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Készült a Karcagi Tankerületi Központ iránymutatása alapján. 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Tanórai nevelő-oktató munka 

 

Az intézményben integráltan oktatunk SNI tanulókat, de ezen kívül is jellemzőek a 

nagyfokú képességek szerinti különbözőségek, amelynek meg kell felelnie a 

pedagógusok tanulásszervezésének. 

Az óralátogatások tapasztalataiból megállapítható, hogy a módszertani kultúra 

változatos. Alsó és felső tagozaton is megjelenik a differenciált tanulásszervezés, a 

drámapedagógia és a projektpedagógiai alkalmazása. Ezek azonban nem általánosak, 

jellemzően pedagógusok személyiségéhez, módszertani felkészültségéhez és tantárgyi 

sajátosságokhoz kapcsolhatók.  

 

1.2. Tanórán kívüli nevelő-oktató munka 

 

A jogszabályoknak és az engedélyezett óratömegnek megfelelően alakítottunk ki 

tanórán kívüli tevékenységekhez csoportokat.  

 

• Tanulószoba  

E-naplóba bejegyzett induló létszám: 21 

E-naplóba bejegyzett záró létszám: 33 

Szilvásiné Kálmán Szilvia: 

A tanulólétszám növekedése az év során okozott némi fejtörést és nehézséget, hogy a 

munkánk minősége ne romoljon, a tanulók számonkérése és ellenőrzése maximálisan 

megtörténjen.  

A tanulók házifeladat feljegyzései, arra megfelelő leckefüzetbe egyedül az ötödik 

osztályosoknál valósult meg. A 7. osztály kritikus mennyiségű házifeladatot próbált a 

tanév során elsumákolni. A leleményes pedagógusok előrelátásának köszönhető, a 

házifeladathiányok csökkentése.  
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Kiemelhető magatartási problémák nem voltak jellemzők a tanulószobai 

foglalkozásokon. Pár alkalommal volt csak a tanulószoba engedély nélküli elhagyása, 

de minden esetben azonnali reagálás történt az aktuális nevelő részéről. 

A három tanulószobás nevelő, teljes összhangban, együttműködve, azonos, 

következetes elvárásokkal vezette a tanulószobát. Talán ennek is köszönhető, hogy a 

tanulók nyugodtabbak voltak és kevésbé voltak fegyelmezési problémák az előző 

évekhez viszonyítva. Egyedüli gondot a kengyeli, bejárós tanulók jelentették. 

Összességében a tanuló létszám optimalizálását gondolnám indokoltnak, a hatékonyság 

nevében. Magatartás problémák nem voltak számottevőek, a magas csoportlétszám 

ellenére sem. 

Káczán Katalin: 

A tanulószobán a hétfői napokon voltam. A csoport létszáma magas volt, de kezelhető 

mértékben. Az év elején tisztáztuk a szabályokat közösen a tanulószobás nevelőkkel, és 

ezt igyekeztünk egész évben betartani, illetve betartatni.  

A nyugodt tanulási légkör megteremtése és megtartása nem okozott gondot, inkább a 

motiválás volt az, ami nagyon sok időt, energiát emésztett fel. Még mindig sokszor 

előfordult néhány gyereknél, hogy szándékosan vagy véletlenül, de nem hozták el a 

gyerekek a felszerelést, így nehezen volt megoldható a hatékony másnapi felkészülés. 

Sokan azonban bátran kértek segítséget, illetve segítettek egymásnak, hatékonyan 

működő tanulópárokat alkotva. 

A tanulási időt mindvégig kihasználtuk, tehát ténylegesen tanulásra, gyakorlásra kellett 

fordítaniuk a tanulószobai időt. 

Problémát okozott, hogy nem mindig vallották be, mi a házi, a Kréta pedig nem mutatja 

a tanszobás nevelőnek, hogy a kollégák milyen házi feladatot adtak, így a gyerekek 

bemondására tudtam csak hagyatkozni. Leckefüzetet csak az 5. osztály vezetett. 

Szabó József: 

A szerdai napon nem volt semmilyen délutáni foglalkozása a tanulóknak, így teljes 

létszámban vettek részt. Több tanuló zavarta folyamatosan a foglakozást ezzel a 

tanulni akarókat hátráltatta. Leginkább a bejárós gyerekek. Javaslatom, hogy a 

bukásra álló tanulóknak külön lecke füzetük legyen. Több házi feladatot kapjanak. 
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• Napközi: 

Az alsó tagozaton 2 napközis csoport működött. 

- Az 1-2. osztály minden tanulója kérte a napközis ellátást, ami azért volt jó, mert a 

tanítási órákat rugalmasabban tudtuk kezelni.  

Kóródiné Árkosi Edina: 

Az 1-2. osztály összevont osztályként működött az idén.  25 fővel indultunk, de elment 

2 tanuló, így év végére 23-an maradtunk. Egy tanuló kivételével mindenki ebédelős és 

uzsonnás volt. A napközis időben a megmaradt házi feladatokat készítettük el, 

valamint lehetőségük volt a gyerekeknek a szabad játékra. Délután több tanuló is részt 

vett különböző szakkörökön, foglalkozásokon: grafika, floorball, gyógytestnevelés. 

Sokan beiratkoztak a könyvtárba és rendszeresen látogatták is, könyveket 

kölcsönöztek.  

A gyerekek hamar megtanulták a szabályokat, év végére szinte teljes mértékben 

alkalmazni is tudták. 

Nagyon jó hangulatban teltek a délutánjaink. 

 

- A 3-4. osztályos tanulók közül 18 fő igényelte a napközis ellátást, a lemorzsolódás 3 

fő volt. 

Csányiné Molnár Erzsébet: 

Összeszokott kis csoport a 3-4.osztály tanulóiból. Az év közben érkező gyerekek 

könnyen beilleszkedtek. 

A hangadó, öntörvényű negyedikes fiúk erősen meghatározták a csoport 

teljesítményét, mindennapjait. 

A munkatempó néhány tanulónál nagyon lassú, ez gondot fog okozni a jövőben. 

Felszerelés hiány gyakran előfordul, sokan nem jegyzik fel a házi feladatot. 

• Sportkör 

Az alsó tagozaton 1 és a felső tagozaton 2 sportkör működött. 

Alsó tagozat: 

Zákány Barbara: 

Floorball szakkörre az idén 22 tanuló iratkozott be, ami az alsós tagozatos tanulók 50%-

a. A gyerekek rendszeresen látogatták a szakköri foglalkozásokat, hiányzás csak 
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betegség esetén volt tapasztalható. Az eszközellátottság a tavalyi tanévhez képest sokat 

javult, ez köszönhető a gyermekekért Alapítvány és a szülők támogatásának. A 12 ütő 

és 5 labda mellé 12 versenyütőt, 25 labdát és 2 floorball kaput is kaptunk. 

A létszám az edzésekhez magas volt, ennek ellenére igyekeztem megfelelően 

felkészíteni a tanulókat a versenyekre. Teljesült az idén, a tavalyi év végén kitűzött cél, 

hogy csak lányokból álló csapatot is indítok a diákolimpián.  4 csapatot neveztem a 

diákolimpiára: I. korcsoport fiú, lány, II. korcsoport fiú, lány. Mind a négy csapat 

bejutott az országos elődöntőbe, ahol a 4. és 6. helyen végeztek. 

Javaslatom a jövő évi tanévre, hogy nemenkénti vagy korcsoportonkénti megosztásban 

legyen floorball szakkör. 

 

Felső tagozat: 

Szabó József 

Kosárlabda szakkört tartottam, melyet a tanév második felében a 3-4. osztályosok is 

látogattak. Aktívan becsatlakoztak, előreláthatólag eredményesek lehetnek. Szeretnék 

kosárlabda csapatot szervezni, mely először iskolai, később területi szinten is sikeres 

lehet. 

Versenyek és eredményei:  

Diákolimpia: mezei futás Martfű (8 fő), atlétika ( 4 fő ), Floorball ( lányok: 6 fő 

3.hely ), Bozsik torna több alkalommal vettünk részt (IV. korcsoport 11 tanuló) 

 

• Szakkörök:  

Kapcsolódás a Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 3.1.1 Az oktatási 

tevékenység minőségének javítása pontjához. 

Színjátszó szakkör: 

Kapcsolódás a Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 3.1.8 A tanuló 

kommunikációs képességének erősítése pontjához 

Szatlóczki Edit:  

A szakkör tanulói jelentkezések alapján 11 fővel indult, de a tanév során változó volt a 

létszám. Megvalósult feladatnak tekintem az október 23-ra készített ünnepi műsort, a 

Karácsonyi Gálára készült jelenetet (7. osztály: Arany János: A fülemile) és márciusban 

a megyei Weöres Sándor Színjátszó Találkozóra vitt jelenetet (8. osztály: Jelenetek egy 

iskola életéből). Nehézséget okozott az első félév során, hogy a 7. és 8. osztályosok 
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órarendje miatt csak 7. óra után lehettek a próbák (hétfő, szerda). Így az alsóbb 

évfolyamokról (5-6) több tanuló lemorzsolódott: vagy nem jöttek vissza, vagy nem 

tudták, hogy milyen feladattal jár a felkészülés. Továbbá a 3. foglalkozás, a pénteki tánc 

Szekeres Andival, heti 3 szakkört jelentett volna egy tanulóra. Ez a 2. félévben 

realizálódott, miután Andi tartós távollét után visszajött. Elmaradt feladat részemről a 

Rómeó és Júlia színre vitele. 

