalál-

hatóak. 

 az országos kompetenciamérés eredményei: 

 

Angol Német Együtt 

6. évf. 6. évf. 
 

66,83 63,03 64,93 

8. évf. 8. évf. 

 51,14 46,22 48,68 

  

56,81 % 
 

A hatodik évfolyam A1-es szintű feladatsort kapott. A nyolcadik viszont mind angolból, mind németből 

A2 helyett B1-es feladatsort kapott. Minden érintett nevelőnek ez a véleménye.
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 félévi eredmények 

 

 

3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 3.f 

      

 

4,50 4,16 4,58 4,71 4,46 4,37 

 

4,46 

    

  

4.91 

     

4,91 

    

        

4,69 4,70 

   

 

4.a 4.b 4.c 4.d 4.e 

       

 

4.31 4,12 4,45 4,00 4,00 

  

4,14 4,19 

   

 

5.a 5.b 5.c 5.d 5.e 

     

emelt 

 

 

3.37 3,2 3,33 3,25 3,35 

  

3,28 

  

3,90 

 

  

4.66 

     

4,66 

    

        

3,97 3,96 

   

 

6.a 6.b 6.c 6.d 6.e 6.f 

    

emelt 

 

 

3,68 2.84 3,12 3,45 4,12 3,11 

 

3,50 

  

4,46 

 

  

4,07 

     

4,07 

    

        

3,78 3,78 

   

 

7.a 7.b 7.c 7.d 7.e 7.f 7.g 

   

emelt 

 

 

2.45 2,80 3,60 2,23 2,75 2,20 3,37 2,83 

  

3,80 

 

 

4,18 2,58 

 

3,16 

 

1,68 

 

2,90 

    

        

2,86 2,86 

   

 

8.a 8.b 8.c 8.d 8.e 

       

 

4,00 4,33 3.71 3,45 3,14 

  

3,73 

    

 

2.42 2,40 

     

2,40 
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3,07 3,07 

   

         

3,76 
   

              

 

3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 3.f 
   

 

4,8 4,8 4,71 4,44 3,66 4,08 4,48 
  

          

 

4.a 4.b 4.c 4.d 4.e 
    

 

3,75 3,54 3 3,63 3,42 
 

3,47 
  

          

 

5.a 5.c 5.d 5.e 
   

emelt 
 

 

4,16 3,53 3,15 3,33 
  

3,54 4,28 
 

          

 

6.a 6.c 6.d 6.e 6.f 
  

emelt 
 

 

4,5 3,83 2,88 3,17 3,54 
 

3,58 4,37 
 

          

 

7.c 7.d 7.e 7.f 7.g 
    

 

2,8 2,45 3 3 3 
 

2,85 
  

          

 

8.c 8.d 8.e 
      

 

3,5 3,11 3,27 
   

3,29 
  

       

3,54 
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Évfolyamok Angol Német Együtt 
 

Emelt Angol Német Együtt 
 

 

3. 4,7 4,48 4,59 

 

4. - - 
  

 

4. 4,19 3,47 3,83 

 

5. 3,9 4,28 4,09 
 

 

5. 3,96 3,54 3,75 

 

6. 4,46 4,37 4,42 
 

 

6. 3,78 3,58 3,68 

 

7. 3,8 - 
  

 

7. 2,86 2,85 2,85 

 

ÁTLAG 4,05 4,33 4,25 
 

 

8. 3,07 3,29 3,18 

      

 

ÁTLAG 3,76 3,54 3,65 
      

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 versenyeredmények 

Angol 

A verseny neve Kiírója 
A verseny 

típusa 
A verseny 

ideje Résztvevői 
Eredménye, 

jutalma Felkészítő tanár 

Keresztrejtvényfejtő Bocskai iskolai-angol október Tímári Edina 3. hely-könyv 
Löfcsikné Rékasi 
Ilona 

Keresztrejtvényfejtő Bocskai angol október Asztalos Mirabel 3. hely-könyv Sáfrány Amália 

Spelling Bocskai angol október Dézsi Réka 1. hely-könyv Sáfrány Amália 
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Spelling Bocskai angol október Orosz Hanna 2. hely-könyv Sáfrány Amália 

Spelling Bocskai angol október Szabó Lúcia 3. hely-könyv Sáfrány Amália 

Advent  Bocskai angol december 
Horváth Dzsenifer, Lente Gré-
ta, Nyakas Petra 

1. hely-oklevél, 
jutalmak Sáfrány Amália 

Junior próba Bocskai angol október Varaga Fruzsina 3.hely-könyv Sáfrány Amália 

Junior próba Bocskai angol október Török Natasa 2.hely-könyv Pusztainé Máró Irén 

Junior próba Bocskai angol október Tóth Áron 1. hely -könyv Pusztainé Máró Irén 

Spelling Bocskai angol október Varga Donát 1.hely-könyv Józsi-Tóth Sándorné 

Spelling Bocskai angol október Szilcz Sándor 2.hely-könyv Józsi-Tóth Sándorné 

Spelling Bocskai angol október Bohács Bence 3.hely-könyv Józsi-Tóth Sándorné 

Junior próba Bocskai angol október T.Tóth Petra 1. hely-könyv Józsi-Tóth Sándorné 

Junior próba Bocskai angol október Moénár Eliza 3.hely-könyv Józsi-Tóth Sándorné 

Keresztrejtvényfejtő Bocskai angol október Varga Donát 1.hely-könyv 
Józsi-Tóth Sámdor-
né 

Kőrösi országismereti Kőrösi gimnázium angol,csapat december Mirkó Ajnácska,Tóth Jázmin 1.hely Józsi-Tóth Sándorné 

angol Bocskai angol febr-ápr. Baráth Lúcia  3. hely - könyv Józsi-Tóth Sándorné 

TITOK országos angol nyelvi 
verseny 

TITOK Oktatásszer-
vező Bt angol levelezős okt.-máj. 

Madai Netti, Kovács Panna, 
Kónya Fanni országos 5. hely 

Székelyné Nádas 
Zsuzsanna 

TITOK országos angol nyelvi 
verseny 

TITOK Oktatásszer-
vező Bt angol levelezős okt.-máj. Huszti Veronika, Váradi Emese országos 7. hely 

Székelyné Nádas 
Zsuzsanna 

Culture Quiz Bocskai angol febr-ápr. Török Natasa különdíj Pusztainé Máró Irén 

 

Német 

A verseny neve Kiírója A verseny típusa 
A verseny ide-

je Résztvevői 
Eredménye, 

jutalma 
Felkészítő 

tanár 

Junior próba Bocskai német október 
Jónás Valéria, Szojka 
Inez, Czirják Virág 

 
Papp Imréné 
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Szövegértés Bocskai német október Varga Gergely  2. hely - könyv Papp Imréné 

Szövegértés Bocskai német október Gulyás Szabolcs 1. hely - könyv 
 

Szövegértés Kőrösi német november 
Szojka Inez, Czirják 
Virág 

 
Papp Imréné 

Löwenzahn 

ELT Hungary Kft. 5310 Kisújszál-

lás német - országos 
október - nov-
ember 

Szojka Inez, Czirják 
Virág 

 
Papp Imréné 

Szövegértés Bocskai német október 
Korsós Zalán, Sirok 
Boglárka 

1. és 3. hely - 
könyv Daróczi I. 

Kereszterejtvényfejtő Bocskai német október Kecskés Zsófia 3.h. -könyv Daróczi I. 

Junior próba Bocskai német október Kondra Petra 2. hely- könyv 
Ötvösné Var-
ga Erika 

Junior próba Bocskai német október Molnár Anita 1. hely- könyv 
Ötvösné Var-
ga Erika 

Szövegértés Bocskai német otóber Kovács Dávid 4. hely 
Ötvösné Var-
ga Erika 

Kereszterejtvényfejtő Bocskai német otóber Polinszki Zita 3. hely 
Ötvösné Var-
ga Erika 

Kereszterejtvényfejtő Bocskai német október Deli Zoltán 2. hely 
Ötvösné Var-
ga Erika 

Szövegértés Kőrösi német - városi december Kondora Petra 1. hely- könyv 
Ötvösné Var-
ga Erika 

Szövegértés Kőrösi német - városi december Molnár Anita 3. hely- könyv 
Ötvösné Var-
ga Erika 

Szövegértés Kőrösi német - városi december Rácz Erika 4. hely 
Ötvösné Var-
ga Erika 

Junior próba Bocskai német október Ötvös Edit 8.d 3. hely-könyv 
Czinegéné 
D.J. 

Szövegértés Bocskai német október Burján János 5.d 2. hely - könyv 
Czinegéné 
D.J. 

Keresztrejtvényfejtő Bocskai német október Mészáros Nikolett 5.d 1. hely - könyv 
Czinegéné D. 
J. 
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Szövegértési ??? Bocskai német október Mészáros Nikolett 5.d 3. hely - könyv 
Czinegéné 
Daróczi J. 

Spiel und Gewinn! HEBE Kft. Gödöllő 
országos német 
nyelvi levelezős 

2015-16-os 
tanév-5 forduló 

Daróczi Dorina,Burján 
János, Mészáros Niko-
lett 5.d 

 

Czinegéné 
D.J. 

Spiel und Gewinn! HEBE Kft. Gödöllő 
országos német 
nyelvi levelezős 

2015-16-os 
tanév-5 forduló Gyulai Ilona 7.e 

 

Czinegéné 
D.J. 

Spiel und Gewinn! HEBE Kft. Gödöllő 
országos német 
nyelvi levelezős 

2015-16-os 
tanév-5 forduló 

Kutasi Erika, Molnár 
Bernadett 7.f 

 

Czinegéné 
D.J. 

Spiel und Gewinn! HEBE Kft. Gödöllő 
országos német 
nyelvi levelezős 

2015-16-os 
tanév-5 forduló 

Ötvös Edit, Tóth Richárd 
8.d 

 

Czinegéné D. 
J. 

Szövegértési verseny Kőrösi Cs.S.Ref.Gimn. városi  december Tóth Panna 8.d 1. hely 
Czinegéné 
D.J. 

Szövegértési verseny Kőrösi Cs.S.Ref.Gimn. városi  december Takács Anna 7.f - 
Czinegéné 
D.J. 

Szövegértési verseny Kőrösi Cs.S.Ref.Gimn. városi  december Ötvös Edit 8.d 
 

Czinegéné D. 
J. 

Mozaik http://www.mozaik.info.hu/verseny  

országos interne-
tes tanulmányi 
verseny október - május 

Gulyás Szabolcs, Nagy 
Eszter, Takács Veronika 

 
Papp Imréné 

Spiel und Gewinn! HEBE Kft. Gödöllő 
országos német 
nyelvi levelezős okt.- máj. Korsós Zalán 5.a 12. hely Daróczi I. 

       

Az Erő legyen veled Db., Dózsa György Ált. Isk. megyei 2016.03.21. Molnár Vajk 5.c 7. hely 
Ötvösné Var-
ga Erika 

    
Dézsi Demeter 5.c 

 

Ötvösné Var-
ga Erika 

    
Molnár Bálint 5.c 

 
Ötvösné V. E. 

      

Ötvösné Var-
ga Erika 

 
Db., Dózsa György Ált. Isk. megyei 2016.03.21. Deli Zoltán 5.c 10. hely Ötvösné V. E. 

    
Pálfi Imre 5.c 

 
Ötvösné V. E. 

http://www.mozaik.info.hu/verseny


 

132 

 

e-Reise Wettbewerb Bocskai megyei 
2016.01.04 - 
2016.04.12. Szojka Inez 8.e 1. hely Papp Imréné 

e- Reise Wettbewerb Bocskai megyei 
2016.01.04-
04.12. 

Molnár Anita, Nagy Ta-
más részt vett Ötvösné V:E: 

Országos internetes ta-
nulmámyi verseny Mozaik http://www.mozaik.info.hu/ országos 

2015.10.12 - 
2016. 04.20. Nagy Eszter 

17. hely (dön-
tőben) Papp Imréné 

Országos internetes ta-
nulmámyi verseny Mozaik http://www.mozaik.info.hu/ országos 

2015.10.12 - 
2016. 04.20. Takács Veronika 

25. hely (dön-
tőben) Papp Imréné 

Országos internetes ta-
nulmámyi verseny Mozaik http://www.mozaik.info.hu/ országos 

2015.10.12 - 
2016. 04.20. Gulyás Szabolcs 

35. (5 forduló 
után) Papp Imréné 

e-Reise Wettbewerb Bocskai megyei 
2016.01.04-
2016.04.12. Ötvös Edit 2. hely 

Czinegéné 
D.J. 

e-Reise Wettbewerb Bocskai megyei 
2016.01.04-
2016.04.12. Kutasi Erika 4. hely 

Czinwgéné 
D.J.. 

 

 

5.2. Az osztályok, csoportok eredményei (pl, félév, év végén bukások, kitűnők, esetleg BTM-es, SNI-s gyerekek, 

stb.) 

 

Angol Szept. Június 
  

Szept. Június 
  

Szept. Június 
  

Szept. Június 
 
Szept. Június 

 
 

5.a 58.53 65,47 
 

6.a 68,92 65,06 
 

7.a 59,70 54,18 
 

8.a 36,22 53,43 
 
Angol+Német 

 

 

5.b 78,43 74,80 
 

6.b 66,08 64,6 
 

7.b 41,28 38,23 
 

8.b 41,00 56,57 
 
58,56 56,96 

 
 

5.c 66,88 76,50 
 

6.c 68,00 65,93 
 

7.c 52,00 49,21 
 

8.c 48,00 57,11 
    

 

5.d 64,5 63,95 
 

6.d 67,00 59,47 
 

7.d/e/f 50,05 48 
 

8.d 41,00 43,00 
    

 

5.e 66,13 70,11 
 

6.e 79,00 71,75 
 

7.d/e/f 24,00 33,82 
 

8.e 36,18 46,35 
    

     

6.f 68,20 74,17 
 

7.g 35,92 50,09 
        

 

Total: 68,99 70,17 
 

Total: 69,53 66,83 
 

Total: 43,83 45,59 
 

Total: 41,73 51,29 
 
56,02 58,47 
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Német Szept. Június 
  

Szept. Június 
  

Szept. Június 
  

Szept. Június 
 
Szept. Június 

 
 

5.a 62,77 61,06 
 

6.a 71,94 69,72 
 

7.c 49,90 44,60 
 

8.c 63,59 40,03 
    

 

5.c 61,57 60,01 
 

6.c 57,00 52,75 
 

7.d/f 42,00 51,00 
 

8.d 68,00 51,39 
    

 
5.d 60,19 58,00 

 
6.d/e 55,00 56,66 

 
7.e 59,00 53,00 

 
8.e 66,55 46,75 

    

 

5.e 67,22 61,11 
 

6.f 72,30 73,00 
 

7.g 54,50 62,05 
        

 

Gesamt: 62,94 60,05 
 

Gesamt: 64,06 63,03 
 

Gesamt: 51,35 52,66 
 

Gesamt: 66,05 46,06 
 
61,1 55,45 

 
                     

Angolból a legjobb eredményt az 5.c osztály, a leggyengébbet a 7.b osztály érte el. 

Németből a legjobb a 6.f, leggyengébb a 8.c csoportja. 

Angolból a hetedik évfolyam, németből a nyolcadik évfolyam a leggyengébb.  

Összességében az angol csoportok átlaga két tizeddel jobb, mint a németeseké. 