 

Szekeres Andrea: 

A szakkör nagyon jó alkalom volt arra, hogy a felsőből a nem tánc és mozgásos 

gyerekek is szerepelhessenek például a nagy sikereket elért március 15-ei műsorunkban. 

A tapasztalat az, hogy sokan megragadják az alkalmat a táncos foglalkozásokra, az 

alapját a szakkörnek a 7. osztályos lányok és az 5-6. osztályos tánc és mozgásos csoport 

adta 11 fő járt rendszeresen, lelkesen és becsülettel. 

Az iskolai rendezvényekre sokkal könnyebb volt színes műsorral felkészülni ezzel a heti 

1 órával. Azonban sajnálom, hogy a tervezett Rómeó és Júlia színdarab részletet nem 

sikerült színpadra vinni. A táncosok elkészültek a táncbetétek begyakorlásával, így 

terveim szerint jövőre a szöveget is meg fogjuk hozzá tanulni, mindenképpen 

szeretném, ha bemutatnánk a nagyközönségnek. 

Nagyon jól jött, hogy már kész táncbetétünk volt a 7. osztályosokkal, így a Határtalanul 

kirándulás alkalmával a felvidéki iskolában elő tudták adni azt, amit a színjátszó 

szakkörön tanultak. 

 

Sajnos az óratömegünk nem ad lehetőséget több szakkört meghirdetni. 

 

• Iskolai könyvtár 

- kölcsönzések lebonyolítása: a pedagógiai asszisztens közreműködésével 

- könyvtári órák tartása 

- Előzetes feladatok, kutatómunkák esetében használták a tanulók a könyvtári 

könyvállományt. 

 

1.3. Iskolán kívüli nevelő-oktató munka: 

Pedagógiai Programunknak és Helyi Tantervünknek megfelelően az alábbi feladatokat 

végeztük el: 
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- úszásoktatás: a Helyi tantervnek megfelelően 18 órában vett részt úszásoktatáson a 

az 5. osztály a törökszentmiklósi tanuszodában. A testnevelő kolléga felkészült, a 

tanulók nagyobb része elsajátította a gyorsúszás – mellúszás- technikáját.  

- tanulmányi kirándulások: a szülők kérésére önkéntes alapon szerveződtek és 

tantervi témához kapcsolódtak. 

- nyári táborok:  

o EFOP-3.3.5-17-2017-00031 azonosító számú projekt keretében 

megvalósuló tematikus napközis táborokban összesen 45 fő 1., 2., 4. és 6. 

évfolyamos tanuló vesz részt június utolsó 2 hetében. Három fő pedagógus 

látja el az ezzel járó feladatokat.  

o Varga Tamás igazgatóhelyettes túratábort szervez önkéntesen jelentkező 

tanulóknak és pedagógusoknak Magyarkúton. 

- Határtalanul pályázat keretében Felvidéki utazáson vettek részt a 7. osztályos 

tanulók. 

- pályaorientációs nap 6-7. osztályban a Megyei Iparkamara támogatásával. 

1.4. Iskolai hagyományok, rendezvények: 

Az éves munkatervnek megfelelően zajlottak, részletesen az osztályfőnöki 

munkaközösség beszámolója (1. sz. melléklet) tartalmazza. 

 

1.5. Mérések-értékelések tapasztalatai  

• Országos mérések: (elemzéseiket a 2. számú melléklet tartalmazza) 

- Országos kompetencia mérés - 2019.05.29. 

- Idegen nyelvi mérés – angol: 2019.05.22. 

- NETFIT: 2. félévben folyamatosan zajlottak a mérések, az adatszolgáltatások 

határidőre megtörténtek. 

• Pedagógiai Programban szabályozott házi vizsgák tapasztalatai, összegzése: 

 

4. osztály: 

 

Vizsga Átlag Sikertelen 

Matematika (i) 3,08 2 fő 

Nyelvtan (i) 3,42 1 fő 

Irodalom (sz) 4,17 0 fő 
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6. osztály: 

 

Vizsga Átlag Sikertelen 

Matematika (i) 1,29 10 fő 

Nyelvtan (i) 3,67 0 fő 

Irodalom (sz) 3,34 1 fő 

Természetismeret (sz) 3,5 3 fő 

 

8. osztály: 

 

Vizsga Átlag Sikertelen 

Matematika (i) 2,42 6 fő 

Nyelvtan (i) 4,35 0 fő 

Irodalom (sz) 3,45 2 fő 

Történelem (sz) 3,05 6 fő 

 

A helyi vizsgát minden kijelölt tanuló megírta. A diákok magatartása, a vizsgák 

hangulatának megfelelő volt. 

Pótló vizsgát tett: 

• 22 fő (3 fő-4. osztály, 10 fő-6. osztály, 9 fő-8. osztály) 

• 14 fő – 1 tantárgyból pótló vizsgázott (3 fő-4. osztály, 6 fő-6. osztály, 5 fő-8. 

osztály) 

• 7 fő – 2 tantárgyból pótló vizsgázott (4 fő-6. osztály, 3 fő-8. osztály) 

• 1 fő – 3 tantárgyból pótló vizsgázott (1 fő-8. osztály) 

 

A pótló vizsgán minden tanuló részt vett. 6 tanuló sikertelen pótló vizsgát tett (1 fő-4. 

osztály, 3 fő-6. osztály, 2 fő-8. osztály) 

 

• MaTalent  

A negyedikes tanulók online matematikai tehetségazonosítására 2019. február 18-án 

került sor.  

A zöld színnel jelölt tanuló a legjobb eredményű tanulónk, ő a szintek alapján 

„tehetségígéretnek” minősül. Meglepetést nem okozott a mérés, általában az iskolai 

tanulmányaiknak megfelelően teljesítettek. 
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• Új Nemzedék Központ online tehetségazonosítás az 5. évfolyamon 

Az Új Nemzedék Központ az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményeként 

„Tehetségek Magyarországa” címmel kiemelt uniós fejlesztési projektet valósít meg. A 

program legfontosabb célja, hogy javítsa a tehetséggondozáshoz való egyenlő hozzáférést, 

csökkentse a tehetségvesztés mértékét, illetve járuljon hozzá a tehetségbarát társadalmi 

környezet fejlődéséhez. 

Ennek keretében kértek fel iskolákat a pilot program képzésének elvégzésére és a mérés 

lebonyolítására. Az intézményből ezt Tóth Éva tette meg. 

Egy szókincs és egy problémamegoldó tesztet kellett a tanulóknak elvégezni. A tesztek 

saját maguk generálták a feladatokat az alapján, hogy az előző kérdésekre jól válaszolt-e a 

tanuló. Ha jól, egyre nehezebb feladatokat kaptak. 

A tapasztalatok szerint az eredmények meglepőek lettek. Egyáltalán nem a legjobb 

tanulmányi eredményű tanulók végeztek az első helyeken. Azonban nem megbízható a 

teszt, kitöltése közben megfigyelhető volt, hogy a gyerekek kapkodva oldották meg a 

feladatokat (tippeltek) nem használták ki a feladatok megoldására adott időt. 

1.6. Szakmai innováció: 

 

Kapcsolódás a Karcagi Tankrületi Központ Fejlesztési Tervének 3.1.1 Az oktatási 

tevékenység minőségének javítása pontjához. 
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Meet and Code rendezvényhez csatlakozva, az iskola alapítványával pályázva 4 robotot tudtunk 

vásárolni, melyeket a CodeWeek-en vettünk birtokba. Ez alatt az összes tanuló megismerkedett 

a padlórobotokkal. A padlórobotok tanítási órán való alkalmazását az alsó tagozaton 

alkalomszerűen vezettük be. Keressük az ehhez kapcsolódó továbbképzéseket. 

A tanév folyamán szabadon választott tantárgy keretében ismerkedtek meg a tanulók a kódolás 

alapjaival az 5-6. évfolyamon. 

 

Intézményünk részese az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projektnek, 

mely a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentését irányozza meg. Ennek 

keretében ebben tanévben az intézményfejlesztési mikrocsoport mellé belépett a tématerületi 

mikrocsoport is. A tagok minden hónapban műhelyfoglalkozáson vettek részt, melynek 

keretében olyan feladatokat oldottak meg, amelyek előkészítik a komplex cselekvési terv 

elkészítését. 

 

1.7. Ellenőrzések területei és tapasztalatai: 

 

Belső ellenőrzési munkaközösség beszámolója (3. sz. melléklet) 

A tanév során tanfelügyeleti ellenőrzésre nem került sor. 

A külsős hospitálások miatt kapcsolódás a Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési 

Tervének 3.1.5 A térségi együttműködés fejlesztése pontjához. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Statisztikai mutatók: tanulói létszámadatok 

 

Évfolyam/

osztály 

létszám számított 

létszám 

1-2 23 

(5+18) 

23 

3-4. 20 

(8+12) 

21 

(8+13) 

5. 19 19 
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6. 16 19 

7. 17 19 

8. 21 21 

összesen 116 122 

 

Változások a tanév közben: 

Távozás: 2 tanuló költözés miatt (Blaskovics István és Tímea) 

Érkezés: 

Bana Tibor 5. osztály 

Nagy Attila 5. osztály 

Nagy Beatrix 3. osztály 

Magyar László 6. osztály 

 

Osztályok/csoportok 

száma 
6 116 fő 

Napközis csoportok 

száma 
2 38 

Tanulószobás 

csoportok száma 
1 33 

HH  24 

HHH  1 

SNI  6 

BTMN  17 

Magántanuló  1 

Tartósan külföldön  1 

Bejáró  17 

Tanulóbalesetek száma  0 

Tanulói fegyelmi ügyek 

száma 
 1 

Étkező  79 

Ebből Ingyenesen  49 
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Lemorzsolódással 

veszélyeztetett 
 12 

Számított tanulói 

létszám 
 122 

 

 

2.2. Tehetséggondozás 

A 8. évfolyamon biztosítottuk a tehetséggondozás lehetőségét tanórán kívüli nevelő-oktató 

munka keretein belül, különös tekintettel a központi felvételire való felkészítésre. Ezen felül 

szintén a 8. évfolyamon az emelt matematika oktatás keretein belül volt lehetőség matematika 

versenyekre felkészíteni a tanulókat. 