 

Angol - %-ban - II. félév 
 
Német - %-ban - II. félév 

 

 

Osztály 
Hallott szöveg érté-
se 

Olvasott szöveg érté-
se Összesen 

 
Osztály 

Hallott szöveg érté-
se 

Olvasott szöveg érté-
se Összesen 

 

 

5.a 73,25 57,69 65,47 
 
5.a 63,11 57,02 60,07 

 

 

5.b 79,19 69,59 74,39 
 
5.c 62,31 58,46 60,39 

 
. 5.c 83,55 57,8 70,68 

 
5.d 63 53 58,00 

 

 

5.d 77 50,89 63,95 
 
5.e 62,22 60 61,11 

 

 

5.e 81,81 58,4 70,11 
 
6.a 63,88 76 69,94 

 

 

6.a 63,81 66,5 65,16 
 
6.c 51,75 53,51 52,63 

 

 

6.b 66,67 62,55 64,61 
 
6.d/e 56 57,33 56,67 

 

 

6.c 63,87 68 65,94 
 
6.f 71,33 74,66 73,00 

 

 

6.d 62,8 56,14 59,47 
 
7.c 55 40 47,50 

 

 

6.e 68,07 75,43 71,75 
 
7.d/e/f 60 42 51,00 
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6.f 73,75 74,58 74,17 
 
7.e 68 51 59,50 

 

 
7.a 55,39 53,15 54,27 

 
7.g 71,83 52,27 62,05 

 

 

7.b 30,74 45,71 38,23 
 
8.c 46,5 34,5 40,50 

 

 
7.c 51,25 47,17 49,21 

 
8.d 53,33 49,44 51,39 

 

 

7.d/e/f 49 49 49,00 
 
8.e 47 46,5 46,75 

 

 
7.d/e/f 34 34,41 34,21 

      

 

7.g 49,97 50,21 50,09 
      

 
8.a 48,54 58,33 53,44 

      

 

8.b 55,6 55 55,30 
      

 
8.c 62,69 51,53 57,11 

      

 

8.d 46 41 43,50 
      

 
8.e 45 47,69 46,35 

      

 

Átlag: 60,09 55,94 58,02 
 
Átlag: 59,68 53,71 56,70 

  

 

Angol - %-ban - II. félév 
 
Német - %-ban - II. félév 

 

Hallott szöveg értése Olvasott szöveg értése Összesen 
  

Hallott szöveg értése Olvasott szöveg értése Összesen 
 

5. évf.: 79,00 60,66 69,83 
 
5. évf.: 62,66 57,12 59,89 

 
6. évf.: 66,52 66,53 66,53 

 
6. évf.: 60,74 65,38 63,06 

 
7.évf.: 45,05 47,31 46,18 

 
7.évf.: 63,70 46,32 55,01 

 
8. évf: 51,57 50,71 51,14 

 
8. évf: 48,95 43,48 46,22 

 

 
60,54 56,30 58,42 

  
59,01 53,08 56,04 
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Mindkét nyelvből a hallott szöveg értése jobban sikerült, mint az olvasott szöveg értése. Jelentős különbségek nincsenek. Angolból a 7.b és a 8.d osztályok nyújtották a leg-

gyengébb teljesítményt. Németből mindkét szövegértés a 8.c osztálynak sikerült a leggyengébben. 

Angolból az ötödik, németből a hatodik a legeredményesebb az év végi méréseket tekintve. 
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Angol Június 
 

Német Június 

 
5.o. leggyengébb: 26,66 % 

 
5.o. leggyengébb: 22 % 

  
legjobb: 100 % 

  
legjobb: 95 % 

  
40 % alatt: 5 fő 

  
40 % alatt: 8 fő 

  
90 % fölött: 12 fő 

  
90 % fölött: 4 fő 

        

 

6.o. leggyengébb: -- 
 

6.o. leggyengébb: -- 

  
legjobb: -- 

  
legjobb: -- 

  
40 % alatt: -- 

  
40 % alatt: -- 

  
90 % fölött: -- 

  
90 % fölött: -- 

        

 

7.o. leggyengébb: 13,04 % 
 

7.o. leggyengébb: 23 % 

  
legjobb: 92,39 % 

  
legjobb: 82,5 % 

  
40 % alatt: 38 fő 

  
40 % alatt: 5 fő 

  
90 % fölött: 1 fő 

  
90 % fölött: 0 fő 

        

 

8.o. leggyengébb: -- 
 

8.o. leggyengébb: -- 

  
legjobb: -- 

  
legjobb: -- 

  
40 % alatt: -- 

  
40 % alatt: -- 

  
90 % fölött: -- 

  
90 % fölött: -- 

         

Hetedik évfolyamon 38 tanuló teljesített 40 % alatt. Ez a hetedikes tanulók 39,6 %-a.
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5.3. Év végi eredmények  

 

Angol  
 

Német  
 

 

Osztály Mérés %-ban Év végi átlag 
 

Osztály Mérés %-ban Év végi átlag 
 

 

5.a 65,47 3.41 
 
5.a 61,06 4,25 

 

 

5.b 74,80 3,82 
 
5.c 60,01 3,78 

 

 

5.c 76,50 3.35 
 
5.d 58,00 3,23 

 

 

5.d 63,95 3,43 
 
5.e 61,11 3,66 

 

 

5.e 70,11 3,62 
 
6.a 69,72 4,58 

 

 

6.a 65,06 3,47 
 
6.c 52,75 3.46 

 

 

6.b 64,60 3.63 
 
6.d/e 56,66 2,98 

 

 

6.c 65,93 3,17 
 
6.f 73,00 3,45 

 

 

6.d 59,47 3,40 
 
7.c 44,60 2,80 

 

 

6.e 71,75 3,84 
 
7.d/e/f 51,00 3,50 

 

 

6.f 74,17 3,18 
 
7.e/f 53,00 2,10 

 

 

7.a 54,18 3.72 
 
7.g 62,05 3,00 

 

 

7.b 38,23 2,65 
 
8.c 40,03 3,40 

 

 

7.c 49,21 3,60 
 
8.d 51,39 3,10 

 

 

7.d/e/f 49,00 3,22 
 
8.e 46,75 3,27 

 

 

7.d/e/f 33,82 1,94 
     

 

7.g 50,09 3,50 
     

 

8.a 53,43 3,37 
     

 

8.b 56,57 3,24 
     

 

8.c 57,11 3.85 
     

 

8.d 43,00 3,07 
     

 

8.e 46,35 3,31 
     

         

 

Átlag: 58,31 3,28 
 
Átlag: 56,08 3,36 
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Angol + német: 3,32 
Eredménytelenség 

I. félév Angol 
 

Német 
 
II. félév Angol 

 
Német 

 

 

Név Osztály 
Pedagó-

gus 
 

Név Osztály Pedagógus 
  

Név Osztály Pedagógus 
 

Név Osztály Pedagógus 
 3. évfo-

lyam ------- 
   

------- 
   

3. évfo-
lyam 

    
3.évf. - 

  4. évfo-
lyam ------- 

   

Molnár 
Attila  4.d 

Czinegéné 
D.J. 

 

4. évfo-
lyam 

    

Molnár 
Attila 4.d 

Czinegéné 
D.J. 

 5. évfo-
lyam 

Szűcs 
Dániel  5.e TF 

 

Gyulai 
Bálint 5.c 

Ötvösné V. 
E. 

 

5. évfo-
lyam 

Hankó Do-
minik 5.b Székelyné 

     

 
Tóth Ákos 5.e TF 

 

Vadász 
József 5.e 

Papp Imré-
né 

          6. évfo-
lyam 

Nagy 
Armandó  6.c JTSné 

 
------- 

   

6. évfo-
lyam 

Nagy Ar-
mandó 6.c JTSné 

     

 

Molnár 
Ottó 6.f PMI 

              7. évfo-
lyam 

Dráviczki 
Martin  7.d JTSné 

 

Szücs 
Péter 7.d 

Czinegéné 
D.J. 

 

7. évfo-
lyam 

Mezei Jó-
zsef  7.e JTSné 

 

Mekes 
Tamás 7.d 

Czinegéné 
D.J. 

 

 

Simon 
Péter  7.d JTSné 

          

Deák 
Julianna 7.f 

Czinegéné 
D.J. 

 

 

Mezei 
József 7.e JTSné 

              

 

Szabó 
Benedek 7.e JTSné 

              

 

Dankó 
Tamás 7.f JTSné 

              

 

Lakatos 
Alexandra 7.f JTSné 

              

 

Ozsvárt 
Gergő 7.a SAmália 

              

 
Láda 7.b PMI 
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Gergő 

 

Varga 
Zoltán 7.b PMI 

              

8. évfo-
lyam 

Varga 
Nándor 8.b ZA 

 

Szend-
rei Melit-
ta  8.d 

Czinegéné 
D.J. 

 

8. évfo-
lyam 

Varga Nán-
dor 
(oszt.vizsga) 8.b ZA 

     

     

Kovács 
Tamás 8.c 

Ötvösné 
V.E. 

          

  

14 fő 2,4 % 
  

6 fő 1,9 % 
   

4 fő 

   

3 fő 

   

Tantárgyi dicséretek 

Angol 
 

Német 

                 
3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 3.f 

   

3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 3.f 
  

 
10 

   
1 11 

  
1 2 3 2 1 

 

9 
 

2 4 
    

6 
        

0 
 

4.a 4.b 4.c 4.d 4.e 
  

emelt 
 

4.a 4.b 4.c 4.d 4.e 
   

3 3 6 3 2 
 

17 0 
 

0 0 0 0 2 
 

2 
 

3 
 

3 3 
  

9 
    

0 0 2 
 

2 
 

5.a 5.b 5.c 5.d 5.e 
  

emelt 
 

5.a 5.c 5.d 5.e 
   

emelt 

2 2 1 1 
  

6 0 
 

4 2 3 1 
  

10 0 

2 1 
 

1 
  

4 
  

1 
 

3 2 
  

6 
 

6.a 6.b 6.c 6.d 6.e 6.f 
 

emelt 
 

6.a 6.c 6.d 6.e 6.f 
  

emelt 

1 0 0 
 

3 1 5 0 
 

7 0 0 0 1 
 

8 1 

0 1 0 
 

2 
 

3 
  

- 
 

0 0 2 
 

2 
 

7.a 7.b 7.c 7.d 7.e 7.g 
 

emelt 
 

7.c 7.d 7.e 7.f 7.g 
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0 0 
 

0 0 0 2 
  

0 0 0 2 0 
 

2 
 

1 0 0 1 0 
 

2 
   

0 0 2 0 
 

2 
 

8.a 8.b 8.c 8.d 8.e 
    

8.c 8.d 8.e 
     

0 4 1 0 1 
 

6 
  

1 0 1 
   

2 
 

 
6 

 
1 

  

7 
   

0 1 
   

1 
 

      

71 0 
       

45 1 
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5.4. Az eredmények értékelése, fejlesztési feladatok 

I. félév 

3-8. évfolyamon az angol átlag közel két tizeddel jobb, mint a német. Angol: 3,76, a német átlag 3,54.  

Ha csak a felső tagozatot nézzük, angolból a legjobb az ötödikes évfolyam, a legjobb eredményt a 6.e osztály érte 

el. A leggyengébb évfolyam a hetedik, ezen belül a 7.f osztály – 1,94. 

Németből a legjobb évfolyam a hatodik, a legjobb átlagot elért csoport a 6.a – 4,5. 

Németből a hetedik a leggyengébb, azon belül a 7.d – 2,45. 

Felső tagozaton 5-6. évfolyamon az angolosok teljesítettek jobban, hetedikben egyformán gyengék mindkét 

nyelvből, itt nem érik el a közepes átlagot. Nyolcadikban a németesek jobbak.  

3-4. évf. Félévkor Év végén Különbség 

Angol 4,35 4,40 +    0,05 

Német 3,93 3,78 - 0,15 

Átlag 4,14 4,09 - 0,05 

 

5-8. évf. Félévkor Év végén Különbség 

Angol 3,42 3,28 - 0,14 

Német 3,32 3,36 +    0,04 

Átlag 3,37 3,32 - 0,05 

 

3-8. évf. Félévkor Év végén Különbség 

Angol 3,89 3,84 - 0,05 

Német 3,63 3,57 - 0,06 

Átlag 3,76 3,71 - 0,05 

 

A tantárgyi dicséretek száma mindkét nyelvből alsó tagozaton magasabb. Angolból negyedikben kaptak a legtöb-

bet, de ez a szám még nyolcadikban is jelentős. 

Németből harmadikban van a legtöbb tantárgyi dicséret, de 5-6. évfolyamon is elég magas ez a szám. 

Eredménytelenségi mutató:  

Angolból 14 tanuló kapott elégtelent félévkor, németből 6 fő. Másképpen, az angolosok 2,4 %-a, a németesek 1,9 

%-a volt eredménytelen.  

II. félév 

Félévhez viszonyítva jelentősebb változás nem történt. A legjobb teljesítményt a 8.c (angol), illetve a 6.a osztály 

(német) nyújtotta.   

Angolból változatlanul a 7.d-e-f a leggyengébb, németből  is, illetve a 7.c is 2,8-átlaggal rendelkezik.       

A tantárgyi dicséretek száma mindkét nyelvből csökkent a félévhez képest. 

Eredménytelenségi mutató: 

A bukások száma jelentősen csökkent. Angolból mindössze 6 tanuló, németből 3 gyerek nem tudta teljesíteni a 

követelményeket. 

Feladataink: 

 az elégséges szint alatt teljesítők számának csökkentése 

 különösen a hetedik, nyolcadik évfolyamokon jobb eredmények elérése 

 

5.5. Nyomon követés  

(végzett 8. osztályosok, volt 2. és 4. osztályosok, amennyiben pedagógusváltás volt) 

A fenti évfolyamokon nem volt pedagógusváltás. Visszajelzést nem kaptunk. 

5.6. Versenyeken, pályázatokon való részvétel 

A 4.4. pontban felsorolt versenyeken veszünk részt.  

A TÁMOP-os pályázatok megvalósítását projekt keretében szerveztük meg. 

Kiemelkedő jelentőséggel bírt az Idegen nyelvi napok megszervezése, lebonyolítása. Az alábbi táblázatban 

olvasható programokat valósítottuk meg. A gyerekek pozitívan nyilatkoztak a programokról. 
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IDEGEN NYELVI NAPOK 

2015. október 14 - 20. 
 

Program Felelős Segítők/felkészítők/ 

résztvevők 

Junior írásbeli próba nyelvvizsga angol-

ból és németből 

7-8. évfolyam 

 

A: Pusztainé Máró   Irén 

 

N: Ötvösné Varga Erika 

 Sáfrány Amália 

 

Angol betűző verseny 
5-6. évfolyam 

 

 

 

Német szövegértési verseny 
5-6. évfolyam 

 

Józsi-Tóth Sándorné 

 

 

 

 

Papp Imréné 

 

Pusztainé Máró Irén, S. Amália 

Székelyné Nádas Zsuzsa,  Tóth F. 

Zováth Anikó, Löfcsikné R. Ilona 

 

 

 

„Más népek ízei” címmel játékos, zenés 

összejövetel angol, amerikai, német és oszt-

rák ételekkel 

 

I+Ó: Ötvösné Varga Erika 

M: Tóth Franciska 

P: Székelyné Nádas Zsu-

zsa 

 

S. Amália 

Papp Imréné 

Pusztainé Máró Irén 

Löfcsikné Rékasi Ilona, Cz.D.J. 

Keresztrejtvényfejtő verseny angol és 

német nyelven 

5-6. évfolyam 

A: Tóth Franciska 

 

N: Daróczi Ildikó 

A: Pusztainé Máró I., Zováth Ani-

kó 

Ötvösné Varga Erika 

Nyelvtanulás hatékonyan címmel csoport-

foglalkozások németeseknek Weitz Teréz 

nyelvtanárral 

 

Papp Imréné 
 

Jobb agyféltekés tanulási tréning pedagó-

gusoknak  

Előadó: Weitz Teréz 

Papp Imréné Mk. tagok 

 

Kolléganőim angol és német nyelvi tábort szerveztek Budapestre. Változatos, érdeklődést felkeltő programso-

rozatot állítottak össze. Sikeres volt mindkét tábor. 

 

6. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

6.1. Módszertani fejlesztések 

A bemutató órát követően korreferátum és megbeszélés formájában összeszedtük azokat a módszereket, lehető-

ségeket, amelyek segítségével az országos kompetencia mérés előtt fejleszteni tudjuk a gyerekek hallott és olva-

sott szöveg értését. 

6.2. Innovatív feladatok 

Az országos kompetenciaméréshez gyakorló anyag összeállítása 

Idegen nyelvi versenyek szervezése nem iskolai szinten 

Belső módszertani továbbképzés tartása 
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6.3. Információáramlás 

Az információáramlás színterei munkaközösségünkben: 

 munkaközösségi foglalkozások 

 e-mailek 

 megosztott dokumentumok 

 

6.4. Szakmai együttműködés intézményen belül 

Munkaközösségünkben néhányan egy másik munkaközösség tagjai is. Különösen jól tudunk együttműködni a 

humán munkaközösséggel. Versenyek, rendezvények megszervezésekor egyeztetünk más munkaközösségekkel 

is. 

7. A munkaközösség külső kapcsolatai 

7.1. Szakmai együttműködés külső partnerekkel 

Az alábbi intézményekkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk. 

 

 

Projekt kereté-

ben megvalósuló 

versenyeinkre 

(Culture Quiz, e-

Reise Wett-

bewerb) sikerült 

jutalomtárgyakat 

beszerezni a 

kiadóktól. Tanári 

példányokat is 

kaptunk az álta-

lunk tanított 

könyvekből. 

Az angol és német kiadóktól plakátokat és szakmai anyagokat, könyveket kaptunk. 

7.2. Együttműködés társadalmi, szakmai szervezetekkel 

Munkaközösségi tagjaink részt vesznek városi rendezvényeken. Külföldre szervezett kirándulásainkhoz szpon-

zorokat keresünk és találunk. Kifejezetten idegen nyelvhez köthető társadalmi szervezeteket nem tudok megem-

líteni. 

8. A pedagógiai munka feltételei 

8.1. Munkaközösségi döntések, vélemények 

A munkaközösségben folyó munkát érintő kérdéseket, feladatokat megbeszéljük. Közösen döntünk.  

8.2. Továbbképzési, továbbtanulási terv, megvalósulás 

 tankönyvbemutatók 

 pedagógusminősítéssel kapcsolatos továbbképzések 

 Debrecen: Oxford University Press - Módszertani tanfolyam (Sáfrány Amália) 

 

 

Angol nyelv 
 

Német nyelv 

 

Oxford University Press 
 

Goethe Institut 

  
 

Hueber Verlag 

   Klett Verlag 

   Osztrák Intézet 

 

Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium Hajdúnánás 

 Református Általános Iskola Hajdúnánás 

 A Klik Hajdúnánási Tankerületéhez tartozó iskolák 
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8.3. Infrastruktúra fejlesztése, humánerőforrás kihasználtsága 

A nyelvoktatáshoz szükséges alap tárgyi és humán infrastruktúrával rendelkezünk. A tárgyi feltételeken termé-

szetesen még lehetne javítani. Két magnóra mindenképpen szükségünk lenne. A projektorok közül sem működik 

mindegyik. A nyelvtanárok közül szinte mindenki maximális óraszámban tanít. Jó lenne ezeken változtatni. 

 

8.4. IKT- eszközök használata 

 

Az IKT – eszközök használatát nyelvi órákon nagyon fontosnak és hasznosnak tartjuk. A nyelvtanításhoz sok 

ilyen eszköz használható. Ahol rendelkezésre állnak interaktív táblák, ott használjuk is azokat. 

Néhány programot különösen hasznosnak tartunk, és gyakran használjuk is ezeket. PowerPoint, Word, Mimio, 

WordWall, Windows Movie Maker.  

Kisebb projektek készítéséhez a gyerekek is szívesen használják ezeket a programokat. 

 

8.5. Az egyenletes terhelés biztosítása 

Az éves program összeállításában törekedtünk az egyenletes és arányos leterhelésre. Munkaközösségünkben 

vannak húzó emberek és vannak, akiknek a jövőben többet kellene vállalniuk. Sajnos, ezen évek óta nem tudunk 

változtatni.  

9. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a peda-

gógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfe-

lelés 

9.1. Az éves célok, feladatok megvalósítása (rövid összegzés, mi való-

sult meg, mi nem, erősségek, gyengeségek kiemelése, további fej-

lesztő feladatok meghatározása) 

Az e tanévre tervezett feladatainkat elvégeztük. Egyre jobban össze tudunk dolgozni. A határidők pontosabb 

betartásában még lehet fejlődni. Ezen nem tudtunk változtatni. 

10.Rendezvényterv havi bontásban 

 

Időpont Esemény Szervező Résztvevők, 
Felk. tanárok 

Aug. 25. Munkaközösségi foglalkozás 1 
Téma: Célok, feladatok meghatározása, a 
munkaterv összeállítása 

Papp Imréné Nyelvi mk. tagjai 

Aug. 25-28. Javító-és osztályozó vizsgák lebonyolítása  Czinegéné D. J. 
Józsi-Tóth Sné 
Székelyné N.Zs. 
Tóth Franciska 
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Szept. 25. Tanmenetek, tanmenet-kiegészítések el-
készítése 

Papp Imréné Nyelvi mk. tagjai, 
Pártoló tagok 

Szept. 29. 
 

Munkaközösségi foglalkozás 2 
Téma: Az év eleji mérése tapasztalatai, a 
nyelvi napok előkészítése 

Papp Imréné Nyelvi mk. tagjai, 
Pártoló tagok 

Szept. Benevezések a versenyekre Szaktanárok  

Szept. Projektmunka meghirdetése 7. évfolya-
mon 

 7. évfolyamon 
tanítók 

Okt.14-20. Idegen nyelvi napok 
(részletes program külön táblázatban) 

Papp Imréné  

Okt. 13. Munkaközösségi foglalkozás 3 
Szakmai továbbképzés 
Téma: Jobb agyféltekés tanulási tréning 
Előadó: Weitz Teréz 

Papp Imréné Nyelvtanárok 

Okt. - Nov. Óralátogatások BECS - csoport  Elmaradt 

November Tankerületi Pedagógiai Napok Tóth Imre Nyelvi mk. tagjai 

November 09 -
10. 

Martinstag Ötvösné Varga 
Erika 

némettanárok 

December Advent  Sáfrány Amália nyelvtanárok 

 

Időpont Esemény Szervező Résztvevők, 
Felk. tanárok 

Február Nyelvválasztással kapcsolatos tájékoztatás a 
másodikos szülőknek az Iskola és a Polgári 
úton 

Papp Imréné  

Február A másodikos szülők tájékoztatása a Magyar 
úton az emelt angol és német tanításról 

Daróczi Ildikó és 
Tóth Franciska 

 

Jan. - Ápr. 
 

e-Reise Wettbewerb Papp Imréné némettanárok 

Jan. - Ápr. Culture Quiz Pusztainé Máró 
Irén 

Angoltanárok 

Március Húsvét Sáfrány Amália  

Április Tankönyvrendelés  Nyelvtanárok 

Április Nyílt napok  Nyelvtanárok 

Április Munkaközösségi foglalkozás 5. 
Szakmai nap – Bemutatóóra: Ötvösné Varga 
Erika 
Téma: A hallott és olvasott szöveg értésének 
fejlesztése 

Papp Imréné Nyelvi mk. tagjai 
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Korreferált a témában Székelyné Nádas Zsu-
zsa 

Május 18. Országos idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfo-
lyamon 

Mérésfelelősök Nyelvtanárok 

Május Családi nap a 4.a osztályban  Sáfrány Amália 
Ötvösné V. E. 

Május vége – 
június eleje 

Év végi mérések Papp Imréné Nyelvtanárok 

Június Az év végi beszámoló elkészítése Papp Imréné  

Június 14. Munkaközösségi foglalkozás 6. 
Az éves munka értékelése 

Papp Imréné Nyelvi mk. tagjai 

 

11.Projektek 

 
Projekt neve Rövid leírása Időtartam Projektvezető 

Advent - TÁMOP Több tantárgyat érintő foglalkozások 
2015.december első 
hete Sáfrány Amália 

Idegen nyelvi napok Nyelvi programok 2015.10.12-16. Papp Imréné 

Angol nyelvi tábor Nyelvi foglalkozások Budapest 2015.10.09-13. Józsi-Tóth Sándorné 

Német nyelvi tábor Nyelvi foglalkozások Budapest 2015.10.09-13. Daróczi Ildikó 

Easter - TÁMOP Több tantárgyat érintő foglalkozások 2016. március Sáfrány Amália 

Culture Quiz Nyelvi program 2016.01 - 04. hó Pusztainé Máró Irén 

e-Reise Wettbewerb Nyelvi program 2016.01 - 04. hó Papp Imréné 
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Természettudományi munkaközösség beszámoló, 2015-16. 

1. Bevezetés 

A munkaközösségünk jelenlegi formájában 5. éve működik. 
Feladataink továbbra is: 

 munka összehangolása 

 közös elvek alapján célok meghatározása és az ezeket szolgáló feladatok összehangolása 

 közösen szervezett programok 

 tapasztalatcsere 

 az intézményben folyó nevelő--oktató munka színvonalának és minőségének koordinálása, javítása 

 pályázatok írása és megvalósítása 

2. Helyzetelemzés 

2.1 Személyi feltételek 

1. Józsi-Tóth Magdolna, matematika - földrajz 

2. Seres Tímea, biológia technika 

3. Győriné Tanner Márta, matematika – testnevelés - informatika 

4. Dr. Tóthné Ferencz Marianna, fizika – informatika - technika 

5. Hadas Sándor, testnevelés - tanító 

6. Labancz Mihály, testnevelés - földrajz 

7. Madai Tamás, testnevelés - biológia 

8. Szabó Sándor, biológia - földrajz 

9. Szabóné Berencsi Irén, földrajz - rajz 

10. Trungel Zoltánné, testnevelés - orosz 

11. Varga Zoltánné, biológia - technika 

12. Máté Erzsébet, rajz - földrajz 

13. Molnár Imréné, kémia 

14. Nagyné Zsíros Irén, testnevelés – orosz - német 

15. Kissné Semsei-Tóth Mária, földrajz - testnevelés 

16. Petrus Tamás Sándor, fizika – informatika 

Farkas Ferenc ettől a tanévtől a Református Iskolában folytatja tanári pályafutását, februártól pedig Máté Er-
zsébet kezdi el nyugdíjas éveit. Ebben a tanévben aktív éveitől búcsúzik Trungel Zoltánné is. 
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2.2 Óraszámok, tanítók táblázat- adatok 

Név, szak: A tantárgy, óraszáma hetente/évfolyam 
Egyéb tevékenység: tehetséggondo-
zás, korrepetálás, kompetenciafej-

lesztés, szakkör, sport 
Versenyek 

1. Seres Tímea biológia:1,5 óra/7, 1,5 óra/8   

Komplex természettudományi verseny, Termé-
szettudományi hetek versenyei 
 

biológia technika technika:1 óra/5, 1 óra/6, 1 óra/7, 1 óra/8     

2. Győriné Tanner Márta       

matematika - testnevelés-informatika testnevelés:5 óra/5, 5 óra/6, 5 óra/8 lány labdarúgás sportversenyek 

3. Dr. Tóthné Ferencz Marianna 

fizika: 1,5 óra/7, 1,5 óra;/8 
technika:1 óra/5, 1 óra/6, 1 óra/7, 1 óra/8 
    

Jedlik Ányos Fizikaverseny, Természettudomá-
nyi hetek versenye 

fizika-technika- informatika       

4. Hadas Sándor testnevelés:5 óra/6, 5 óra/8, 5 óra/8 fiú labdarúgás, fiú kézilabda sportversenyek 

testnevelés-tanító       

5. Labancz Mihály földrajz: 1,5 óra/7,1,5óra/8 földrajz korrepetálás 
sportversenyek, Természettudományi hetek 
versenye 

testnevelés-földrajz testnevelés:5 óra/3, 5 óra/5, 5 óra/7   földrajz 

6. Madai Tamás testnevelés:5 óra/5, 5 óra/6, 5 óra/7   
sportversenyek, Természettudományi hetek 
versenye 

testnevelés-biológia Biológia: 1,5 óra/7, 1,5 óra;/8     

7. Szabó Sándor természetismeret : 2 óra/5 tehetséggondozás Természettudományi hetek versenye 

biológia-földrajz biológia: 1,5 óra/7     
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Név, szak: A tantárgy, óraszáma hetente/évfolyam 
Egyéb tevékenység: tehetséggondo-
zás, korrepetálás, kompetenciafej-

lesztés, szakkör, sport 
Versenyek 

8. Szabóné Berencsi Irén       

földrajz-rajz novemberig fizetetlen szabadság     

9. Trungel Zoltánné testnevelés:5 óra/5, 5 óra/6, 5 óra/7   sportversenyek 

testnevelés-orosz       

10. Varga Zoltánné biológia 1,5 óra/7, 1,5 óra/8   
Természettudományi hetek, Komplex termé-
szettudományi verseny 

biológia- technika technika:1 óra/5, 1 óra/6, 1 óra/7, 1 óra/8 
háztartástechnika szakkör 
biológia korrepetálás   

11. Máté Erzsébet földrajz: 1,5 óra/7, 1,5 óra/8   földrajz korrepetálás Természettudományi hetek versenye 

Rajz-földrajz       

12. Molnár Imréné Kémia: 1,5 óra/7, 1,5 óra/8   kémia szakkör 

Curie Kémia Emlékverseny, Természettudomá-
nyi hetek, Komplex természettudományi ver-
seny 

kémia Természetismeret: 2 óra/5 kémia korrepetálás   

13. Nagyné Zsíros Irén testnevelés:5 óra/5, 5 óra/7, 5 óra/8    sportversenyek 

testnevelés – orosz - német       

14. Kissné Semsei-Tóth Mária 
földrajz: 1,5 óra/7, 1,5 óra/8,  természetisme-
ret: .3 óra/6  leány labdarúgás 

sportversenyek, Természettudományi hetek, 
Komplex természettudományi verseny 

földrajz-testnevelés testnevelés:3 óra/5, 5 óra/6, 5 óra/8     

15. Jámborné Murvai Mária fizika:1,5 óra/7, 1,5 óra/8     

matematika – orosz - fizika       

Név, szak: A tantárgy, óraszáma hetente/évfolyam 
Egyéb tevékenység: tehetséggondo-
zás, korrepetálás, kompetenciafej-

lesztés, szakkör, sport 
Versenyek 
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16.Madainé Nótin Mónika 
Természetismeret: 2 óra/5, 3 óra/6,  1,5 
óra/7   Természettudományi hetek versenye 

biológia-informatika       

17. Mezeiné Gurbán Julianna fizika:1,5 óra/7, 1,5 óra/8 fizika szakkör 

Jedlik Ányos Fizikaverseny, Öveges József Fizi-
kaverseny, Természettudományi hetek verse-
nye 

matematika-fizika       

18. Kiss Gyuláné     Természettudományi hetek versenye 

kémia  betegség miatt hiányzik     

19. Petrus Tamás Sándor fizika:1,5 óra/7, 1,5 óra/8 fizika korrepetálás 

Jedlik Ányos Fizikaverseny, Öveges József Fizi-
kaverseny, Természettudományi hetek verse-
nye,Természettudományi hetek, Komplex ter-
mészettudományi verseny 

fizika-számítástechnika       

20. Józsi-Tóth Magdolna földrajz: 1,5 óra/7, 1,5 óra/8,   
Természettudományi hetek, Komplex termé-
szettudományi verseny 

 
Máté Erzsébet év közben vonult nyugdíjba, ezért óráit szétosztva rajzból Kreiter Anna és Dancs Ferenc, földrajzból Nagy Attila vette át. 
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2.3 Egyéb adatok 

A teljes kihasználtságot és felhasználtságot mutatja, hogy munkaközösségünk tagjai tavaly és ebben az évben is 
áttanítottak a Tankerület más iskoláiba. 