A többi évfolyamon tanórai kereteken belül oldottuk meg, ez azonban kevésbé hatékony, mint 

a kiscsoportban, egyénileg megvalósuló tehetséggondozás. Ezért több pedagógus vállalta a 

kötött munkaidőn felüli felkészítést, viszont ennek időbeosztása kiszámíthatatlan, így kevésbé 

hatékony. 

A tantárgyi versenyek mellett ebben az évben is hangsúlyt fektettünk a nem tantárgyi 

versenyeken való szereplésre, hogy a nem tantárgyi tudásukban kiemelkedő tanulók is 

megmutathassák értékeiket. (kerékpáros ügyességi verseny, KI MIT TUD, sportversenyek, 

színjátszó verseny) 

A tehetséggondozás fontos része a tehetség felismerése. Törökszentmiklósi Pedagógiai 

Szakszolgálattal együttműködve a leendő 5. osztály tanulóinak képesség- és 

személyiségvizsgálata történt meg, majd egyéni elbeszélgetés ennek eredményéről a szülőkkel. 

Csatlakoztunk a MaTalent és Új Nemzedék Központ online tehetségazonosító programjához. 

Következő lépésként a felismert tehetségek gondozása kell, hogy megtörténjen. 

 

2.3. Különleges bánásmód, esélyegyenlőség 

• A tehetséggondozáshoz hasonlóan a felső tagozaton minden évfolyamon biztosítottuk a 

felzárkóztatás lehetőségét tanórán kívüli nevelő-oktató munka keretein belül.  

A felzárkóztató foglalkozások létszáma a tanév ideje alatt folyamatosan, igény szerint változott. 

Olyan diákok vették igénybe, akik pótolni kívánták az iskolától való távolmaradásuk okán, 

tantárgyi hiányosságaikat, illetve a pedagógusok úgy érezték szükségük van kiegészítő 

gyakorlásra is a tanítási óra anyagát követően. Jellemzően matematika és magyar tárgyakból 

volt erre szükség. 
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A tanulószoba magas létszáma miatt csak kis hatékonysággal működött a hiányosságok pótlása, 

ezt mutatja, hogy 20! tanuló bukott meg a tanév végén, hiába köteleztük őket a tanulószobán 

való részvételre. Természetesen a legfőbb ok, a tanulók motiválatlansága.  

Az alsó tagozaton tanórai differenciálás keretében tudtuk csak megoldani, illetve a napköziben, 

kis hatékonysággal. A nagy hiányosságokkal küzdő tanulóknak szükség van az egyéni 

megsegítésre. 

Káczán Katalin: 

A tanévben napló szerint minden héten 2 felzárkóztató órám volt, az egyik az 5. , a másik a 6. 

osztályban. Ezeket nagyon változatosan használtam fel, hol tehetséggondozást, hol 

felzárkóztatást, hol mindkettőt végeztem egyszerre. 

Az órákon minden alkalommal 3-6 tanuló vett részt, ezeken az alkalmakon versenyfeladatokat 

oldottunk meg magyar nyelvből, gyakoroltuk a Simonyi helyesírási verseny 5-6. osztályos 

feladatait, illetve versenyekre készültünk. (olvasási verseny, versmondó verseny). Segítettem a 

jobb képességű, gyorsabban haladó tanulókat a sok hiányzás miatt lemaradásuk pótlásában. 

Azoknak a gyerekeknek, akiknek tanulási nehézségeik voltak, segítettem a tananyag 

elsajátításában, illetve alapkészségeiket fejlesztettem. 

Nagyon nagy szükség volt ezekre az órákra az idén is, mert a tanév során nagyon sokat 

hiányoztak a gyerekek, rengeteg segítségre volt szükségük a tananyag pótlásához. 

A 2. félévben a 6. osztályosok óráján – a szaktanárral egyeztetve – a magyar nyelv vizsgára 

való felkészülést segítettem mind a jobb képességű gyerekeknél, mind a nehezen tanulók 

esetében. 

Ha szükségesnek láttam, vagy valamelyik tanuló segítséget kért a tanulásban, bármikor 

szívesen leültem vele pluszban tanulni. 

Zákány Barbara: 

Felzárkóztató foglalkozásra matematika tantárgyból az 5-6. osztályból az jött, aki akart. 

Jellemzően rengetegen jöttek. Ezeken a foglalkozásokon a lemaradásokat pótoltuk.  

• A BTMN státuszú tanulókkal 1 pedagógus foglalkozott a szakértői véleményekben foglaltak 

szerint. Tevékenységüket dokumentálták. A többségi pedagógusok is elkészítették az egyéni 

fejlesztési terveket és az abban foglaltak szerint végezték a differenciált óravezetést tanítási 

órákon. 

Csányiné Molnár Erzsébet: 

Négy csoportban 16 tanuló vett részt a fejlesztésben. Vissza nem fejlődtek, de előre lépés sem 

igazán tapasztalható. Mindenki egyéni bánásmódot, más-más terület fejlesztését igényelné, 
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erre kevés a heti 45 perc és sok a 4-5 fő/ csoport. 

 

• Gyermekvédelem: (osztályfőnöki beszámolók alapján) 

1-2. osztály Rocsik Zoltánné: 

• 1 tanuló esetében: indokolatlanul sok hiányzás és igazolatlan mulasztás: többszöri  

beszélgetés a szülővel; jelzés a szülő, a családsegítő, a jegyző és a törökszentmiklósi 

Gyámhivatal felé; 

• 1 tanuló esetében: magatartási és tanulmányi problémák: több alkalommal beszélgetés 

a szülővel; felterjesztés Pedagógiai Szakszolgálathoz; 

• 3 tanuló esetében: erős beszédhiba miatt a szülők meggyőzése logopédiai fejlesztés 

igénybe vételéről. 

1 szülő magán úton keresett gyermekének logopédust, 2 tanuló felterjesztése megtörtént 

a Pedagógiai Szakszolgálathoz. 

• 1 tanuló esetében: felterjesztés a szülőkérésére pszichológiai és gyógypedagógiai 

szakvélemény kérése; 

• 2 tanuló esetében: nem megfelelő tisztálkodás és ruházat miatt a szülő értesítése, majd 

a családsegítő segítségének kérése; 

• fejtetvesség miatt többszöri alkalommal a szülők és a védőnő értesítése. 

3-4. osztály: 

Zákány Barbara: 

• Családsegítő felé tett jelzések száma:  

telefonon: Tarczali Nikolett (2 alkalom),  

gondozásbavétel: Adamik Zsombor - jelzés írásban, telefonon, személyesen egyeztettünk 3-4 

alkalommal 

• Jegyző felé jelzések száma: 0 db 

• Családlátogatások száma: 0 család 

• Esetmegbeszélés : 1 alkalom Adamik Zsombor ügyében, Rocsikné Erzsike helyettesített 

• Pedagógiai jellemzés: Tarczli Nikolett, Pesti Alexandra 

5. osztály 

Káczán Katalin: 

Az 5. osztályban adódott problémák szinte teljes egészében megoldhatóak voltak úgy, hogy a 

szülőket tájékoztattam, vagy a szülők fordultak hozzám valamilyen problémával, és azt közösen 

meg tudtuk oldani. 
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Igyekeztem folyamatosan tartani a kapcsolatot a családgondozóval, többször átbeszéltük 

személyesen is nála gondozásban lévő tanulóim helyzetét. 

1 tanulóhoz heti rendszerességgel jött a családgondozó beszélgetni az iskolába, ezeknek a 

találkozóknak a koordinálásában segítettem.  

Nagy problémának láttam, illetve látom azt a folyamatot, ami már tavaly is elkezdődött, hogy 

egyre több tanuló nagyon magas óraszámban hiányzik a tanítási napokról. Bár a többi osztály 

statisztikáját nem láttam, de szinte biztos vagyok benne, hogy nagyon magas hiányzási átlagot 

produkált az osztályom annak ellenére, hogy erről rendszeresen beszélgettem mind a 

gyerekekkel, mind a szülőkkel. 

Több tanuló esetében is előfordult, hogy csak nagyon nehezen, többszöri figyelmeztetés, a 

következményekre való határozott figyelemfelhívás után kaptam meg a hiányzásról való 

igazolásokat. Egy esetben pedig nem tudott a szülő igazolást hozni, és bár csak 5 óra igazolatlan 

hiányzás keletkezett így, felvettem a kapcsolatot a családgondozóval is, hogy nagyobb 

figyelemmel forduljon a tanuló és családja felé. Szerencsére a családgondozó mindig nagyon 

segítőkészen állt a problémákhoz. 

Nehéz év volt olyan szempontból is, hogy 3 tanuló távozott, 4 tanuló pedig érkezett az osztályba 

a tanév során, akik közül 2 tanuló beilleszkedése nem volt zökkenőmentes. Ezek hatására nagy 

kapcsolati átrendeződés folyt az osztály tanulói között. 