3. Pedagógiai folyamatok 

3.1 Tervezés 

3.1.1 Éves célok és feladatok: 

 Alapvető etikai normák közvetítése 

 Tolerancia, egymásra való odafigyelés, másokra való odafigyelésre való nevelés 

 Kötelesség- és feladattudat erősítése 

 A tudás értékének közvetítése 

 A tudományos szövegértés fejlesztése 

 A természetvédelem és környezetvédelem erősítése a gyerekek mindennapi életében 

 Felkészítés az élethosszig tanulásra 

 A tanulók tudásszintjének felmérése, értékelése 

 A TÁMOP-os és TIOP-os pályázat fenntartása, módszereinek alkalmazása 

 Kiemelt feladat a munkaközösség szerepének erősítése, hatékonnyá tétele  

 Évfolyamonként egységes tanmenethasználat, egységes óraszámokkal 

 Egységes iskolai arculat kialakítása 

 Belső továbbképzések szervezésével új pedagógiai módszerek megismerése 

 A differenciált óravezetés alkalmazása 

 A pedagógiai program és értékelés egységesítése 

 Kulcskompetenciák fejlesztése 

 Pályázatok fenntartása, új lehetőségek keresése 

 A természettudományos műveltség kialakítása, természettudományokat ismerő, kedvelő,     használni tu-

dó gyerekek nevelése 

 A tantárgyak közötti koncentráció bővítése 

 Kiemelt feladat a technika tantárgy helyzetének felülvizsgálata: elméleti és gyakorlati órák koordinálása 

 Technika munkacsoport munkájának koordinálása 

 Tanulmányi üzemlátogatások városunk és környékének vállalatainál, bővítve ezzel a továbbtanulási lehe-

tőségeket 

3.1.2 További célok 

 Viselkedéskultúra fejlesztése 

 Környezetkultúra javítása 

 Szervezeti kultúra fejlesztése 

 Egységes szemléletmód kialakítása 

3.2 Megvalósítás 
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Az oktatás módszerei: frontális osztálymunka, önálló tanulói munka, páros munka, csoportmunka, kísérletek, 
előadás, magyarázat, megbeszélés, vita, tanulói kiselőadások, elbeszélés, szemléltetés, projektmódszer, prezen-
táció, kooperatív oktatási módszerek, szimuláció, szerepjáték, játék, házi feladat. 
Eszközök: tankönyvek, munkafüzetek, térkép, atlasz, digitális térkép, földgömb, vaktérképek, mérő- és kísérleti 
eszközök, projektor, számítógépes programok, modellek, metszetek, mikroszkóp, sporteszközök.  

3.3 Ellenőrzés 

Az ellenőrzés rendje: 
Írásbeli feladatok 
Az írásbeli beszámoltatások formái a tantárgyak, életkori sajátosságok jellegéből következően változatosak: írás-
beli számonkérés, témazáró dolgozatok, esszék, feladatmegoldások, tesztlapok, tudásmérő lapok, példamegol-
dások, stb. 
A témazáró dolgozatok írásának tényét és időpontját a Házirendben szabályozott módon tudatjuk a tanulókkal. 
Szóbeli 
A tanulók szóbeli és gyakorlati megnyilvánulásait, teljesítményét a nevelők azonnali visszajelzéssel szóban folya-
matosan értékelik. Kiemelkedő szerepe és hatása van a tanári, személyre szóló értékelésnek. Ez mindig tanács-
adó, orientáló, segítő, korrigáló legyen, akkor is, ha érdemjegyek formájában a tanuló előmenetelében rögzítésre 
is kerül. 
A szóbeli értékelés kapcsolódhat: 

 ·órai munkához (szóbeli, írásos, gyakorlati jellegű teljesítményhez), 

 ·számonkéréshez (szóbeli vagy írásbeli felelethez vagy gyakorlati feladatmegoldáshoz) 

 ·projektmunka zárásához (melyet lehet érdemjeggyel is értékelni) 

 ·a kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítményhez. 

Az érdemjegyekkel történő értékelést a naplóban, tájékoztató füzetben azonnal rögzíteni kell. 

3.4 Az értékelés pontjai, szakaszai 

Az írásbeli értékelés formái: 

 diagnosztikus értékelés (év elején, differenciáláshoz), 

 formatív értékelés (dolgozat, témazáró felmérések), 

 szummatív értékelés (félévkor, év végén). 

Év elején a 7. osztályos tanulókat földrajz és biológia tantárgyból diagnosztikusan mérjük az 1. órán. A diagnosz-
tikus mérés tájékoztatást ad az adott tanuló tudásáról, amely alapján határozza meg a tanév során alkalmazott 
folyamatos fejlesztést a szaktanár. A diagnosztikus mérést nem értékeljük érdemjeggyel, csak a %-os értéket 
tüntetjük fel a mérőlapon. 
Év végén a 8. osztályosok írták meg a természettudományokból összeállított mérést, 6. osztályosok pedig termé-
szetismeretből. 
Nevelőtestületi javaslat alapján iskolánkban a tantárgyi számonkéréseket az alábbi táblázat szerint értékeljük: 

 Jeles: 90 - 100 % 

 Jó: 75 - 89 % 

 Közepes: 60 – 74 % 

 Elégséges: 40 - 59 % 

 Elégtelen: 0 - 39 % 

4. Személyiség- és közösségfejlesztés 

4.1 Kompetenciafejlesztés 
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A kompetencia fogalma: Az egyén azon képessége és hajlandósága, hogy tudását (ismereteket, képességeket, 
beállítódás és attitűdbeli jellemzőket) sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsa, alkalmazni tudja a gyakor-
latban. 
Kulcskompetenciák: 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 A hatékony, önálló tanulás 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Minden gyerek a legkülönfélébb személyiségfaktorokkal, kompetenciákkal, képességekkel rendelkezik, amelyek 
egészen egyediek, és amelyeket fejleszteni kell. Ha kiváló, akkor is, hiszen a tehetség is fejlesztésre szorul, külön-
ben elvész.  
Gondolkodási képesség: a meglévő tudásból új tudás létrehozását teszi lehetővé. A pályázatok írásával és beadá-
sával az a célunk, hogy a természettudományi gondolkodásmódot alakítsuk és fejlesszük tovább. 
Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk az ismeretszerző képességre: a szükséges információk keresésének, 
kiválasztásának, beszerzésének, befogadásának képességére, az összefüggés-kezelő képességre, amely az össze-
függések feltárásával, alkalmazásával hoz létre új tudást, problémamegoldó képességre, az alkotóképességre. 

4.2 Személyiségfejlesztés 

A személyiségfejlesztést a következő 4 konkrét pedagógiai feladat köré csoportosítjuk nevelői munkánk során: 

1. Az értelem kiművelése terén elvégzendő feladatok: 

- a megismerési vágy fejlesztése 

- a tapasztalati és értelmező tanulás elsajátítása 

2. A segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladat: 

- a pozitív szociális szokások kialakulásának segítése 

3. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés feladata: 

- a mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal 

- a tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelő munka során 

4. Az alkotóképesség, a kreativitás fejlesztése: 

- a szabályhasználat képességének fejlesztése 

- az iskolán kívüli fórumok egyre hatékonyabb kihasználása. 

- az önálló ismeretszerzés önfejlesztés igényének képességének erősítése 

A személyiségfejlesztés minden tantárgy tanításának része, minden tanár a saját szakterületén és egyéniségével 
formálja a diákot. A tanórán kívüli iskolai tevékenységek szerepe különösen fontos. A szabadidős tevékenységek 
összehangolása az ezért felelő pedagógus(ok) kiemelt feladata. 
A személyiséget többféle módon formáljuk: 
Alapja a szaktanár által közvetített tudás, tudáscentrikus világkép, ismeretanyag, az oktatási-tanulási folyamat-
ban érvényesülő következetesség, a követelmények teljesítményre és alkotó befogadásra ösztönző ereje, a tanár 
személyisége, magatartása által közvetített általános emberi értékek; 
A fentieket egészítik ki a speciális területet fejlesztő foglalkozások: 

- az egészség- és környezetnevelési program, 
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- ide tartoznak a szabadabb munkaformákat kínáló tanórákon kívüli tevékenységek (pl. szakkörök, könyv-

tárhasználat; kirándulások, táborozások), 

- valamint az egyéni beszélgetések, az állandó, igényhez alkalmazkodó interaktív tanár-diák kapcsolat. 

4.3 Tanulási nehézségek 

Az iskolában ekkor is sokat lehet még segíteni, de az életkor növekedésével egyre nehezebb a teljes siker elérése. 
Az idegrendszer képlékenysége csökken, a hiányzó funkciók szenzitív periódusától egyre távolabb kerülünk, így a 
fejlesztést ki kell hogy egészítse olyan technikák tanítása, amelyek az írás, olvasás és számolásbeli nehézségeken 
segítenek. Mivel a természettudomány tantárgyai is ezekre az alapokra épülnek, ezért ezeknél a gyerekeknél 
nagy hangsúlyt kell fektetni a többi munkaközösséggel együttműködve a gyerekek fejlesztésére. 
A beindított fizika korrepetálás sokat jelentett a lemaradó gyerekeknél, melyet félévi jegyük is bizonyít. Sajnos 
más tantárgyakból nem volt lehetőség korrepetálást indítani. 

4.4 4.4. Tehetséggondozás 

A tehetség fogalma nagyon összetett, ezért a kutatók többféleképpen értelmezik és határozzák meg. Azt min-
denképpen megállapíthatjuk, hogy a tehetséges tanuló másképpen gondolkodik, más cselekvési tervet készít, 
másképpen értékel, mint a kevésbé tehetséges társai, vagyis az ismeretek birtokában problémamegoldásra, 
alkalmazásra képes. Ezekhez készségek szükségesek. Feladatunk, hogy ezek kibontakoztatásában segítsük a gye-
rekeket a tanórákon és a tanórákon kívül is: szakkörök, tehetséggondozó órák, pályázatok keretein belül.  
A tehetséggondozás a személyiségben lévő adottság, különleges képesség személyiségfejlesztési folyamatba 
illeszkedő, ugyanakkor differenciált és hatványozott kibontása. 
Színterei: 
1. Tehetséggondozó pályázatok: 

a. NTP-KKI pályázat: Fedezd fel újra címmel fizika-kémia tehetséggondozás - megnyert 
b. Iskola-és Módszertanfejlesztő Központ által jóváhagyott Ökoiskola pályázat – megnyert 
c. Svájci-Magyar Együttműködési Program által kiírt Erdei iskolai program – megnyert 

 
„FEDEZD FEL ÚJRA” tehetséggondozó program 
A hajdúnánási Bocskai István Általános Iskola és AMI a Nemzeti Tehetség Program keretében „Fedezd fel újra” 
címmel pályázatot valósított meg a 2015/2016-os tanévben. Az NTP-KKI-B-15-0218 pályázati azonosító alatt futó 
programban 1.400000 Ft-ot nyertünk. Különböző területeken végeztünk látványos és érdekes fizikai, valamint 
kémiai kísérleteket. Megfigyeléseinket matematikai magyarázatokkal is alátámasztottuk. Foglalkozásaink során a 
gyerekek betekintést nyerhettek más, kapcsolódó természettudományi területek ismeretanyagaiba is.  
A szakmai munka mellett több kirándulást is szerveztünk a tanulóknak, természetesen ezek alatt is sok-sok hasz-
nos információhoz    jutottak.  
Április 21-23-a között Debrecenbe látogattunk el. Első nap a Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakkö-
zépiskolájában laborórákat néztünk meg. Második nap a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technoló-
giai Karán matematikai, fizikai és kémiai kísérleteket, előadásokat szerveztek számunkra. Az utolsó napon az 
Agora Tudományos Élményközpontban játszhattak kis tudóst a gyerekek. Természetesen szabadidős tevékeny-
ségekre is volt idő. Többek között ellátogattunk az állatkertbe, sétáltunk a városban és megnéztük a Botanikus 
kert növényeit is. 
Május 13-án Budapestre utaztunk, ahol az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen kémiai előadást néztünk meg, 
melynek címe: Az elektronok színháza. Az előadó Dr. Róka Sándor volt. 
Május 27-28 között kétnapos kiránduláson vettünk részt Poroszlón. A Tisza-tavi Ökocentrum  akváriumai, halai, 
élőlényei lenyűgöztek bennünket. A Vízisétányon pedig betekinthettünk a madárrezervátum és a növényvilág 
életébe is. A csónaktúra közben a vízi közlekedési eszközök működési elveit is megismerhették a diákok, és bete-
kintést nyerhettek a környezet- és a vízvédelem témakörébe is. 
Június 10-én tartottuk projektzáró rendezvényünket, melyen tanítványaink bemutatták tudásukat iskolánk diák-
jainak és nevelőinek. 
A pályázatot írta és magvalósította: Molnár Imréné és Mezeiné Gurbán Julianna. 
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Ökoiskola cím 
 A Nemzeti Erőforrás Múzeum Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fontosnak tartja, hogy az iskolás 
korosztály sajátos korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált 
környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljön. Iskolánk 2016 januárjától ökoiskola.  
Minden díjazott oklevélben részesül, ami az intézmény falát díszítheti. A cím azoknak a nevelési – oktatási intéz-
ményeknek az elismerése, amelyek átgondoltan és intézményesítetten, rendszerűen foglalkoznak a környezettu-
datosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti – és 
egészségneveléssel.  
A cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a hálózat 
programjai segítik a szakmai fejlődését. Iskolánk ezt a címet megszerezte, ezzel vonzóbbá téve az a szülők számá-
ra, és pozitív külső visszajelzést nyújtva az intézmény munkájáról a fenntartó számára. 
A cím megnyerése több feladatot is ad az iskolánknak és dolgozóinak, hiszen a vállalt feladatokat folyamatosan 
teljesíteni, rögzíteni kell, majd beszámoló formájában bemutatni. 
A pályázatot a következő pedagógusok írták: Seres Tímea, Józsi – Tóth Magdolna, Semsei Mária és Petrus Tamás. 

 
Erdei Iskola: „Égigérő tanterem” 

 
Élményekben gazdag öt napot töltöttünk Márokpapin a Csiperke Erdei Iskolában, 2016.04.18-22-ig. A lehetősé-
get a Környezet - és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége a Svájci - Magyar Együttműködési 
Program 4. prioritási területének, SH/4/10 azonosító számú „Égigérő tanterem” című pályázatának köszönhetik a 
gyerekek és az őket kísérő pedagógusok. 
Az erdei iskola a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet szívében lévő Márokpapi községben található. A program 
során a gyerekek megismerkedhettek a Beregi-sík érintetlen természeti és kulturális kincseivel, formálódott a 
környezettudatos gondolkodásmódjuk. A nagy kiterjedésű erdők és festői ligetek környezetében egész hétre 
szóló változatos programokban vehettünk részt, erdőt-rétet bebarangolva találkozhattunk a Beregi táj változa-
tos, védelemre méltó állat-, növény- és gombaritkaságaival.  
A tábor a falu végén helyezkedik el, ahol az épületet övező nagy porta egyaránt alkalmas szabadtéri játékokra, 
sportolásra (tollaslabda, röplabda, asztalitenisz, futball). Az udvaron lévő szalonnasütő és tűzrakó hely még han-
gulatosabbá tette az itt eltöltött estéket. 
Az első napon, Nyíregyházán útba ejtettük a Tuzson János Botanikus Kertet, ahol megismerkedhettünk a kert 
történetével és növényeivel. Késő délelőtt érkeztünk a táborba. Miután elfoglaltuk a szállásunkat, megismerked-
tünk a közvetlen környezettel és vendéglátóinkkal. A délután folyamán rövid túrát tettünk, ahol a Beregi-sík jel-
legzetes növényeivel ismerkedtünk. A túra végén cserjeismereti játékban bizonyítottuk, a tananyag elsajátítását. 
Az esti program csillagtúra volt, ahol az éjszaka hangjait figyelhettük meg. Az elméleti foglalkozás után a terepen 
tájékozódtunk a csillagok segítségével és csillagképeket kerestünk. 
A második napon kirándulásra indultunk a Csiperke Tanösvényen és a Téb-erdőben is jártunk. Megfigyelési 
szempontok és a tájékoztatótáblák alapján a tanösvény vezető füzet feladatait oldottuk meg. Megkerestük az 
erdő fogalmát, alkotóit, felépítését, szezonális és ciklusos változásait, Magyarország fás társulásait. A délután 
folyamán nagyon érdekes program várt ránk, hiszen mikroszkopizálhattunk. Többféle növényt, lepkeszárnyat, 
gombát és termést is megvizsgáltunk a mikroszkóp alatt majd lerajzoltuk a füzetünkbe a látottakat. Este szalon-
nasütés következett, majd éjszakai természetjáró túra. 
A harmadik nap reggelén elindultunk az érdekes és egyben fárasztó túrára a tarpai hegyhez. Több, mint 11 kilo-
métert gyalogoltunk, erdőn - mezőn, gyümölcsösön és szőlőhegyen keresztül. A cél terepmunka, növényhatáro-
zási gyakorlat, gyógynövények ismerete és gyűjtése volt. Felértünk a csúcsra, ahol megcsodálhattuk a romvul-
kánt, amely a Beregi-Síkság egyik kiemelkedő geológiai érdekessége. A belső-kárpáti vulkáni övezet részének 
tekinthető, mely egy törésvonal mentén helyezkedik el. A mára már felhagyott bányarészeket virágok sokasága, 
kökény és vadrózsabokrok, a hegy oldalát pedig szőlőültetvények, gyümölcsösök és apróbb présházak tarkítják. A 
hegyet borító lösztakarón évszázadok óta folyik szőlőtermesztés, az így megtermelt szőlőből a helyi gazdák készí-
tenek mustot és bort. Ebéd után következett a biciklitúra Tivadarra, közben rengeteg gyümölcsöskertet és tinta-
gombát láttunk. Útközben megnéztük az újonnan elkészült zsilipet. Majd megérkeztünk a Tiszához, a nemzetközi 
Tisza-túra állomását  
A negyedik nap reggelén egy fényes napra keltünk fel, reggeli után faluismereti sétára indultunk, ahol megcso-
dálhattuk a falu templomának haranglábját. A gyerekek a délelőtt folyamán befejezték a munkafüzeti feladatai-
kat. Ebéd után számháború, majd faluismereti vetélkedő következett, ahol a gyerekek kiélhették játékosságukat. 
Az éj leszállta után a gyerekek a sűrű – sötét erdőbe indultak bátorságpróbára, ahol mindenki helytállt. Az ötödik 
nap délelőttjén várt még ránk egy tájfutás, ahol a gyerekek az öt nap alatt szerzett tudásukról adhattak tanúbi-
zonyságot. A Téb – erdő egyes pontjain feladatlapok várták a gyerekeket, akik az időt is beosztva, igyekeztek azt 
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helyesen kitölteni. Ebéd előtt volt az eredményhirdetés, ahol az öt nap eredményei alapján hirdették ki a helye-
zéseket. 
Nagyon élménydús és tudást gazdagító öt napot töltöttünk el.  
A pályázatot a következő pedagógusok írták és valósították meg: Seres Tímea, Józsi-Tóth Magdolna, Kissné Sem-
sei-Tóth Mária és Petrus Tamás. 
2. Csoportbontás  

Technika tantárgyból csoportbontásban történik az oktatás. A közvetlenebb, aktívabb forma a hatékonyabb 
munka alapja – egyéni tempót, a differenciált oktatás lehetőségét kínálja. 
3. Tanulmányi versenyek 

o A 7. osztályos tanulók meghirdetett projektmunkáit is folyamatosan segítettük. Decemberben ügyesen sze-

repeltek a tanulók, majd a Projektgálán is helyt álltak. A Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájának re-

gionális döntőjén is fantasztikusan szerepeltek. Ketten továbbjutottak az országos döntőre, ahol T. Tóth 

Petra 2. helyezést, László Andrea 3. helyezést ért el. Mindketten 8. osztályosok. 

o A Felvilágosító előadássorozat is megvalósult, melynek koordinálója Seres Tímea. 

o Városi Könyvtár négy fordulós versenyét is több gyerek sikeresen oldotta meg. Az első 3 helyezett iskolánk-

ból került ki. Az eredményeket a napokban tudjuk meg. 

o Március elején területi természettudományi versenyeket szerveztünk. 

o Kutatók Éjszakája-Debrecen. 

o VÁLOGATÓS VAGYOK! térségi hulladékgazdálkodási vetélkedő, melyre több csapattal is neveztünk. 

Az egészséges versenyszellem mindig a teljesítmények motorjaként szolgált, itt érvényesülhet leginkább az egyé-
ni szándék, ambíció. 
Iskolánk által szervezett Természettudományi Hetek, az Öveges labor által szervezett Komplex természettudo-
mányi verseny, Jedlik Ányos Fizikaverseny, Öveges József Országos Fizikaverseny Curie Kémia Emlékverseny. 
 A felkészítés a tanulmányi versenyekre függ a tantárgy sajátosságaitól, legtöbb esetben egyéni, személyre szóló 
projektmunkában történik. Az egyéni felkészülési terv elkészítése az érintett szaktanár kompetenciája. A munka-
formák változatosak: 
- szakköri felkészítés (kémia, fizika); 

- egyénre szabott készülési terv – feladatok, kísérletek, projekt-módszer (kémia, fizika, természetismeret, 

földrajz, biológia). 

 A versenyekre való felkészülés keretei között nyílik mód a felfedező/felfedeztető tanulás új technikáinak alkal-
mazására, a projekt-módszer bevezetésére, a tevékenységalapú tanulás megvalósítására. 

4.5 Közösségfejlesztés 

A közösségfejlesztés a személyiségfejlesztéshez és tehetséggondozáshoz kapcsolódó folyamat, melynek célja az 
egyén érdekeinek és közvetlen környezetének, illetve a társadalom elvárásainak harmóniába rendezése, össz-
hangba hozása. 
A közösségfejlesztés alappillére a jelenlegi iskolarendszerben az osztályközösség. A közösségformálás szempont-
jából kulcsszerepe van az osztályfőnöknek, továbbá fontos szerepet kapnak az egy osztályban tanító tanárok és 
az osztályt közéleti szinten képviselő ODB (az osztály diákbizottsága). 
Az osztályok feletti közvetlen szerveződés az évfolyam.  
A közösség megkívánja a globális, érdeklődés szerinti formákat, leginkább azonban a hagyományok léte, megtar-
tása és újabb szituációk teremtése kovácsolhat az iskola iránt elkötelezett diákokat. 
Az évfolyamtól független szakkörök, szervezetek, programok lehetővé teszik, hogy a különböző osztályból szár-
mazó diákok megismerjék egymást, oldják a zárt osztálykeretet, kötetlenségük révén mélyítsék az iskolához való 
kötődést, példát adva a tartalmas szabadidő eltöltésének lehetőségeire., jó példa erre a Kutatók Éjszakája vagy a 
közös korcsolyázás 



 

10 

 

A tanulók közösségfejlesztésén kívül fontosnak tartom a munkaközösség tagjainak csapatépítését is, melyet kö-
zös élményszerzéssel: órabemutatók, szakmai napok, tanulmányi utak alkalmával erősíthetünk. 

A munkaközösség szakmai napokat szervezett Kecskemétre a Mercedes gyárba, amely csa-
patépítő volt: a munkaközösség minden tagja részére. Továbbtanulás szempontjából elvittük 
áprilisban a gyerekeket is a gyárlátogatásra, hiszen célunk továbbra is a természettudományos 
tantárgyak népszerűsítése. 

4.6 Közösségi programok 

 Fontos közösségformáló szerepe van a következőknek: 

 erdei iskola 

 iskolai táborok, kerékpár- és kenutúrák; 

 természetjáró-táborok 

 ásványgyűjtő túrák 

 tanulmányi kirándulások 

Ebben a félévben: 
TÁMOP 3.1.4.C pályázat keretén belül Sarudon voltunk Természetjáró kerékpáros táborban és Erdei Iskolába 
vittük a gyerekeket Márokpapiba. 
Kutatók Éjszakája Debrecenben és a közös korcsolyázás is közösségformáló, üzemlátogatás a karcagi hulladék-
feldolgozóba. 

4.7 A pedagógusok módszertani fejlesztése (személyes- és szociális képes-

ségek terén) 

Ha a pedagógusok, a munkaközösség tagjai képesek és hajlandóak az együttműködésre, azaz elfogadják a közös 
célokat és valamennyien a közös problémák megoldására törekszenek – nagymértékben növelik az iskola egé-
szének problémamegoldó, reagáló képességét. Ez feltételezi a kooperációs hajlandóság és képesség, és – ami 
ezzel szorosan összefügg – a kommunikációs képesség meglétét. 
Mivel a szocializáció egyik helyszíne az iskola, az oktatásban részt vevőknek meghatározó szerepük van a haté-
kony szocializációs folyamatok irányításában. 
Ebben a félévben: 

- November 18.: Tankerületi Pedagógiai Napok alkalmából: 
o előadások: tehetséggondozás, kompetenciamérés, pályaválasztás. 

- A munkaközösség szakmai napokat szervezett Kecskemétre a Mercedes gyárba, amely 
csapatépítő volt: a munkaközösség minden tagja részére. Továbbtanulás szempontjá-
ból elvittük a gyerekeket is a gyárlátogatásra, hiszen célunk továbbra is a természettu-
dományos tantárgyak népszerűsítése. 

- Augusztusban újra felkészültek a facilitátorok és segítették a vezetőség munkáját.  

- Júniusban szakmai napokat tartottunk, ahol külön szekciókban, többféle lehetőség kö-
zül választhattak a pedagógusok. 

5. Eredményességi mutatók 

5.1 Eredményességi mutatók 
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Versenyeredményeink a következő pontban találhatók. 

5.2. Az osztályok, csoportok eredményei  
Folyamatosan járunk az Öveges laborba, ahol a gyerekek természettudományok iránti érdeklődését próbáljuk 
felkelteni, kiszélesíteni és a tehetségeket felkarolni. 
Versenyeredményeink: 
Testnevelés tantárgyból is kimagasló eredmények születtek, melyeket részletesen Győriné Tanner Márta Tanker-
ület Testnevelés munkaközösségének vezetője mutat be a beszámolójában. 

Komplex természettudományi csapatverseny, amelyen több csapattal is indultunk 7. és 8. 

osztályos kategóriában. Kémia, biológia, földrajz és labortörténeti feladatokból állt a verseny, 

ahol nagyon kiemelkedően szerepeltünk. 

A versenyen a gimnáziumból és Hajdúdorogról a Móra Ferenc Általános Iskolából érkeztek 

versenyző. .  

Eredményeink: 

7. osztály:) Komplex természettudományi verseny: Öveges labor 

1. helyezett: Bocskai Iskola: Török Natasa, Fejes Angelika, Bódi Enikő 7.a 
      Felkészítő tanárok: Seres Tímea, Molnár Imréné, Józsi-Tóth Magdolna. 
Természettudományi hetek:  
Idén 5. alkalommal rendezte meg iskolánk Természettudományi Munkaközössége a Természettudományi Hetek 
versenysorozatait március 7-11-e között. A versenyeket felső tagozatos diákok számára hirdettük meg. A regio-
nális versenyeken számos város tanulói vettek részt. Hajdúdorogról a Móra Ferenc Általános Iskola és a Szent 
Bazil Oktatási Központ; Tiszavasváriból a Tiszavasvári Általános Iskola diákjai mérettették meg a tudásukat. Haj-
dúnánásról érkeztek versenyzők a Református Általános Iskolából, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnáziumból. Természetesen Iskolánk három intézményegységéből is vettek részt gyerekek a feladatsorok 
megoldásában, és itt voltak a tankerülethez tartozó iskolák tanulói is, így érkeztek versenyzők Tiszagyulaházáról, 
Görbeházáról és Polgárról is. 
Eredmények: 
térképismeret: 7. osztály:  1. Jantek Dóra           3. Fejes Angelika 
térképismeret: 8. osztály: 2. Nagy Dominik 
biológia 8. osztály:  3. Veres Barbara 
kémia 7. osztály :   2. Polyák János 
kémia 8. osztály :  3. Papp Levente 
természetismeret 5. osztály:   3. Bagdi Dorina 
földrajz 7. osztály:   1. Mester Benjámin  2. Varga Máté 
földrajz 8. osztály:  2. Molnár Eliza  3. Veres Barbara 
fizika 8. évfolyam:   1. T. Tóth Petra  2. Molnár Anita  3. László Andrea 
Felkészítő tanárok: Madainé Nótin Mónika, Seres Tímea, Molnár Imréné, Mezeiné Gurbán Julianna, Józsi-Tóth 
Magdolna, Petrus Tamás. 
Jedlik Ányos Fizikaverseny Regionális: 

5. évfolyam: 3. Varga Gergely  3. Varga Máté 

6. évfolyam:  2. Gulyás Szabolcs 

      Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos: 
5. évfolyam: 6. helyezés: Varga Gergely 
Felkészítő tanár: Jámborné Murvai Mária 
KGYTK regionális verseny: kémia: 3. helyezés: Nagy Tamás 
Felkészítő tanár: Molnár Imréné 

A kitűnő és kiemelkedő eredmények mellett sajnos év végén bukások is voltak, amit a központi értékelésben 
megtalálunk. 

5.2 Mérési eredmények  
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Év eleji mérés 7. osztályban biológiából és földrajzból történt, melynek eredményei: 

Osztály Év eleje, 2016 Év vége, 2015 

7.a 56,50% 71% 

7.b 47,00% 61% 

7.c 69,47% 69,47% 

7.d 46,75% 60% 

7.e 53,00% 53,50% 

7.f 58,00% 65% 

7.g 52,00% 53% 

 

 
Év végi mérés 6. osztály, természetismeret: 
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Év végi kompetenciamérés 8. osztály (helyi): 
 

             
 

       

  

 

     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

5.3 Az eredmények érékelése, fejlesztési feladatok 

Az év eleji felmérést ismétlés nélkül az első órán írták a gyerekek. A bármikor használható tudásukat mutathatták 
be a gyerekek. 
A 7. osztályos év eleji mérést összehasonlítva a 6. évfolyam végén írt dolgozat eredményeivel megállapíthatjuk, 
hogy a tanulók sokat felejtettek, de alaptudásuk mégis megmaradt, melyet ismétléssel tovább bővíthetünk. 
Fontos feladat, hogy az alapfogalmakat folyamatosan a felszínen tartsuk ezzel megalapozva a későbbi ismeretek 
elsajátítását. 
 A kompetenciaalapú oktatás megvalósítása olyan lehetőség, amellyel a diákokat aktív szereplőként bevonjuk a 
tanulás folyamatába, és alkalmazni képes tudásig juttatjuk el. Ez a folyamat motiválja tanítványainkat, bevonttá 
válnak a tanulás folyamatába, és ezzel érdeklődésük is a természettudományos tantárgyak felé fordul. A termé-
szettudományos ismeretek tartalmából adódóan a természettudományos kompetenciákkal együtt a környezeti 
kompetenciákat is sok területen fejlesztjük.  
A tanév végén a 6. osztályosok is megírták a mérést, ami közel azonos eredménnyel zárultak az évfolyam egyes 
osztályainál. Egyes tanulók teljesítménye kiugró, mely bizonyítja, hogy a gyerekek képesek megoldani a feladato-
kat, de sajnos  néhány gyereknél súlyos hiányosságot tapasztaltunk. A feladatok megoldása mellet a szövegértés 
gyakorlása és a figyelmetlenség elkerülése a cél. Bízunk benne, hogy a nyári szünet során nem felejtenek túl 
sokat a gyerekek. 
A 8. osztályosoknál megírt kompetenciajellegű mérés során hasonló problémák merültek fel. Hibátlan munkák itt 
is születtek, ami bizonyítja, hogy megoldható a feladatsor. Itt minden természettudományi tantárgyból – fizika, 
kémia, biológia, földrajz – 3 feladatból álló feladatlapot oldottak meg a gyerekek. Az „életközeli” feladatok több-
ségét megoldották, de ha a tanult összefüggéseket kellett felhasználni, már gondot okozott. Ezért fontos feladat, 
hogy erre ügyelve beépítsük az órai munka során ezeknek a feladatoknak a gyakorlását. Örök probléma több 
gyereknél a figyelmetlenség, nem olvassák el a feladatot vagy hiányosan oldják azt meg. Ennek gyakorlása a szö-
vegértéssel együtt a következő tanév kiemelt feladata. 