Számokban kifejezve: 

- Családsegítő felé jelzések száma: 1 

6. osztály 

Kun István 

6. osztályban: Kállai Barbara (védelembe vétel), Fehér Roland (alapellátásba vétel), Magyar 

László (alapellátásba vétel) 

Számokban kifejezve az osztályfőnökök tevékenységei: 

• Családsegítő felé jelzések száma: kb. telefonon 15 alkalommal, írásban 3 

• Jegyző felé jelzések száma: 1  

• Családlátogatások száma: 0 

• Esetmegbeszélés : 6 

7. osztály 

Szekeres Andrea: 

-  Esetmegbeszélés: 1 alkalom (Veres Zsolt) 

8. osztály: 

Szatlóczki Edit: 
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A községi családsegítő felé Mazug Melani 8. osztályos tanuló hiányzásai miatt kellett jelzést 

tennem. Az együttműködés során csökkent a tanuló hiányzása. Itt a szülő magatartása, 

hozzáállása nem volt megfelelő a tanuló tovább haladása érdekében. A 2. félévben elegendő 

osztályzattal rendelkezett Melani, így nem kellett osztályozó vizsgát tennie. 

 

Számokban kifejezve osztályfőnök tevékenysége: 

• Családsegítő felé tett jelzések: 1 

• Jegyző felé tett jelzések: - 

• Családlátogatás: 11 

• Esetmegbeszélés: - 

 

2.4 Szociális kompetencia-fejlesztés 

A tanórákon egyre népszerűbb páros és csoportmunkák mellett, megjelentek a hétköznapi 

tanulópárok vagy a kimondottan egy feladatra (vizsgára) felkészülő párok, segítők. 

A témahetek során végzett projektfeladatok is erősítették a közösen végzett feladat 

eredményességének élményét. 

Az osztályközösségeknek és általuk szervezett közös programok, jótékonysági akciók (TE 

SZEDD!, állatmenhelynek gyűjtés) mind a szociális kompetencia fejlesztését szolgálták. Ebben 

a tanévben talán nagyobb arányban jelentek meg az egész iskola közösségét érintő „akciók”, 

ami nagyon jó hatással volt a tanulókra, érdemes újabb ötletekkel előállni (pl. #sulim 

alkotópályázat, ahol a gyerekek közreműködésével a tornaszoba kapott új arculatot). 

2.5 Tanulói hiányzás, annak kezelése 

Az intézményi szinten mulasztott órák száma: 9994, ez tanulónként 86,2 órát jelent. 

Az igazolatlan órák száma mindössze 71 óra, ez 5 tanuló hiányzásaiból tevődik össze. 

 

Osztályonkénti megoszlás: 
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A tavalyi évhez képest csupán pár órával több a hiányzások száma, az igazolatlan órák száma 

viszont szokatlanul magas. A legtöbb hiányzás a 5. osztálynál történt, csakúgy, mint tavaly 4 

tanuló hiányzott átlagon felüli óraszámban.  

Elmondható, hogy egy tanuló átlagosan 14-15 tanítási napot hiányzott a tanév során.  

A hiányzások tekintetében a jogszabályoknak megfelelően jártunk el, és a gyermekjóléti 

szolgálat munkatársának hathatós segítségével a probléma nem harapózott el egy tanulónál 

sem. Gondot az orvosi igazolások utólagos kiállítása a szülő kérésére okozott, de szerencsére 

konzultáció után ez a probléma is megoldódott és az indokolatlan hiányzások száma csökkent. 

 

2.6 Fegyelmi Intézkedések 

A tanév második felében történt egy súlyos bántalmazás, így sajnos fegyelmi eljárás 

lefolytatására került sor. 

A tankerület iránymutatása alapján jogilag teljesen megfelelően jártunk el, a határidőket 

betartva lépésről-lépésre haladva bonyolítottuk le. Az érintett tanulók szülei a fegyelmi 

intézkedéssel egyet értettek, a határozatot elfogadták, fellebezésre nem került sor. 

 

2.7 Tanulói közösségek együttműködése, DÖK 

Kun István (DÖK vezető): 

A tanév első ülésén megválasztottuk az osztályok képviselőit, majd a munkatervben 

meghatározott feladatokat, rendezvényeket számba vettük. A tervezésnél fontos szempont 

volt az iskolafelújítási program. Rendezvényeink időpontját így, csak hozzávetőlegesen 

0 20 40 60 80 100 120

1-2.

3-4.

5.

6.

7.

8.

Egy főre eső hiányzások száma osztályonként

igazolatlan igazolt
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tudtuk kijelölni. Havonta tartottunk megbeszélést. A Halloween party szervezése a 8. osztály, 

a farsang a 7. osztály feladata volt. Az aula felújítása miatt a Mikulás party elmaradt, melyet 

március 22-én iskolafelújítási rendezvénnyel -„Készen lettünk”- pótoltunk. Ennek a 

szervezését, lebonyolítását szintén a 8. osztály vállalta. Minden rendezvényünk színvonalas 

volt, problémamentesen zajlott le. Mind a kollégáktól, mind pedig a Szülői Közösségtől sok 

segítséget kaptunk. Iskolagyűlést nem tartottunk, a folyamatosan zajló felújítási munkálatok, 

és a kollégák elfoglaltsága miatt. Több tanuló betegsége miatt a Megyei Diákfórumon nem 

tudtunk részt venni. 

Feladat a következő tanévben: új vezető választása. 

 

Az Osztályok, csoportok közösségi programjait az osztályfőnöki munkaközösség 

beszámolója tartalmazza. 

 

2.8 Környezet- és egészségtudatos nevelés 

• Egyik családi programunk az egészségnevelési hét ebben a tanévben november 

hónapban zajlott. 

• Kapcsolódó programok: 

• Iskolavédőnő rendszeres tisztasági ellenőrzései. 

• Hulladékgyűjtés. 

• Állatmenhely támogatása. 

• Te szedd! 

• Iskolaorvos szűrővizsgálat. 

• Happy Hét 

Ezek mellett a hétköznapokban természetesen folyamatos a környezet és egészségtudatos 

magatartás kialakítása.  

Az iskolatej és iskolagyümölcs programban részt vettünk, a tanulók örömmel fogadják ezeket 

a termékeket. 

 

3 Eredmények 

3.1 Tanulmányi mutatók  
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A magatartás, szorgalom átlagok azt mutatják, hogy a legtöbb probléma a 6. és 7. évfolyamon 

mutatkozott, ezt a hétköznapokban is tapasztaltuk. Ennek ellenére úgy érzem, még mindig 

nem panaszkodhatunk. Néhány szélsőséges esettől eltekintve kezelhetetlen problémával nem 

szembesülünk. 
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Szembetűnő és elkeserítő, hogy a bukások száma csaknem akkora, mint a kitűnő és 

jeles tanulók száma. Ennek csökkentése a következő tanév kiemelt feladata lesz.  

 

 

 

Tanulmányi eredmények évfolyamonként, összehasonlítva az előző tanév 

eredményeivel: 

 

A diagrammokról leolvasható, hogy elég stabilak az eredmények. Egyedül az 5. és 6. 

évfolyamnál látható nagyobb visszaesés több tantárgynál, ami nem jellemző (talán az újonnan 
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érkező tanulók gyenge eredményei okozzák). Felső tagozaton a matematika és a 

természettudományos tárgyak mellett az idegen nyelv számít „mumusnak”. 
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Kitűnő: 11 tanuló  

Jeles: 12 tanuló 

Javítóvizsgára kötelezett: 20 tanuló (tavaly 2 volt) 
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Továbbtanulás: 

 

A 8. osztályos tanulók középfokú intézmények nyílt napjain részt vettek. A szülőkkel és a 

tanulókkal személyesen konzultált az osztályfőnök december-január folyamán, majd a 

végleges sorrend kapcsán még egy alkalommal.  

17 tanuló felvételt nyert az első helyen választott középiskolákba, 2 tanuló nem az első helyen, 

1 tanuló nem nyert felvételt, de javítóvizsgát tesz augusztusban, 1 tanuló külföldi tartózkodás 

miatt nem tanul tovább Magyarországon.  

 

gimnázium:   5 fő 

szakgimnázium:  9 fő 

szakközépiskola:  5 fő 

nem nyert felvételt:  1 fő 

 

 

 

Az osztály 70%-a érettségit adó képzésre került felvételre. 

 

 

 

 

 

 

5

9

5

1

Továbbtanulási mutatók

gimnázium szakgimnázium szakközépiskola nem nyert felvételt
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3.2 Verseny- és pályázati eredmények 

Kapcsolódás a Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 3.1.7 Tanulmányi 

versenyek rendszere pontjához 

 

Verseny 

megnevezése 

Verseny 

szintje 

Verseny 

szervezője 

Résztvevő 

tanuló 

neve 

Elért helyezés 

Felkészítő 

pedagógus 

neve 

Floorball 

diákolimpia 
megyei MDSZ 

I., II. 

korcsoport 

fiú; I., II., 

III. 

korcsopor 

lány 

1.-2. 