5.4 Nyomonkövetés  

A 8. osztályt elhagyó tanítványaink visszalátogatnak, illetve többségük szüleivel is tartjuk a kapcsolatot.  
Bármelyik középiskolába is kerültek, megállták a helyüket. Közülük többen is természettudományos pályára ké-
szülnek, jelentkeznek és tanulnak. 
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5.5 Versenyeken, pályázatokon való részvétel 

Versenyek: 

 Természettudományi Hetek,  

 az Öveges labor által szervezett Komplex természettudományi verseny,  

 Jedlik Ányos Fizikaverseny,  

 KGYTK : Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 

 Öveges Fizikaverseny 

 Városi Könyvtár által szervezett 4 fordulós verseny. (Várjuk az eredményt.) 

Pályázatok: 
1. Támop 3.1.4C  pályázat keretein belül: 

 Sarud 

 Márokpapi: Erdei Iskola 

2. NTP-KKI-B-15 - köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok 

támogatására. Megnyert. 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program146/ 
3. Erasmus+ Stratégiai partnerségek. Pénzhiány miatt nem nyert. 

4. Stiefel Tudományos Kaland: Tanulói kísérletek bemutatása. 

5. Ökoiskola Pályázat. Nyert. 

http://ofi.hu/palyazat/palyazati-felhivas-okoiskola-es-orokos-okoiskola-cim-2015-elnyeresere 

6. Erdei Iskola pályázat. Eredményre várva 

http://www.mme.hu/felhivas-erdei-iskolaovoda-programban-valo-reszvetel-tamogatasara-

20150911 

6. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

6.1 Módszertani fejlesztések 

A természettudományi tárgyak fejlesztésében fontos szerepet játszanak: 
A természettudományi oktatás fejlesztését (tartalmi és módszerbeli vonatkozásokban) intenzíven elősegíti az 
oktatási szektoron kívüli néhány társadalmi-gazdasági terület, például a környezetvédelem, az egészségfejlesztés. 
Az természettudományi oktatás fejlesztését támogatják az együttműködő partnerek: a nemzeti parkok, állatker-
tek, múzeumok, könyvtárak, termelőüzemek, kommunális létesítmények (pl. Vízművek, energiaszolgáltatók) és 
számos civil szakmai szervezet. 
A fejlesztéshez hozzájárnak a nemzetközi együttműködések az egyes intézmények és innovációs műhelyek között 
(elsősorban a TEMPUS Iroda tevékenységének köszönhetően). 
A természettudományi tanulás hatékonyságának növelésében kiemelkedő szerepe van az infokommunikációs 
technológia terjedésének, a Sulinet Digitális Tudásbázisnak. 

6.2 Innovatív feladatok 

Innovatív feladat a fenti módszertani fejlesztések megismerése, alkalmazása, kihasználása. 

6.3 Információáramlás 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program146/
http://ofi.hu/palyazat/palyazati-felhivas-okoiskola-es-orokos-okoiskola-cim-2015-elnyeresere
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A kommunikációt nagymértékben befolyásolja a vezető tehetsége, de befolyásoló tényezőnek számít a csoport-
tagok kommunikációs fejlettsége, kultúrája. 
Az iskolai kommunikáció feladata, az információk hatékony eljuttatása a címzetthez, illetve a válaszok fogadása. 
Fontos, hogy az információk gyorsan, hatékonyan áramoljanak az összes fogadó felé, válaszüzenetet fogadva, 
ezért olyan többcsatornás kommunikációs rendszert kell kialakítani, mely lehetővé teszi, hogy mindenki minden-
kivel kapcsolatba tudjon lépni. Ilyen kommunikációs rendszer a Google Drive, ahol a munkaközösség tagjaival 
folyamatosan kapcsolatot tartunk. 
Sajnos nem egy telephelyen dolgozunk, ezért mindenkivel nem mindig találkozunk személyesen. Ennek feloldása 
érdekében munkaközösségi gyűléseket és szakmai napokat szervezünk, ahol közvetlenül is megbeszéljük a fel-
merülő problémákat és megoldást is keresünk rá. 

6.4 Szakmai együttműködés intézményen belül 

Nagyon fontosnak tartom, hogy nemcsak a munkaközösség tagjai között legyen kiváló a szakmai kapcsolat, ha-
nem a más munkaközösségekkel is szoros kapcsolatot alakítsunk ki. 
Hiszen a természettudományok nemcsak egymással fonódnak össze, hanem más tantárgyakkal is és a gyerekek 
lelki és szellemi fejlődéséhez csak együttműködve tudunk hozzájárulni. 

7. A munkaközösség külső kapcsolatai 

7.1 Szakmai együttműködés külső partnerekkel 

A pályázatok írása és megvalósítása lehetővé teszi, hogy más szervezetekkel és iskolákkal felvegyük a kapcsola-
tot, melyet természetesen folyamatosan ápolni kell. 

 Gönczy Pál Általános Iskola Józsa 

 a város üzemei 

 a város Önkörmányzat 

 a Tankerület többi iskolája 

 Öveges labor 

 Kendereskert 

 Balázstelek 

 

7.2 Együttműködés társadalmi, szakmai szervezetekkel 

 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

 Komplex nevelési-oktatási programok fejlesztése 

 Természettudományos nevelés munkacsoport 

 Zöld Kör 

 Tempus 

 Nemzeti Tehetség Program 

8. A pedagógiai munka feltételei 

8.1 Munkaközösségi döntések, vélemények 
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A munkaközösséget érintő kérdésekben mindig együtt döntünk, közösen, egymás véleményét meghallgatva, az 
iskola és a gyerekek érdekeit előtérbe helyezve. 

8.2 Továbbképzési, továbbtanulási terv, megvalósulás 

 Pedagógiai Napok alkalmából: előadások: tehetséggondozás, kompetenciamérés, bemutató órák és 

megbeszélések 

 facilitátorokkal végzett műhelymunka: a munkaközösség minden tagja 

 „Természettudományok oktatása a jövőnkért” című TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022-es számú pályázat 

keretében: Hajdúnánási Regionális Természettudományi Diáklaboratóriumban tartandó szakmai mű-

helyfoglalkozások 

 OFI kísérleti tankönyvek megvitatása: továbbképzés:  

Madainé Nótin Mónika vállalta, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kísérleti tankönyvei közül a 
Biológi 7. tankönyv értékelését. Az online felület egy munkanaplót tartalmazott, mely a főszöveg, ké-
pek, kiegészìtések, kérdések és munkafüzeti feladatok szakszerűségét, korosztályhoz való szövegérté-
sét, órai alkalmazhatóságát, tagoltságát, stb. véleményezését kérte. Visszajelzést nem kaptunk az érté-
kelésekről.  

 A munkaközösség szakmai napokat szervezett Kecskeméten a Mercedes gyárba, amely csapatépítő volt 

részt vett rajta a munkaközösség minden tagja. 

Továbbtanulás: Molnár Imréné: Az egri Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karán vesz részt biológia 
részismereti képzésben. A képzés két féléves. 

8.3 Infrastruktúra fejlesztése, humánerőforrás kihasználtsága 

A munkaközösség tagjai maximális óraszámban dolgoznak. A tanítási órákon kívül kompetenciafejlesztő órákat, 
szakköröket, tehetséggondozást, korrepetálást is vállaltak. A teljes kihasználtságot mutatja, hogy több kollega jár 
iskolán belül a telephelyek között órát tartani illetve a Tankerület többi iskoláiba áttanítás is folyik. 

8.4 IKT- eszközök használata 

A munkaközösség minden tagja használja a modern IKT eszközöket, de sajnos probléma, hogy még mindig nincs 
mindenkinek saját eszköze, illetve, a meglévők amortizálódtak, fejlesztésre várnak. 

8.5 Az egyenletes terhelés biztosítása 

A munkaközösség feladatait próbáljuk egyenletesen megosztani. Szerencsésnek tartom magunkat, hiszen az 
elmúlt években a munkaközösség tagjai összekovácsolódtak, munkánk összehangolódott, egy együttműködő, 
egymást segítő csapat alakult ki. Mindenki pontosan és precízen végzi a munkáját, melyet az óralátogatások 
során is tapasztalhattuk. A pályázatot íróknak és megvalósítóknak nagyobb a leterheltsége, de a többiek tolerán-
sak velük szemben. 

9. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a peda-

gógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfe-

lelés 
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Az éves célok, feladatok megvalósítása (rövid összegzés, mi valósult meg, mi nem, erősségek, gyengeségek ki-
emelése, további fejlesztő feladatok meghatározása) 
A Pedagógiai Program Helyi tanterve szerint a nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó és egyre összetet-
tebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az 
életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pá-
lyaorientációra. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordi-
náció, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, az egészséges életvitel kialakításához az egész-
ségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk hozzájárulni, 
A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figyelembevétele, az ismere-
tek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása, fokozatosan kialakítjuk, bővít-
jük az együttműködésre építő kooperatív - interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményes-
séghez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása.  
Az alsó tagozaton megkezdett oktató nevelőmunkára szervesen épülve folytatódik a felső tagozaton a tanítás. 
A munkaközösségek egységes értékrend közvetítésével erősítik egymás hatását.  Ezen még dolgoznunk kell, de a 
folyamatos beszélgetése, egyeztetések, gyűlések alkalmával próbáljuk közösen a gyerekek érdekeit szem előtt 
tartva egységes elveket követni. 
Célunk a magas színvonalú szakmai munka a diákok egyéni képességeinek figyelembevételével.  A gyerekek 
egyéni ütemben történő előrehaladását fejlesztő pedagógusok is segítik. A továbbképzéseket fontosnak tartjuk, 
rendszeresen részt veszünk szakmai programokon. Az IKT ismeretek, a korszerű tananyagok bemutatását, fel-
használást mintegy 40 darab interaktív tábla segíti, melyek sajnos elhasználódtak, így működésük nem mindig 
teljes. 
A felzárkóztatáson kívül nagy figyelmet fordítunk a tehetséges tanulóink fejlesztésére. A tanítási órák mellett 
szakköri és egyéb délutáni foglalkozáson készítjük fel tanulóinkat a városi, megyei, országos tanulmányi verse-
nyekre. 
Tanítványaink a mindennapos testnevelés, testmozgás mellett több sportággal ismerkedhetnek meg délutáni 
testedzés illetve versenyszerű sportolás keretében. Részt veszünk a kézilabda, labdarúgás, atlétika, kajak-kenu, 
birkózás, karate, asztalitenisz, sportágak versenyein, diákolimpiai rendezvényein.  
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvényben meghatározottak 
szerint szervezzük meg. Erről részletesen a Testnevelés Tankerületi munkaközösség vezetője számol be. 
Nagy gondot fordítunk az alapfeladatunkra: minden tanuló sajátítsa el életkorának megfelelően a tantervi köve-
telményeket. Kiemelt feladat a differenciálás és ezzel a tehetséggondozás és felzárkóztatás biztosítása, melyeket 
főleg differenciált óravezetéssel tudunk megoldani, vagy a beindult szakkör (kémia) és korrepetálás (fizika) ad 
lehetőséget rá. 
Nagy figyelmet fordítunk az életkori sajátosságokra, játékos, kreatív feladatokkal, melyekkel motivációt és siker-
élményt is biztosítunk. Ezt az elnyert pályázatok megvalósítása is segíti. 
Fontos feladat a tudás értékének közvetítése, a tudományos szövegértés fejlesztése, felkészítés az élethosszig 
tanulásra, melyet minden tanítási órán előtérbe helyezünk. 
A TÁMOP 3.1.4. és TIOP pályázatainak fenntartása, módszereinek alkalmazása is folyamatos. 
Év elején mérést végeztünk 7. osztályban a természettudományos tantárgyakból, év végén 6. osztályban termé-
szetismeretből, 8. osztályban természettudományokból, melynek eredményeit, tapasztalatait beépítettük és 
beépítjük a tanmeneteinkbe.  
A félév során folyamatos mérést végeznek a testnevelő tanárok és fizikai állapotfelmérés is történik.  
A NETFIT mérés eszközeit megkaptuk, mellyel folyamatosan dolgoznak a szaktanárok. Erről részletesen a Testne-
velés Tankerületi munkaközösség beszámolójában olvashatunk.  
Az internet használata egyre jobban kiszélesedett. A tankönyveinkhez kapcsolódó digitális tananyagokat is egyre 
többen megismerték és használjuk is. Problémát okoz, hogy még nincs mindenkinek saját laptopja. A digitális 
táblát is egyre többen használjuk, de itt is probléma, hogy nem minden terem rendelkezik ilyen táblával, illetve a 
digitális táblák minősége folyamatosan romlik. 
Felállítottuk a technika munkacsoportot, melynek irányítója Varga Zoltánné. Feladatuk a technika tantárgy elmé-
leti és gyakorlati órák koordinálása, mely munka beindult és folyamatban van. A gyakorlókertben az őszi és tava-
szi munkákat folyamatosan végzik a gyerekek. Ki szeretném emelni a technika munkacsoport szervezőkészségét 
és problémamegoldó tevékenységét, hiszen nem kis feladat a tanítási órákon megszervezni és lebonyolítani a 
gyakorlókerti munkákat. Mindezt nagyszerűen, sikeresen végzik. 
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Az óralátogatások folyamatban vannak. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy gyerekközpontú, felkészült, 
tapasztalt, az innovációkra mindig kapható munkatársakat ismertem meg, akik nemcsak az óralátogatások során 
bizonyították rátermettségüket és elhivatottságukat.  
 
 Vállaltuk 5. 6. és7. évfolyamon az OFI kísérleti tankönyveinek kipróbálását. Ehhez kapcsolódóan egy tankönyv-
bemutatón és egy továbbképzésen vettünk részt Nyíregyházán.  
Ezzel kapcsolatban sajnos vannak fenntartásaink, melyeket folyamatosan egyeztetünk.  

10. Rendezvényterv havi bontásban 

Augusztus 

 Az első munkaközösségi foglalkozás  

 Az évi munka szervezési feladatai 

 A szemlélet egységesítése 

 Értékelési és számonkérési szempontok egyeztetése 

 A munkaközösségi megbeszélések időpontjának tervezése 

 A javító vizsgák lebonyolítása 

 Tanmenetek: leadási határidő szeptember 25. 

Szeptember 

 Év eleji mérések 

 7. osztály természetismeret időpont 1. óra  

 - A tanév indításával kapcsolatos feladatok  

 Levelezős versenyek szaktanárok 

 Táborok: Sarud, Márokpapi: Erdei Iskola 

 Jedlik Ányos fizika verseny előkészítése 

 Tanügyi dokumentumok megnyitása  

 Szakkörök, sportkörök indítása  

 - Simonyi Óbester emlékfutás  

 Technika munkacsoport munkájának összehangolása: 

 Gyakorlókerti munkák beindítása 

 TeSzedd szemétgyűjtő akció megszervezése, lebonyolítása 

 Kutatók Éjszakája – Debrecen – szeptember 25. 