Zákány 

Barbara, 

Szabó József 

Bolyai 

matematikai 

csapatverseny megyei Bolyai Csapat Kft 

Balpataki 

Dávid, 

Hegedűs 

Kornél, 

Káczán-

Tóth Vajk, 

Németh 

Zsombor 10. Varga Tamás 

Egri Csillagok 

Országos 

Tehetségkutató 

Rajzverseny országos 

EVENTUS Üzleti, 

Művészeti 

Középiskola, 

Szakiskola, 

Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Kollégium 

Győrfi 

Zsanett 3. Kun István 

#sulim 

alkotópályázat országos OH 

egész 

iskola arany minősítés pedagógusok 

Törökszentmiklós 

Pánthy napok 

rajzpályázat regionális 

Pánthy Endre 

Katolikus Általános 

Iskola 

Jakab Zója, 

Győrfi 

Zsanett,  1. és 3. helyezés Kun István 

Törökszentmiklós 

Bercsényi napok 

KI MIT TUD regionális 

Bercsényi Miklós 

Katolikus 

Gimnázium 

7. osztály 

színdarab, 

Kemenczei 

Cintia 

szavalat, 6-

8. osztály 

tánc 

2. helyezés, 3. 

helyezés, 1. 

helyezés 

Szekeres 

Andrea, 

Szatlóczki 

Edit 

Törökszentmiklós 

Pánthy napok regionális 

Pánthy Endre 

Katolikus Általános 

Iskola 

Korom 

Kriszta 2. helyezés 

Szekeres 

Andrea 
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Zrínyi Matematika 

verseny regionális MATEGYE 

Korom 

Kriszta, 

Hegedűs 

Gergely nem jutott tovább 

Zákány 

Barbara, 

Tóth Éva 

Pangea 

Matematika 

verseny országos 

PRIZMA 

OKTATÁSI ÉS 

KULTURÁLIS 

ALAPÍTVÁNY 21 fő nem jutott tovább 

Zákány 

Barbara, 

Tóth Éva 

VII. Kecske Kupa 

Csapatverseny országos MATEGYE 

Balpataki 

Dávid, 

Hegedűs 

Kornél, 

Káczán-

Tóth Vajk, 

Németh 

Zsombor 

2. forduló 3. 

helyezés Varga Tamás 

Szegő Gábor 

matematika 

verseny regionális 

Verseghy Ferenc 

Gimnázium 

Balpataki 

Dávid, 

Hegedűs 

Kornél, 

Káczán-

Tóth Vajk 19., 22., 28. hely Varga Tamás 

Túrkevei Petőfi 

Sándor Általános 

Iskola levelezős 

matematikaverseny regionális 

Túrkevei Petőfi 

Sándor Általános 

Iskola 

Balpataki 

Dávid, 

Káczán-

Tóth Vajk holtverseny 4. hely Varga Tamás 

Diákolimpia megyei MDSZ 7 fő 

nem ért el 

helyezést Szabó József 

Europe Direct 

Szolnok 

Finnország 

rajzpályázata  megyei 

 Europe Direct 

Szolnok 

Kóródi 

Hanna 

Sára, 

Lénárt 

Patrik, 

Kemenczei 

Lili, Farkas 

Dominik, 

Járvás 

Andrea, 

Iglódi 

Iringó, Bata 

Panna  

Kóródi Hanna Sára 

különdíj Kun István 

Korda Vince AMI 

Túrkeve 

rajzpályázat  területi Korda Vince AMI 30 fő 

1.helyezett: Iglódi 

Iringó 

2.helyezett: 

Gyetvai Barbara 

3.helyezett: Járvás 

Andrea 
Kun István 
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Ki a mester 2 

keréken? megyei 

JNSZ Megyei 

Balesetmegelőzési 

Bizottság 

Bodnár 

Barbara, 

Illés 

Szabolcs 5. és 6 helyezés 

Szatlóczki 

Edit 

Megyei rendőrségi 

Ki mit tud megyei 

Országos Rendőr-

főkapitányság 

Kemenczei 

Cintia 3. helyezés 

Szatlóczki 

Edit 

Weöres Sándor 

Színjátszó 

Találkozó megyei  8. osztály bronz fokozat 

Szatlóczki 

Edit 

II. Álmok napja 

Tiszántúli Szépíró, 

Szépen szóló és 

Szépen rajzoló 

verseny általános 

és középiskolák 

sajátos nevelési 

igényű és BTMN-s 

tanulói részére regionális  

Kovács 

Katinka, 

Járvás 

Andrea, 

Kék Ibolya  

Szekeres 

Andrea 

”IRÁNY A 

VÍZPART!” 

elnevezésű 

általános iskolai 

horgászvetélkedő területi 

Törökszentmiklósi 

Horgász Egyesület 

Lövei 

Levente, 

Bene 

László, 

Járvás 

Andrea, 

Kenderes 

Mihály 6. hely 

Szekeres 

Andrea 

 

3.3 Eredményes  továbbtanulás (beiskolázás, eredmények a visszajelzés alapján) 

 

A 2018/2019 tanévben érkezett visszajelzések:  

8 intézményből 14 tanuló adatait kaptuk meg. 

3 tanuló intézményt váltott, az ő eredményeik jelentősen elmaradnak a 8. évvégitől. 7 

tanuló érdemjegyei közel azonosak itteni eredményeikhez. 4 tanuló kimagaslóan sokat 

rontott. A romló eredmények a nem megfelelő iskolatípus választást igazolják, amiről az 

osztályfőnök igyekezett meggyőzni a tanulót és szüleit, de eredménytelenül. 

 

4 Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

4.1 Szakmai munkaközösségek, munkacsoportok  tevékenysége, együttműködése 

Kis létszámú nevelőtestület lévén a 2 munkaközösség szorosan együttműködik egymással, 

azonban feladataik jól elkülöníthetők. 
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Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve tartalmazza az összes tanórán kívüli program, 

rendezvény időpontját és felelősét. Ebben a rendkívül széles spektrumon mozgó 

feladattömegben minden pedagógus részt vesz. 

 

A belső ellenőrzési munkaközösség a tanórai és tanórán kívüli feladatok ellenőrzését, 

értékelését végzi, elkészíti, koordinálja az intézményi és pedagógus önértékeléshez 

kapcsolódó feladatokat. 

 

Mindkét munkaközösség beszámolója jelen beszámoló melléklete. 

 

4.2 Nevelőtestületi belső tudásmegosztás 

 

A belső ellenőrzési tervnek és szabályzatnak megfelelően a kollégák hospitáltak egymásnál, 

sokkal eredményesebben, mint tavaly, de még mindig vannak hiányosságok a beszámoló 

szerint. 

Szükség esetén, valamint igény szerint külön kérésre is történtek hospitálások. A 

nevelőtestület minden tagja segítő szándékkal viszonyul egymáshoz. Sokat fejlődtünk a 

továbbképzéseken szerzett ismeretek átadásában, hogy azok beépülését a gyakorlatba 

elősegítsük. 

 

4.3 Kommunikáció 

Az információk áramlása csaknem kiváló. A nevelői faliújság és szóbeli közlés mellett a kör-

e-mail rendszere hatékony, viszont még mindig hiányzik az elektronikus napló megfelelő 

üzenő fala.  

4.4 Gyakornokok mentorálása 

A 2018/2019-as tanévben nem volt gyakornok intézményünkben. 

4.5 Együttműködés az Intézményi Tanáccsal, Szülői Közösséggel 

Az SZMSZ-ben szabályozottak szerint történt.  

Az idei tanévben mind a Szülői Közösség, mind az Intézményi Tanács véleményezte az 

intézményvezető megválasztását. 

A Szülői Közösség havonta ülésezett, a DÖK vezető pedagógusa részvételével. Minden 

rendezvényünkön számíthattunk a segítségükre. Az idén több szülő vett részt a közös 

rendezvényeken, sikeres bált is rendeztek, a családi napot pedig az ő ötleteik és hozzájárulásuk 
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révén valósítottuk meg. Még mindig vannak azonban hiányosságok általában az osztályokban 

együttműködő szülői közösségek terén. A jövő tanév egyik fontos feladata lesz a szülők 

motiválása. 

 

5 Az intézmény külső kapcsolatai 

5.1 Együttműködés a település intézményeivel 

Mindennapos kapcsolatban állunk: 

• Tiszatenyő Község Ellátó szervezetével a gyermekétkeztetés kapcsán. 

• Ponyokai Brigitta családgondozóval hatékonyan tudtunk együtt dolgozni, sajnos az idén 4-5 

tanuló kapcsán igen sok feladat adódott. A havi nevelőtestületi értekezleteken részt vett, itt 

tettünk jelzéseket, ő pedig reflektált. A problémásabb esetekben esetmegbeszéléseket tartottak 

az érintettek. 

Rendszeres és kölcsönös, de nem mindennapos kapcsolat: 

• Települési Önkormányzat 

• Települési Könyvtár 

• Védőnő, iskolaorvos, iskolafogász 

• Gyöngyvirág Művészeti Óvoda Tiszatenyő 

• Idősek Napközi Otthona 

• Iskolarendőr: Közlekedésbiztonsági és Drogprevenciós órák  

5.2 Közös szakmai feladatvállalás hazai intézményekkel 

• A túrkevei Korda Vince Alapfokú Művesztoktatási Intézmény kihelyezett grafika tanszaka 

évek óta működik intézményünkben. Az idén 30 tanuló jelentkezett a képzésre, 2 tanuló 

alapfokú művészeti vizsgát tett. 

• A Szolnoki POK már a hétköznapi munka részévé és segítőjévé vált. A pedagógus 

életpályamodell, a szaktanácsadói rendszer és a pedagógus továbbképzések révén szoros a 

kapcsolat. Az idén az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 - A tanulói lemorzsolódással 

veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű kiemelt projekt keretében bővült a 

munkakapcsolat. A projekt kapcsán együttműködés alakult ki a projektben részt vevő többi 

iskolával. 

• Több rendezvényen is megjelent a Törökszentmiklós Rendőrkapitányság képviselője. 
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6 Együttműködés civil szervezetekkel 

• Az iskolához szorosan kötődő Gyermekekért Alapítvány a szülők, pedagógusok, 

önkormányzati képviselők önkéntes támogatásából és a befolyt adó 1%-ból gazdálkodik. Kis 

mértékben, de hozzá tud járulni egy-egy eszközfejlesztéshez, tanulói támogatáshoz. A 

tavalyi év végén meghirdetett floorball eszközre vonatkozó adománygyűjtés a tanév elején 

újult erővel indult el és sikeresen zárult. 

Ezen felül a robotika területén tudtuk eszközöket beszerezni az Alapítvány segítségével. 

• Ellátogatott hozzánk a Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány képviselője, a 

gyerekek nagy örömére. 

• A Tiszatenyőért Hagyományőrző Egyesület rendezvényeinken több alkalommal is vállal 

programot. 

 

7 A pedagógiai munka feltételei 

7.1 Személyi feltételek alakulása 

• 12 fő főállású pedagógus, 3 fő óraadó szaktanár (fizika, kémia, biológia), 2 fő nevelő-

oktató munkát közvetlenül segítő (iskolatitkár, pedagógiai asszisztens) és 3 fő technikai 

dolgozó (2 fő takarító, 1 fő karbantartó) kezdte meg a tanévet. Az óraadók közül a biológia 

szakos kolléga áttanít a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskolából.  

A következő tanévtől az engedélyezett létszám ugyanennyi. 

• A rendszergazda feladatait heti 4 órában megbízási szerződéssel alkalmazott 

munkavállalóval láttuk el.  

• Az SNI státuszú tanulók fejlesztését 1 fő utazó gyógypedagógus végezte, a kisújszállási 

Kádas György EGYMI segítségével.  

• Az óraadók munkájára a következő tanévben is számítunk.  

• Munkánkat közfoglalkoztatás keretében segíti 2 alkalmazott. 

 

7.2 Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Kapcsolódás a Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 3.1.6 Hatékonyság 

javítása a tananyag oktatásában és 3.4 Gazdálkodás, pénzügyi feltételek biztosítása 

pontjához. 
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Működési feltételeink megfelelőek voltak a tanév során, a tanév végére pedig egyenesen 

kiválónak értékelhető. A fenntartó a működéshez és feladatellátáshoz szükséges eszközöket 

biztosította. 

A hétköznapi munkában az épület felújítása sem okozott komoly fennakadást. Jelentős 

beruházás és eszközbeszerzés iskolabútorok tekintetében történt, valamint IKT eszközök és 

sportszerek terén. Nagy jelentőségű volt a teljes villamossági korszerűsítés, a világítótestek 

LED-re cserélése, valamint a lapostető karbantartása. 

A benyújtott igényeket a fenntartó teljesítette. 

Interaktív táblát 3 osztályteremben és 2 szaktanteremben tudunk használni, de a tanév végén 

egy mobil interaktív panellel gazdagodtunk. 

 

7.3 Szervezeti feltételek (felelősség- és hatáskörök szabályozottsága, 

érvényesülése; szakértelem és egyenletes terhelés alapján történő 

feladatmegosztás érvényesülése) 

 

A felelősség és hatáskörök a szabályozók szerint történtek, szerencsére semmilyen 

rendkívüli esemény nem történt, ami miatt tartós helyettesítésre lett volna szükség. Szekeres 

Andrea kolléganő kislánya szívműtétje miatti helyettesítését szakosan meg tudtuk oldani. 

Az osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők többletfeladataikért pótlékot és 

órakedvezményt kapnak (a DÖK segítő is). 

Az egyenletes terhelés mellett igyekszünk figyelembe venni, hogy a GYED mellett 

dolgozók és nyugdíj előtt állók élethelyzetét.  

 

7.4 A pedagógus továbbképzési terv megvalósulása 

Kapcsolódás a Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 3.1.11 Külső 

kompetenciaigény pontjához és 3.2.10 Képzés, továbbképzés módszere pontjához. 

A beiskolázási terv részben valósult meg. 

• Tóth Éva ebben a tanévben befejezte tanulmányait informatika műveltségterületi 

képzésen.  

• Erdősné Ónodi Nóra nem tudta megkezdeni tanulmányait szakvizsgás pedagógus 

képzésen nyelv- és beszédfejlesztő területen, mivel időközben GYED-re ment. 

Ingyenes, tanúsítványt adó továbbképzéseken az alábbi pedagógusok vettek részt: 
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1. 11 kolléga elvégezte (kivéve a nyugdíj előtt álló 1 kollégát):  

• Módszertani fejlesztés a heterogén tanulócsoportok differenciált nevelésére, 

oktatására, a lemorzsolódás megelőzésére, a tanulók motiválására – 30 órás képzés. 

• A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű 

használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 – Alapozó 

továbbképzés – 30 óra 

2. Kóródiné Árkosi Edina: 

KOSÁRPALÁNTA pedagógus tovább képzés - 33 óra 

3. Zákány Barbara, Tóth Éva, Szilvásiné Kálmán Szilvia: 

A hatékony, önálló tanulás gyakorlata és az internet használata a tanulásban – 20 óra 

4. Kun István, Tóth Éva 

Tematikus hetek, tematikus napok programfejlesztése – 20 órás e-learning képzés 

5. Tóth Éva: 

Felkészítés az iskolai 5. évfolyamos tehetségazonosítást támogató online mérés 

lebonyolításához és a tehetségígéretek kapcsán felmerülő intézményi feladatok 

koordináláshoz – 30 óra 

6. Szabó József:  

A tompítás művészete- küzdőjátékok az iskolában – 30 órás képzés 

7. Szekeres Andrea, Tóth Éva: 

Telenor HiperSuli módszertani képzés – 30 óra 

8. Varga Tamás: 

Gyalogos vándortábor-vezető – 30 óra 

 

7.5 Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer 

• Ebben a tanévben pedagógus minősítésre három Pedagógus II. fokozatot célzó eljárás során 

került sor. Káczán Katalin, Kóródiné Árkosi Edina és Kun István a minősítő eljárás 

követelményeit sikeresen teljesítette, 2020. január 1-től Pedagógus II. besorolásba kerül. 

• Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre ebben a tanévben nem került sor. 

• 2020. évi Pedagógus II fokozatot célzó minősítő eljárásra nem jelentkezett senki. Zákány 

Barbara szakértői mesterfokozatra nyújtotta be jelentkezését. 

Nevelőtestületünk tagjai közül Szilvásiné Kálmán Szilvia legkésőbb a 2022-ben köteles 

jelentkezni a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet 3.§ (1) bekezdés alapján. Szekeres 
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Andrea leghamarabb 2021-ben, Szabó József pedig 2022-ben jelentkezhet minősítő 

eljárásra. 

• Rocsik Zoltánné mesterprogramja folyamatosan zajlik. 

7.6 Pályázati tevékenység 

Kapcsolódás a Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 3.1.10 Hazai és 

nemzetközi pályázati aktivitás és 3.5.3 Intézményi infrastruktúra fejlesztés, 

eszközbeszerzés pontjához. 

A tanév során az alábbi pályázatok valósultak meg: 

EFOP 3.3.5-17-2017-00031 – „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai 

Közösségi Program Kísérleti megvalósítása a Karcagi Tankerületi Központban” – Káczán 

Katalin, Rocsik Zoltánné, Zákány Barbara 

 

EFOP 4.1.3-17 – Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek 

infrastrukturális fejlesztése – intézményi, Varga Tamás 

 

HATÁRTALANUL!  Magyar költők, írók nyomában Szolvákiában– Szekeres Andrea, 

Tóth Éva 

 

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

támogatása” elnevezésű kiemelt projekt – intézményi Tóth Éva, Varga Tamás, Zákány 

Barbara, Káczán Katalin, Kóródiné Árkosi Edina, Rocsik Zoltánné, Szekeres Andrea 

 

EFOP – 3.3.2 – 16. - Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Rocsik Zoltánné 

együttműködik a kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárral 

 

Programozd a jövőd! pályázat eszközcsomag (Lego Education Mindstroms EV3 Core set, 

Transformer 10V DC töltő, Versenyasztal tematikus matrica  - versenypálya, WRO™ Brick set  

V29, EV3 Ultrasonic szenzor, HiTechnic NXT Color Sensor V2 – színszenzor) – Tóth Éva 

 

Egyéb: 

Zákány Barbara 
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KINDER+SPORT pályázat- mind a két körben megtartottuk a programokat, melyről el is 

küldtem a beszámolókat-sajnos nem lettünk kisorsolva, nem nyertünk eszközöket az idén. 

VargaTamás, Kun István: 

HATÁRTALANUL! "Országjáró bakancsok"-Erdélyi kalandozások – beadva, Kun István, 

Varga Tamás 

A pályázatok annak ellenére, hogy juttatással járnak, jelentős többlet terhet rónak a 

közreműködőkre, még a tankerületi dolgozók segítségnyújtása mellett is. 

 

8 A tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 

8.1 Koherencia a központi szabályozó dokumentumokkal 

 

Intézményi dokumentumaink megfelelnek a központi szabályozóknak.  

 

8.2 Megfelelés a helyi tanulói sajátosságoknak (pedagógiai, tanulásszervezési 

módszerek, eljárások célirányos alkalmazása) 

 

A rendelkezésre álló humánerőforrás figyelembevételével igyekeztünk változatosabbá 

tenni a Kerettantervi lehetőségeket. Ezt szakkörök, sportkörök és a szabadon 

választható tantárgyak lehetőségével tudjuk biztosítani. 