 7. osztályos projektek szervezési feladatai 

 Az ökoiskola pályázat előkészítése  

 NTP pályázatok írása és leadása 

 NTP-KKI-B-15 - köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támo-

gatására. 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program146/ 

 NTP-MTTD-15 -  a matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanu-

láshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben című programok támogatásá-

ra. 

 http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program143/ 

 Szakmai napok: látogatás Kecskeméten a Mercedes gyárba - csapatépítés 

Október 

 Szülői értekezletek 

 Erdei Iskola pályázat leadása 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program146/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program143/
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November  

 Felvilágosító előadás 

 Pedagógiai Napok 

 Projektbemutatók: 7. osztályosok 

December: 

 Projektbemutatók: 7. osztályosok 

 Komplex Természettudományi Verseny az Öveges laborban 

 Megemlékezés az AIDS világnapjáról december 1. 

Január 

 Munkaközösségi foglalkozás 

 Téma: A félév tapasztalatai 

 Osztályozó konferencia 

 Félévi értekezlet 

 Korcsolya 

 Az első félév munkájának értékelése, feladatok meghatározása 

 Természettudományi hetek előkészítése 

Február  

 Tankönyvrendelés előkészítése, egyeztetés a szaktanárokkal 

 Öveges fizikaverseny 

Március 

 Munkaközösségi foglalkozás, téma: Az éppen aktuális iskolai dolgok megbeszélése, Természettudomá-

nyi hetek lebonyolítása 

 Módszertan 

 Szakmai nap 

 OKM mérés eredményének tapasztalatai 

 a Víz Világnapja - rendezvény 

 Természettudományi Hetek versenysorozata 

 Zöld Hetek rendezvényei 

 A felvilágosító előadássorozat: Vörös Kereszt előadása 

 Hulladékgazdálkodás 

Április  

 Az év végi mérések előkészítése 

 KGYTK regionális forduló  

 Föld napja - rendezvény  

 Erdei iskola 

 NTP pályázat megvalósítása 

 Gyárlátogatás: Mercedes: Kecskemét 

 Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny 

Május  

 Projekt-hét Környezetünk, időjárás  

 Tanév végi mérések végrehajtása 6. osztály szaktanárok 

 Kompetenciamérés 

 Komplex természettudományi felmérés 8. osztály  

 KGYTK országos verseny 

Június  

 Osztályozó konferencia 
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 Az éves munka értékelése  

 Munkaközösségi foglalkozás, téma: A 2015/2016 tanév étékelése  

 Tanévzáró 
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10.1. A 2015/2016. tanév mutatószámai az októberi statisztika alapján 

 

Megnevezés Alsó tagozat Felső tagozat Összesen 

        

1. Létszám: általános iskolai tanulók 511 595 1106 

2. Mulasztások előző év végi 

létszám: 514 

előző év végi 

létszám: 654 

előző év végi lét-

szám: 1168 

  Mulasztott napok száma 5210 7091 12301 

  ebből igazolatlan nap 152 729 881 

  1 főre eső igazolt nap 10,1 10,8 10,5 

  1 főre eső igazolatlan nap 0,3 1,1 0,75 

3. Idegen nyelvet tanul    

Angol nyelv 202 403 605 

Német nyelv 121 183 304 

Emelt óraszámban tanulnak nyelvet a 3-4-5-6. évfolyamokon: 68 39 107 

Angol nyelv emelt óraszámban 70 29 99 

Német nyelv emelt óraszámban 48 15 63 

4. Bukások összesen 6 28 34 

  ebből 1-2 tantárgy 4 23 27 

  ebből 3 vagy több tantárgy 2 5 7 

5. Kitűnő tanulók 119 58 177 

6. Magántanulók száma 3 4 7 

7. SNI-s tanulók integráltan nevelt 12 9 21 

8. SNI-s tanulók gyógypedagógiai csoportban 9 12 21 

9. BTM-es tanulók 60 41 101 
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10. HH-s tanulók 52 79 131 

11.Gyógytestnevelésen résztvevők száma 0 0 0 

12. Mulasztás miatt nem osztályozható 0 6 6 

13.Napközis, tanulószobás tanulói létszám 493 431 924 

14. 8. osztályosok száma 0 122 122 
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10.2. Továbbképzések, továbbtanulás 

 

 Név Továbbképzés megnevezése Továbbképző intézmény A továbbképzés  

befejezése 

1.  Nábrádi Mihály Család-és gyemekvédő tanár mesterképzés Eszterházy Károly Főiskola 2016. január 

2.  Nábrádi Mihályné Pedagógiai mérés és értékelés mesterkép-

zés és szakvizsga 

Eszterházy Károly Főiskola 2016. január és április 

3.  Mezein Gurbán Juli-

anna 

Pedagógiai mérés és értékelés mesterkép-

zés és szakvizsga 

Eszterházy Károly Főiskola 2016. január és április 

4.  Mónusné Ruszin 

Anna Mária 

Fejlesztőpedagógus Debreceni Egyetem Gyer-

meknevelési és Felnőtt-

képzési Kar 

2016. július 

5.  Simon Ferenc testnevelő tanár Nyíregyházi Főiskola 2016 

6.  Papp Anita Pedagógus szakvizsga - mentori, vezetőta-

nári feladatokra felkészítő és iskolai men-

tor ismeretkör 

Nyíregyházi 

Egyetem 

2018. június 

7.  Fábián Andrea Az erkölcstan tantárgy tanításának elméleti 

és módszertani 

ismeretei a köznevelési intézmények 5-8. 

évfolyamán 

Oktatási Hivatal 

Debreceni Pedagógiai Okta-

tási Központ 

2016. február 

8.  Hádáné Kéki Mária Az erkölcstan tantárgy tanításának elméleti 

és módszertani 

ismeretei a köznevelési intézmények 5-8. 

Oktatási Hivatal 

Debreceni Pedagógiai Okta-

tási Központ 

2016. február 
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évfolyamán 

9.  Ádámné Balog Erika Mérés, értékelés szakvizsgázott pedagógus Debreceni Egyetem 2016. június 

10.  Ferencziné Ré-

pánszki Tímea 

Fejlesztőpedagógus Debreceni Egyetem Hajdú-

böszörményi Kara 

2016. június 

11.  Zágonyiné Ormós 

Judit 

Az iskolai közösségfejlesztés Magyar Cserkészszövetség 2016. október 

12.  Ötvösné Tóth Ágnes Az iskolai közösségfejlesztés Magyar Cserkészszövetség 2016. október 

13.  Péter Csaba gitártanár MA Debreceni Egyetem 2018. június 

14.  Madai Tamás Új módszer, új tudás a mindennapos testne-

velésben 

Testnevelési Egyetem 2015. november 

15.  Hadas Sándor Új módszer, új tudás a mindennapos testne-

velésben 

Testnevelési Egyetem 2015. november 

16.  Szabó Attila Új módszer, új tudás a mindennapos testne-

velésben 

Testnevelési Egyetem 2015. november 

17.  Bodnárné Varga Már-

ta 

könyvtárpedagógia tanár mesterképzés Pécsi Tudományegyetem 2016. június 

18.  Daróczi Ildikó Stratégiák, módszerek, munkaformák a 

magyar nyelv tanításában 

Debreceni POK 2015. december 

19.  Labanczné Fekete 

Marianna 

Stratégiák, módszerek, munkaformák a 

magyar nyelv tanításában 

Debreceni POK 2015. december 
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20.  Löfcsikné Rékasi Ilo-

na 

Szakmai megújító képzés magyartanárok 

részére  

Debreceni POK 2015. december 

21.  Vargáné Papp Júlia Népi Kismesterségek Oktatása Nádudvari Népi Kézműves 

Szak-iskola és Kollégium 

2015. december 

22.  Vargáné Papp Júlia Országos Vándorlegény Konferencia Nádudvari Népi Kézműves 

Szak-iskola és Kollégium 

2015. december 

23.  Molnár Imréné biológiai részismeret mesterképzés Eszterházy Károly Főiskola 

Természettudományi Kara 

2017. január 
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10.3. 1. táblázat: A 2016/2017. tanév tanulócsoportjainak tervezése 

 

so
rs

zá
m

 

Az intézményben 
működő oszt-

ályok tényleges 
létszáma 

Az Nkt. 47. § (7) 
bekezdése szer-

inti szorzóval 
számítandó 

tanulók száma 

A 3. oszlop 
szorzószámai
nak figyelem-

bevételével 
számított 
létszám 

Az Nkt. 4. sz. 
melléklete 

alapján max-
imális oszt-
álylétszám 

Az Nkt. 25. § (7) 
bekezdése 

alapján a fen-
ntartó által 

engedélyezhető 
létszám 

(20% túllépés) 

Intézményi 
javaslat: 

a fenntartó 
által engedé-

lyezett 
létszámra 

osztály 
megnev

ezése 
fő 

2-es 
szorzó

val 

3-as 
szorzóv

al 
    

1.  1.a 23 0 0 23 27 32,4 23 

2.  1.b 26 0 0 26 27 32,4 26 

3.  1.c 20 0 0 31 27 32,4 31 

4.  1.d 18 0 0 30 27 32,4 30 

5.  1.e 27 0 0 27 27 32,4 27 

6.  2.a 23 1 1 26 27 32,4 26 

7.  2.b 26 0 0 26 27 32,4 26 

8.  2.c 23 0 1 25 27 32,4 25 

9.  2.d 30 1 0 24 27 32,4 24 

10.  2.e 29 0 0 29 27 32,4 29 

11.  3.a 27 0 1 29 27 32,4 29 

12.  3.b 25 0 0 25 27 32,4 25 

13.  3.c 30 0 0 25 27 32,4 25 

14.  3.d 23 0 0 23 27 32,4 23 

15.  4.a 24 0 1 26 27 32,4 26 

16.  4.b 26 0 0 26 27 32,4 26 

17.  4.c 26 0 0 26 27 32,4 26 

18.  4.d 24 0 0 25 27 32,4 25 

19.  4.e 25 0 0 24 27 32,4 24 

20.  4.f 23 1 1 26 27 32,4 26 

21.  5.a 31 2 0 33 27 32,4 33 

22.  5.b 28 0 0 28 27 32,4 28 

23.  5.c 25 0 0 31 27 32,4 31 

24.  5.d 23 1 0 27 27 32,4 27 

25.  5.e 17 0 0 17 27 32,4 17 

26.  6.a 29 0 0 29 27 32,4 29 
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27.  6.b 29 0 0 29 27 32,4 29 

28.  6.c 29 1 0 30 27 32,4 30 

29.  6.d 30 1 0 27 27 32,4 27 

30.  6.e 29 2 0 31 27 32,4 31 

31.  7.a 24 0 0 24 27 32,4 24 

32.  7.b 27 0 0 27 27 32,4 27 

33.  7.c 23 0 0 23 27 32,4 23 

34.  7.d 27 0 0 24 27 32,4 24 

35.  7.e 27 0 0 22 27 32,4 22 

36.  7.f 26 0 0 26 27 32,4 26 

37.  8.a 21 1 0 22 27 32,4 22 

38.  8.b 23 0 0 23 27 32,4 23 

39.  8.c 22 0 0 22 27 32,4 22 

40.  8.d 24 0 0 20 27 32,4 20 

41.  8.e 22 0 0 22 27 32,4 22 

42.  8.f 20 0 0 20 27 32,4 20 

43.  8.g 20 0 0 20 27 32,4 20 

44.  SNI 1-4. 3 0 0 3 13 15,6 3 

45.  SNI 5-8. 16 0 0 16 13 15,6 16 

 
 



 

28 

 

 

10.4. 2. táblázat: Benyújtott sikeres pályázataink 

 

Pályázat címe Kiírója Cél 
Nyertes összeg, 

díjazás 
Futamidő 

Intézményi pályázat "Mozgás, kirándulás a sza-
badban" 

Generali a Biztonság-
ért Alapítvány Bp.  

Intézményi törekvések támogatása a gyer-
mekek betegségmegelőzése, egészségmeg-
őrzése érdekében. 

150.000 2015-2016. 

NTP-MKÖ-15 hazánk nemzeti kulturális öröksé-
gének megőrzését, a nemzetiségi hagyományok 
és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggon-
dozó programok támogatása 

EMMI, EMET A hazai nemzeti kulturális örökségének 
megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és 
a népi kultúra ápolását felvállaló tehetség-
gondozó programok támogatása. 

1.700.000.- 2015-2016. 

NTP-RHTP-15 ehetséges roma, hátrányos hely-
zetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok-
nak szóló tehetséggondozó programok megvaló-
sításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatá-
sokhoz való hozzáféréseinek, továbbá a roma 
fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatása 

EMMI, EMET A tehetséges roma, hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok-
nak 
szóló tehetséggondozó programok megva-
lósításának, valamint a tehetségsegítő 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, 
továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé 
válásának 
támogatása. 

1.318.000.- 2015-2016. 

NTP-MOI-15  tehetséges fiatalok felkészítését 
végző művészetoktatási intézmények tehetség-
gondozó programjainak támogatása 

EMMI, EMET A tehetséges fiatalok felkészítését végző 
művészetoktatási intézmények tehetség-
gondozó programjainak támogatása. 

1.500.000.- 2015-2016. 

NTP-KKI-B köznevelési és a kulturális intézmé-
nyekben működő tehetséggondozó programok 
támogatása 

EMMI, EMET A köznevelési és a kulturális intézmények-
ben működő komplex tehetséggondozó és 
tehetségfejlesztő programok megvalósítá-
sának támogatása. 

1.400.000 2015-2016. 

NTP-SR- 15 sportágakat népszerűsítő rendezvé-
nyek támogatása 

EMMI, EMET Sportágakat népszerűsítő rendezvények 
támogatása. 

500.000.- 2015-2016. 

Kinder + SPORT program a 2014-15-ös tanévre 
(alsó tagozatosoknak) 

Kinder + SPORT Bu-
dapest 

A tömegsport támogatása, népszerűsítése, a 
rendszeres testmozgás megszerettetése a 
gyerekekkel, hogy az aktív sport későbbi 

Sportszercsomag kb. 
20.000 Ft értékben 

2016.05.01 
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életük során is a mindennapok része le-
gyen. 

Erzsébet Tábor Magyar Nemzeti Üdü-
lési Alapítvány Erzsé-
bet Program  

Aktív nyári szünidei program biztosítása 
egy-egy hétre ingyen a Balaton partján 
közös élményszerzéssel, sportolással. 

190 gyerek ingyenes 
egy hetes vízparti 

táborozása 

2016.06-07. hó 

Határtalanul Pályázat Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

A magyarországi köznevelési intézményben 
nappali rendszerű 
oktatásban részesülő, 7. évfolyamon tanuló 
diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukraj-
na, Szlovénia vagy Horvátország magyar-
lakta területeire irányuló tanulmányi ki-
rándulásának támogatása. 

1.300.00 Ft ...-2016.04.30 

„Digitális Kárpát-medence” című rajz- és kisfilm 
pályázat 

Magyar Nemzeti Digi-
tális Archívum és 
Filmintézet (MaNDA) 

Olyan digitális formátumú pályaművek 
készítése, melyek bemutatják hazánk fontos 
színhelyeit és jelképeit. 

10.000.- 2015-2016. 

Összesen (az Erzsébet táborok nem számsze-
rűsíthető nyeremények) 

  7.898.000.-  
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Beszámoló a 2015. évi kompetenciamérésről 
(Mezeiné Gurbán Julianna) 

Intézményi szinten a 6. évfolyamon 178-ből 172 tanuló, 8. évfolyamon 162-ből 158 gyerek vett részt a 

mérésben. 

1. Matematika 6. évfolyam 

A tanulók átlageredménye 1410 pont, amely az országos átlag alatt marad. 