Tanórán kívüli programok, témahetekbe való bekapcsolódás is ezt szolgálják. 

 

8.3 Az éves munkaterv összhangja a stratégiai dokumentumokkal 

 

A munkaterv a stratégiai dokumentumoknak megfelelően készült. 

Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve, a belső ellenőrzési munkaközösség 

munkaterve és ütemterv egészíti ki a tanévek munkaterveit. Az említett dokumentumok 

tartalmazzák a feladatot, a feladat végrehajtásának időpontját és a feladat 

végrehajtásának felelősét, a tanévek értékelése pedig tartalmazza a munkaközösségek 

beszámolóit a munkatervek megvalósulásáról. (Alátámasztó dokumentumok: 

munkatervek, beszámolók) 

 

8.4 Éves szintre lebontott feladatok teljesülése 



  

36 
 

 

A beszámoló és mellékletei ez alapján készültek el. A tervezett feladatokat 

maradéktalanul elvégeztük. 

 

8.5 A tanév kiemelt pedagógiai feladatainak megvalósulása 

 

A Munkatervben meghatározott feladatok: 

2.1. Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

megvalósultak: 

• Az alapkészségek fejlesztése. 

• A tanulók erkölcsi, esztétikai, testi nevelése.  

• A nevelők módszertani kultúrájában megjelentek meg a pedagógiai programnak 

megfelelő tanulásszervezési formák, oktatási módszerek.  

• Hátránykompenzáció. 

2.2. Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

részben megvalósultak 

a) Az országos mérésből adódó feladatok: még mindig nem elég hatékonysággal, 

továbbra is feladat 

b) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők 

A továbbképzések mennyisége minden eddigit felülmúlt. 

c) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó 

feladatok megvalósultak: 

• DIFER mérés eredményei alapján feladatmeghatározás. 

• A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása, illetve részükre a 

jogszabály által előírt fejlesztő foglalkozások biztosítása kötelező feladatunk. 
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• Feladat az egyéni tanulói teljesítmények dokumentálása, az egyéni fejlesztéssel 

kapcsolatos feladatok meghatározása fejlesztési terv formájában, a szakértői 

vélemények figyelembevételével. - nem elég hatékonysággal, inkább rutinszerűen 

• Törekedni kell arra, hogy minél több hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanuló 

vegyen részt a tanórán kívüli foglalkozásokon, biztosítva legyen számukra az egész 

napos foglalkoztatás. - nem elég hatékonysággal, rengeteg a bukás 

• Kiemelt feladat a gyermek- és ifjúságvédelmi munka. Cél a problémák 

megelőzése, valamint az osztályfőnököknek szoros kapcsolat ápolása a gyermekjóléti 

szolgálat képviselőjével. – rendkívül sok befektetett munka térült meg 

d) Alsó-felső tagozatváltás feladatai megvalósultak 

• 5. évfolyamon az osztályfőnök családlátogatása az idén nem mérvadó, hiszen a 

volt osztályfőnök folytatja a tevékenységet. 

• Szülői értekezleten az 5. osztályban tanító pedagógusok elvárásainak, értékelési 

módszerének pontos ismertetése. Az osztályban tanítók a szülői értekezlet elején 

mutatkozzanak be. 

• Folyamatos konzultáció az osztályban tanító pedagógusokkal, az egyéni 

segítségnyújtás és a tanulási nehézségek megoldása érdekében. 

e) Elsős tanulók szocializálása- megvalósult 

• Az 1. évfolyamon az osztályfőnök családlátogatása. 

• Szülői értekezleten az 1. osztályban tanító pedagógusok elvárásainak, értékelési 

módszerének pontos ismertetése. Az osztályban tanítók a szülői értekezlet elején 

mutatkozzanak be. 

• Feladat a megfelelő szokásrendszer kialakítása, valamint az értékeink védelmét 

célzó közösséget formáló nevelés. 

f) Intézményi önértékelésből adódó teendők - megvalósultak 

A belső ellenőrzési terv szerint. 
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g) Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés – megvalósult, még mindig vannak 

hiányosságok az egységes elvárások és intézkedések terén. 

• Személyes példamutatással pozitív egyéni értékrend kialakulásának, 

megszilárdulásának elősegítése.  

• A környezeti nevelés és fenntarthatóság területén az értékrend és a megfelelő 

magatartás kialakítása, elsajátíttatása. Az esztétikus és higiénikus iskolai környezet 

megóvása. Ennek érdekében újra kérem a DÖK felnőtt vezetőjét, hogy a tanulók 

bevonásával szülessenek olyan javaslatok, melyek az iskolai környezet esztétikáját 

szolgálják. Fontos, hogy a tanulók magukénak érezzék a problémát és annak 

megoldását. 

A szülők körében az iskolai környezet szépítése érdekében önkéntes akciók szervezése. 

 

9. Az intézményben lefolytatott ellenőrzések 

9.1. Belső ellenőrzés területei, tapasztalatai 

Intézményünkben a 3 melléklet beszámolójában folytatott ellenőrzéseken kívül egyéb 

(tankerületi szintű) ellenőrzés nem volt. 

9.2. Külső ellenőrzések, minősítések területei, tapasztalatai 

3 pedagógus teljesítette sikeresen a Pedagógus II fokozatot célzó minősítő eljárást, 

mindhárman 95% feletti eredménnyel. Így a nevelőtestület ¾-e túl van a kötelező 

minősítésen, a maradék 3 fő közül ketten pedig nem feleltek meg a jelentkezés 

feltételeinek. 

 

A tanévet sikeresnek ítélem meg. Köszönöm munkatársaim támogatását és munkáját! 
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Mellékletek jegyzéke: 

1. számú melléklet: Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója 

2. számú melléklet: Országos mérések elemzése 

3. számú melléklet: A belső ellenőrzési munkaközösség beszámolója 



 

 

A Tiszatenyői Szent István Általános Iskola 

Éves beszámoló 

1.sz. melléklet 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA 

a 2018/2019-as tanévben 

elvégzett feladatairól 

 

 

 

 

Készítette:Káczán Katalin 

munkaközösség-vezető 

 

 

  



Szeptember 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 

Ünnepélyes tanévnyitó iskolavezetés 

Zákány Barbara 

szeptember 3. Végrehajtva.Sok érdeklődő jelent meg 

hagyományos tanévnyitónkon, ahol köszöntöttük 

régi diákjainkat, elsőseinket, tanárainkat. 

Az éves munkaterv elfogadása munkaközösség, 

iskolavezetés 

 Végrehajtva.A munkaterv elkészült, elfogadása 

megtörtént. 

Ügyeleti munka megszervezése Káczán Katalin szeptember 1. Végrehajtva. 

Faliújság gondozása osztályfőnökök a 

tantermekben, Kovács 

Alexandra az aulában 

szeptember első 

hete 

Végrehajtva. 

Őszi hulladékgyűjtés a DÖK szervezésében Kun István 

minden pedagógus 

szeptember 10. Sok szülő segítségével ismét nagy mennyiségű 

hulladékot gyűjtöttünk. Alsó tagozaton az 1-2. 

osztály, felső tagozaton a 8. osztály győzött a 

versenyben. 

Szülői értekezletek megtartása osztályfőnökök szeptember 15. Valamennyi osztályban megtartottuk az 

értekezleteket.  Az 5. osztály szülői értekezletén az 

alsó-felső közötti átmenet megkönnyítése 

érdekében megjelentek az osztályban tanító 

pedagógusok is. 

TeSzedd! 1-2. osztály: Rocsik 

Zoltánné, Kóródiné 

Árkosi Edina 

3-4. osztály: Zákány 

Barbara 

5. osztály: Káczán 

Katalin 

7. osztály: Szekeres 

Andrea 

 A szervezők áttették a programot tavaszi 

időpontra. 

A világ legnagyobb tanórája 

 

érintett nevelők 

Rocsik Zoltánné  

szeptember 24-

28. 

A 2018. évi Világ Legnagyobb Tanórájának 

kiemelt témája az aktivitás, azaz annak feltárása, 



Kóródiné Árkosi 

Edina 

Zákány Barbara    

Káczán Katalin 

Szekeres Andrea 

szept. 24. 5. 

osztály 

szept. 26. 1-2., 3-

4. és 6. osztály 

szept.27. 7. 

osztály  

hogy mit tehetnek az iskolás gyerekek a Globális 

Célok elérése érdekében. 

 

A nyári tábor szervezése, igényfelmérés Varga Tamás szeptember 30. Tábor tervezett helyszíne: Magyarkút 

Őszi gyalogtúra szervezése, igényfelmérés Varga Tamás szeptember 30. A szülők anyagi helyzete miatt tavaszi időpontra 

szervezzük a gyalogtúrát. 

Európai Diáksport Napja 

 

 

A kerékpárút közös bejárása: Minden család 

bringára! 

 rajzverseny eredményhirdetése 

 ügyességi és kvíz-játékok 

Zákány Barbara 

minden pedagógus 

szeptember 28. Jó hangulatú sportnapot szerveztünk. Az iskola 

minden tagja, tanulók és nevelők is lefutották a 

2018 métert, majd kerékpáros napot 

bonyolítottunk le, illetve az iskolában mozogtunk 

(ping-pong, kosárlabda, csocsó, közlekedési 

TOTÓ, dobó. és ugrójátékok, ügyességi feladatok, 

stb.) 