 

A szignifikánsan jobban teljesítő iskolák hatszor többen vannak, mint akik szignifikánsan gyengébben 

teljesítettek országos szinten. A városi általános iskolák között még magasabb ez az eltérés. 
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A tanulók képességpontszáma iskolánkban 1024-től 1838 pontig terjed, alsó határa 161 ponttal az 

országos átlag alatt van (de még a járásunk általános iskolai átlaga alatt is 124 ponttal). A maximális 

1838 pont viszont az országos átlag fölött található 49, de a járási fölött 141 ponttal. 
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A képességeloszlás szerint 1. szint alatt helyezkedik el 8 tanulónk (ez 2,7-szeres növekedés az előző 

évihez képest) és nincs 6. képességszintű tanuló az évfolyamon (tavaly 3 fő volt) A képességeloszlás 

az iskolában balra eltolt, amely azt jelenti, hogy a tanulók 25%-a 1. szintű vagy az alatti (tavaly 18% 

volt), és nincs 6.  szintű (tavaly 2,2% volt). Nincs és nem is volt 7. képességszintű tanuló az iskolában. 

A gyerekek több, mint 60%-a 2. vagy 3. szintű a képességeloszlás görbén (ez tavaly 50% volt). 
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Az 1497 pontos országos átlag alatt teljesítettek 68 ponttal az Óvoda utcai és a Magyar utcai intéz-

ményegységek tanulói és 113 ponttal alatta a Polgári utcai intézményegység tanulói. 

 

A képességeloszlás görbe alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a Magyar utcán a minimum képességű is 

76 ponttal jobbat írt, mint a Polgári utcán, és 124 ponttal jobbat, mint az Óvoda utcán. Az Óvoda utcán 

írta valaki az iskolai maximumot, amelynél 149 ponttal gyengébb a Magyar utcai maximum és 111 

ponttal a Polgári utcai maximum. 
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A tanulók eredményeit telephelyenként tanulmányozva még gyengébb képességeloszlásra juthatunk, 

mint az iskolai összesen esetén (az Óvoda utcán pedig teljes egészében). Mindhárom diagram nagyon 

eltolódott a gyengébb képességűek felé, de feltűnő, hogy a Magyar és a Polgári utcán nincsenek egyál-

talán a felső szinteken (5., 6., 7.) tanulók és az 5. szinten is csak 1 gyerek van.  
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A családi háttérindex alapján számítotthoz képest a Magyar utcán 47 ponttal elmarad a tényleges tel-

jesítmény a várhatóhoz képest, amely nem szignifikáns különbség. Az Óvoda utcán 68 ponttal, a Polgá-

ri utcán 113 ponttal marad el az elvárt szinttől. Ezt az is okozhatta, hogy a kérdőívben „megszépített” 

adatokat szerepeltetnek a szülők. Az iskolának nincs joga ellenőrizni a kérdőíveket, így a nem hiteles 

adatokat tartalmazó kérdőívek is feldolgozásra kerülnek, a magasabb háttérindex (jobb családi háttér) 

pedig magasabb elvárt szintet eredményez. 

 



 

37 

 

 

Matematika 8. évfolyam 

 

A tanulók átlageredménye 1573 pont (tavaly 1536 pont volt), amely az országos átlag alatt van 45 

ponttal (tavaly 81 pont volt) és a városi általános iskolák átlaga alatt 20 ponttal (tavaly 57 pont volt). 
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A szignifikánsan jobban teljesítő iskolák kétszer annyian vannak (tavaly hatszor annyian voltak), mint 

akik szignifikánsan gyengébben teljesítettek. 

 

A tanulók képességpontszáma iskolánkban 1166-tól 2013 pontig terjed, amelynek alsó határa 119 

ponttal (tavaly 130 pont volt) az országos átlag alatt van (de még a járásunk általános iskolai átlaga 

alatt is 116 ponttal (tavaly 250 pont volt). A maximális 2013 pont viszont az országos átlag fölött ta-

lálható 83 ponttal (tavaly 160 volt), és a járási fölött 151 ponttal (tavaly 230 pont volt). 
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A képességeloszlás szerint 1. szint alatt nincs tanulónk (tavaly 2 volt), 6. szinten van 9 fő (tavaly 3 

volt) és a 7. szinten is van egy tanuló (tavaly is egy volt). A képességeloszlás az országos szinthez ké-

pest az iskolában kicsit balra eltolt, amely azt jelenti, hogy a tanulók 5,7 %-a 1. szintű vagy az alatti 

(tavaly 4,8% volt), és csak 6,4 % (tavaly 2,9% volt) 6. és 7. szintű az iskolában. A gyerekek 58,8 %-a 2. 

vagy 3. szintű a képességeloszlás görbén (tavaly is több, mint 50%-a volt). 
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Az 1618 pontos (tavaly 1536 pont volt) országos átlag alatt teljesítettek 5 ponttal (tavaly 60 pont volt) 

a Magyar utca, 48 ponttal (56 ponttal fölötte volt) az Óvoda utcai intézményegység tanulói és 66 pont-

tal (tavaly 100 pont volt) a Polgári utca tanulói. 

 

A képességeloszlás görbe alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a Magyar utcán a minimum képességű is 

103 ponttal jobbat írt, mint az Óvoda utcán, és 127 ponttal jobbat, mint a Polgári utcán. A Magyar ut-

cán írt 2013 pontos iskolai maximumnál, 16 ponttal gyengébb az Óvoda utcai maximum és 118 pont-

tal a Polgári utcai maximum. 
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A tanulók eredményeit telephelyenként tanulmányozva hasonló eredményre juthatunk, mint az isko-

lai összesen esetén, kivétel az Óvoda utcai diagram. Az Óvoda utcán inkább jobbra tolódik a diagram, a 

jobb képességpontok felé. A Magyar utcán a gyengébb képességűek szinte mindannyian a 2. szint tete-

jén és a 3. szint alján, a jobbak pedig a 4. és 5. szinten helyezkednek el. A Polgári utcán a tanulók túl-

nyomó többsége az 2. szint teteje és 4. szint alsó harmada között van.  
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44 

 

 

A családi háttérindex alapján számítotthoz képest a Magyar utcán 14 ponttal (tavaly 115 pont volt), az 

Óvoda utcán közel 28 ponttal (tavaly nem volt adat) elmarad a tényleges teljesítmény a várhatóhoz 

képest, amely nem szignifikáns különbség. A Polgári utcán nem lehetett ilyen értéket számolni, mert 

nem érkezett be a megfelelő számú kérdőív. 
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A tényleges eredmények a 2013-as mérés eredményei alapján számolt várható eredmények képest a 

Magyar utcán 16 ponttal jobb, az Óvoda utcán 36 ponttal és a Polgári utcán 14 ponttal gyengébb, mint 

az elvárt. Ezek nem szignifikáns különbségek. 
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Szövegértés 6. évfolyam 

 

A tanulók átlageredménye 1417 pont (tavaly 1430 pont volt), amely az országos átlag és a városi álta-

lános iskolák átlaga alatt marad. 
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A szignifikánsan jobban teljesítő iskolák 4-szer többen vannak (tavaly 2 és félszer többen voltak), mint 

akik szignifikánsan gyengébben teljesítettek országos szinten és városi általános iskolák is. 

 

A tanulók képességpontszáma iskolánkban 989-től 1867 pontig terjed (tavaly 881-től 1906 pontig 

terjedt), amely 159 ponttal (160 pont volt) az országos alsó határ alatt van (de még a járásunk általá-

nos iskolai átlaga alatt is 149 ponttal (70 pont volt). A maximális 1867 pont viszont az országos átlag 

fölött található 56 (tavaly 100 volt), és a járási fölött 118 ponttal (tavaly 170 pont volt). 
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A képességeloszlás szerint 1. szint alatt helyezkedik el 2 tanulónk (tavaly 3 volt) és a 6. szinten 7 (ta-

valy 3 volt), de ettől függetlenül a képességeloszlás az iskolában balra eltolt, a tanulók 17,4%-a 1. szin-

tű vagy az alatti (tavaly 11% volt), de csak 2,9%-a 6. szintű (tavaly 3% volt) és 7. szintű nincs is az is-

kolában (tavaly sem volt). A gyerekek 45,3%-a 2. vagy 3. szintű (tavaly több, mint 50% volt) a képes-

ségeloszlás görbén. 
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Az 1488 pontos (tavaly 1430 pont volt) országos átlag alatt teljesítettek 52 ponttal az Óvoda utcai in-

tézményegység (tavaly 8 pont volt), 76 ponttal a Magyar utcai intézményegység (tavaly 6 pont volt) és 

89 ponttal a Polgári utcai intézményegység tanulói (tavaly 36 ponttal átlag fölött volt). 

 

A képességeloszlás görbe alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a Magyar utcán a minimum képességű is 

156 ponttal jobbat írt, mint a Polgári utcán, és az Óvoda utcán (tavaly a Polgári utcán a minimum ké-

pességű is 60 ponttal jobbat írt, mint a Polgári utcán, és 294 ponttal jobbat, mint az Óvoda utcán). A 

Óvoda utcán írta valaki az iskolai maximumot, amelynél 34 ponttal gyengébb a Polgári utcai maximum 

(tavaly 31 volt) és 109 ponttal a Magyar utcai maximum (tavaly 66 pont volt). 
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A tanulók képességeloszlását tekintve óriási a szórás az Óvoda utcán és a Polgári utcán tűnik a leg-

egyenletesebbnek az eloszlás. Természetesen a balra eltolt eloszlás itt is jellemző mind a három in-

tézményegységben. 
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A családi háttérindex alapján számítotthoz képest a Magyar utca 50 ponttal, az Óvoda utcán 52 ponttal 

az elvárt eredmény alatt teljesítettek, amely nem szignifikáns különbség az elvárthoz képest. A Polgári 

utcán 55 ponttal alatta teljesítettek, amely már szignifikáns különbséget mutat.  
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Szövegértés 8. évfolyam 

 

A tanulók átlageredménye 1540 pont (tavaly 1478 pont volt), amely az országos átlag alatt marad 27 

ponttal (tavaly 80 pont volt) és a városi iskolák átlaga alatt 2 ponttal (tavaly kb. 30 pont volt). 
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A szignifikánsan jobban teljesítő iskolák kb. 1,5-szer annyian vannak (tavaly több, mint ötször annyian 

voltak), mint akik szignifikánsan gyengébben teljesítettek országos szinten. A városi általános iskolák 

között 1,3-szer annyian (tavaly majdnem hatszor annyian voltak). 

 

A tanulók képességpontszáma iskolánkban 1106-tól 2015 pontig terjed (tavaly 1108-tól 1819 pontig 

terjedt), amely több mint 100 ponttal az országos és a városi általános iskolák minimum átlaga alatt 

van (de még a járásunk általános iskolai átlaga alatt is majdnem 100 ponttal, ez tavaly is így volt). A 

maximális 2015 pont is az országos és a városi átlag fölött található (tavaly ezek alatt volt), és a járási 

fölött van több mint 200 ponttal (tavaly 40 ponttal volt). 
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A képességeloszlás szerint nincs 1. szint alatt senki (tavaly sem volt). Az 1. szinten helyezkedik el 3 

tanulónk (tavaly 4 volt) és a 6. szinten 14 (tavaly 3 volt), a 7. szinten 5 tanuló (tavaly senki sem volt). 

Ettől függetlenül a képességeloszlás az iskolában kicsit balra eltolt, amely azt jelenti, hogy a tanulók 

72%-a (tavaly 55% volt) az alsó 4 szinten van, a többiek fölötte.  
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Az 1567 pontos (tavaly 1478 pont volt) országos átlag alatt teljesítettek 10 ponttal a Polgári utcán 

(tavaly 5 pont volt), 12 ponttal a Magyar utcán (tavaly 40 pont volt) és 38 ponttal az Óvoda utcán (ta-

valy fölötte volt 14 ponttal).  

 

A képességeloszlás görbe alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a Magyar utcán a minimum képességű is 

97 ponttal jobbat írt, mint a Polgári utcán és 213 ponttal jobbat, mint az Óvoda utcán (tavaly az Óvoda 

utcán a minimum képességű is 6 ponttal jobbat írt, mint a Polgári utcán, és 89 ponttal jobbat, mint a 

Magyar utcán). Az Óvoda utcán írta valaki az iskolai maximumot, amelynél 30 ponttal gyengébb a Pol-

gári utcai maximum és 81 ponttal a Magyar utcai maximum (tavaly a Polgári utcán írta valaki az isko-

lai maximumot, amelynél 23 ponttal gyengébb az Óvoda utcai maximum és 46 ponttal a Baross utcai 

maximum). 



 

59 

 

 

A tanulók eredményeit telephelyenként tanulmányozva hasonló eredményre juthatunk, mint az isko-

lai összesen esetén (az Óvoda utcán pedig teljes egészében). A Magyar, de főleg a Polgári utcán nem 

folyamatosak a görbék, hanem ugrások vannak a képességszintek között. 
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A családi háttérindex alapján számítotthoz képest a Magyar nem, de az Óvoda utcán elmarad a tényle-

ges teljesítmény a várhatóhoz képest, bár egyik telephelyen sem szignifikáns a különbség. A Magyar 

utcán 9 ponttal jobb, az Óvoda utcán 16 ponttal gyengébb a teljesítmény. A Polgári utcán nem lehetett 

ilyen értéket számolni. (Tavaly a Magyar és a Polgári utcán is elmarad a tényleges teljesítmény a vár-

hatóhoz képest. A Magyar utcán 85 ponttal, a Polgárin  28 ponttal. Az Óvoda utcán nem lehetett ilyen 

értéket számolni.) 
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A tényleges eredmények a 2013-as mérés eredményei alapján számolt várható eredmények az Óvoda 

utcán éppen megegyeznek a tényleges eredménnyel, a Magyar utcán 8 ponttal, a Polgári utcán 12 

ponttal jobb, mint az elvárt. (Tavaly az Óvoda utcán 7 ponttal jobb, a Baross 51 ponttal és a Polgári 

utcán 8 ponttal gyengébb, mint az elvárt). 
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Összességében megállapítható, hogy az Óvoda utcán a korábban években megszokott eredményekhez 

képest a 6. évfolyamon visszaesés látszik a matematika eredményeken, mert ezen az évfolyamon nem 

volt az 5. évfolyamtól kezdődő homogén csoportbontás. De a 8. évfolyam eredményein még szignifi-

káns különbséget mutat a másik két intézményegység eredményeihez képest. Ezeken az eredménye-

ken is látszik, hogy a lehetőségekhez képest támogatni kellene a homogén csoportok kialakítását mind 

a három intézményegységben, ha másképp nem lehetséges, akkor magyar-matematika erősebb-

gyengébb párosítással. 

Az órarendbe beépített kompetenciamérésre előkészítő fejlesztőfoglalkozások hatása csak a követke-

ző évi kompetenciamérésbe látható majd először. Azonban ezt is tovább kellene fejleszteni a 6. évfo-

lyam kompetenciaméréseinek teljes körű kielemzésével elkészített fejlesztési tervekkel. 

Az eredmények javítása érdekében minden nevelővel továbbra is tudatosítani kellene, hogy szövegér-

tést nem csak magyar órán és matematikai kompetenciát nemcsak matematika órán lehet és KELL 

fejleszteni, hanem minden tantárgy tananyagába be lehet és be KELL ezen ismereteket építeni. Ennek 

szemléletes példáját is meg lehetne mutatni egy továbbképzésen, régi kompetenciás feladatokon ke-

resztül, tantárgyakra lebontva. 

Minden nevelőnek be kell látni, hogy a kompetenciák fejlesztése nem kampányjellegű 6. és 8. évfolya-

mos feladat, hanem 1. osztálytól kezdődően minden évfolyamon folyamatos fejlesztést igényel a gye-

rekek képességszintjének és tudásának megfelelően. 

 