Fejlesztési tervek elkészítése a szakértői 

véleménnyel rendelkező tanulók részére többségi 

pedagógusok által 

minden érintett nevelő szeptember 15. Végrehajtva. 

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése szakértői 

véleménnyel rendelkező tanulók részére 

fejlesztő pedagógusok szeptember 15. Végrehajtva. 

Törzslapok megnyitása 1., 2. és 5. osztályos 

osztályfőnökök és az 

érintett nevelők 

szeptember 30. Végrehajtva. 

Családlátogatás 1. osztályosoknál Rocsik Zoltánné 

Káczán Katalin 

szeptember 30. Az 1. osztály kivételével minden osztály az előző 

évi osztályfőnökével maradt, így más osztályokban 

nem szükséges családlátogatást tartani. 

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin szeptember 28. Végrehajtva. 

Kerékpáros szemléletformálás 

 Rajzverseny meghirdetése 

Téma: Azért szeretek bringázni, mert… 

Szatlóczki Edit 

Iskolarendőr 

szeptember Az iskola kapcsolatrendszerének bővítése. 

 Tanulóink lelkesen vettek részt a pályázathoz 

kapcsolódó programokon, sok új ismerettel 



 Interaktív foglalkozások: Biztonságos 

közlekedés kerékpárral 

alsó tagozat: 5 foglalkozás 

felső tagozat: 5 foglalkozás 

Előadó: pedagógus 

 Gyakorlati foglalkozások: 

             alsó tagozat: 5 foglalkozás 

             felső tagozat: 5 foglalkozás 

            Gyakorlatvezető: rendőr 

 A kerékpárút közös bejárása: Minden 

család bringára! 

rajzverseny eredményhirdetése 

ügyességi és kvíz-játékok 

gazdagodtak a kerékpáros közlekedéssel 

kapcsolatban. Mélyültek gyakorlati ismereteik is. 

 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra folyamatosan Végrehajtva. 

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

Sulim pályázat minden pedagógus szeptember 19-

20. 

Nagy lelkesedéssel és remek ötletekkel felvértezve 

álltunk neki a pályázat megvalósításának, amellyel 

nagy sikert értünk el, hisz pályamunkánk arany 

fokozatot ért el. 

Verseghy Ferenc Könyvtár Iskolakönyvtáros 

konferencia 

Kovács Alexandra szeptember 27. Végrehajtva 

Utazó gyógypedagógus munkaközösségi 

műhelymunka Kisújszállás 

Kóródiné Árkosi 

Edina 

szeptember 25. 

 

Végrehajtva 

Tankerületi DÖK-gyűlés  - Karcag Szabó József 

Varga Víta Edina 

szeptember 11. Végrehajtva 

Floorball, futball, mezei futóverseny 

Diákolimpiára nevezés 

Zákány Barbara 

Szabó József 

Kóródiné Árkosi 

Edina 

szeptember Végrehajtva 

Szabados Ferenc Emléktáblájának ünnepélyes 

koszorúzása 

Bojtos Gábor – 

kutatásvezető 

főlevéltáros 

szeptember 5. Rendkívül érdekes előadást hallgathattak meg 

tanulóink, tanáraink, vendégeink a koszorúzást 



megelőzve, közelebb hozva a gyerekekhez 

Szabados Ferencet, példáját, életét. 

Bendegúz Matematikaverseny nevezés Rocsik Zoltánné szeptember 21. A nevezés megtörtént 

 

Október 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

október első hete Végrehajtva 

Aradi vértanúk emléknapja osztályfőnökök 

Káczán Katalin 

október 5. péntek Végrehajtva 

Európai Programozás Hete – EU CodeWeek 

2018 

Tóth Éva 

5-6. osztály tanulói 

október 8-12. Az 5-6. osztály tanulói sok ismerettel és élménnyel 

gyarapodtak a kódolás hetén. 

Difer vizsgálat az 1. osztályban Rocsik Zoltánné november 30-ig Végrehajtva 

Megemlékezés nemzeti ünnepünkről – október 

23. 

Szatlóczki Edit és a 

felsős tanulók 

október 19. 

péntek 11 óra 

Nagyon jó színvonalú, megható műsorral 

szerepeltek a felső tagozatos diákok, nemcsak 

iskolánk tanulói, hanem a település lakossága előtt 

is. Ez volt az első alkalom, hogy iskolánk 

színjátszósai mutatták be közös műsorukat 

hatalmas sikert aratva. 

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin október 26-ig Végrehajtva 

Pályaválasztási Kiállítás Szolnokon Szekeres Andrea és a 

7. osztály tanulói 

Szatlóczki Edit és a 8. 

osztály tanulói 

október Tanulóink nagyon érdekesnek találták a kiállítást, 

sok ötletet kaptak a továbbtanuláshoz. 

Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 

forduló Törökszentmiklós 3-8. osztályosoknak 

Varga Tamás és 8. 

osztályos tanulók 

október 12. 

(péntek) 14.30 

Jelentkezési határidő: szeptember 18. 18 óra 

Tanulóink sikeresen vettek részt a versenyen. 

Országos Könyvtári Napok 

Meselabirintus építése 

Kovács Alexandra 

Rocsik Zoltánné 

október 1-7. 

október 2. 

Az 1-2. osztályosok vettek részt a programon, 

nagyon élvezték a mesés feladatokat, játékokat. 

Mérések: szövegértés, hangos olvasás, 

matematika 

érintett nevelők október 15-ig Végrehajtva 



Halloween-party a DÖK rendezésében Szatlóczki Edit, Kun 

István, DÖK 

október 26. 17.00-20.00  

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

Fiumei úti sírkert meglátogatása Budapesten Szatlóczki Edit 

8. osztály tanulói 

október 3. Kevés jelentkező és az ezzel járó magas költségek 

miatt végül elmaradt. 

Zenei Világnap Rocsik Zoltánné október 1. Ének-zene órákon, illetve az aulában egy 

faliújságon emlékeztünk meg a napról. 

Népmese napja Káczán Katalin október 1. 1-2. osztályosok meseillusztrációt készítettek, míg 

3-8. osztály tanulói mesés faladatlapot töltöttek ki. 

Állatok Világnapja – Befogadlak Alapítvány Kóródiné Árkosi 

Edina 

Házi Anita 

október 5. A gyerekek és szülők idén is nagy lelkesedéssel és 

sok adománnyal támogatták a menhelyet. Ezen 

keresztül megtanulhatták gyermekeink az állatok 

védelmének fontosságát. 

Olvass el! – online olvasási versenyre nevezés Káczán Katalin október 8. 5. osztály tanulói 4 fős csapattal vesznek részt a 

tanév folyamán az országos online olvasási 

versenyen. 

 

 

November 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

november első 

hete 

Végrehajtva 

A szülők értesítése a tanulmányi eredményről a 

negyedév végén 

osztályfőnökök november 7. 

szerda 

Végrehajtva 

Tantestületi fogadóóra tantestület november 12. 

hétfő 

14.00-17.00 

Kevés számú érdeklődő jelent meg annak ellenére, 

hogy a fogadóóra előtti napokban kiértesítettük a 

szülőket a tanulók negyedévi eredményeiről. 

Országos mérésekhez az adatok megküldése Varga Tamás november 23-ig Végrehajtva 

Egészségnevelési hét - projekthét Varga Tamás november 26-30. Izgalmas versenysorozatban mérhették össze 

tudásukat, ötletességüket, ügyességüket az 

osztályok. Sok szülő segítette a hét lebonyolítását. 



Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin november utolsó 

hete 

Végrehajtva december 3-án 

Halloween-party a DÖK rendezésében Szatlóczki Edit, Kun 

István, DÖK 

november 9. 17.00-20.00  

Drogprevenciós előadás Szatlóczki Edit november Az iskolarendőr akadályoztatottsága miatt az 

előadásokat egy későbbi időpontban fogjuk 

megtartani. 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra folyamatosan Végrehajtva 

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

Nyílt napok megtervezése, jelentkezések 

koordinálása, bejelentkezés az iskolákhoz 

Szatlóczki Edit novemberben 

folyamatosan 

Minden tanuló 3 iskolát látogathatott meg, ezzel a 

lehetőséggel sok tanuló élt.  

Zrínyi Ilona Matematikaversenyre jelentkezés Zákány Barbara 

Tóth Éva 

november 20. Végrehajtva 

Floorball megyei döntő Zákány Barbara 

Szabó József 

november 14. 

Szolnok 

A megyei döntőn 3 csapatunk vett részt: 

2. korcsoport fiú és lány csapata, illetve a 3. 

korcsoport lány csapata. Tanulóink lelkesen és 

eredményesen küzdöttek, sok élménnyel és 

tapasztalattal gazdagodva. 

DIFER mérés Rocsik Zoltánné november 30. Végrehajtva 

Rendhagyó könyvtári óra: Családfakutatás Gubán Istvánné 

iskolavezetés 

november 27. Bojtos Gábor történész vezetésével tudhattak meg 

érdekességeket a témában. A gyerekek nagyon 

élvezték a programot. 

Európai Hulladékcsökkentési Hét Kun István november 26-30. Az 5-6-7. osztály tanulói sok ismerettel 

gazdagodtak a hulladékcsökkentés témájában 3 

tanítási óra alatt. 

Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny iskolai 

forduló 

Káczán Katalin 

Szatlóczki Edit 

november 21. A felső tagozat diákjai versengtek egymással. 

 

Pénz7 regisztráció Kun István november 1. hete Végrehajtva 

 

December 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 



Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

december első 

hete 

Végrehajtva 

Karácsonyi díszítés (Advent: dec.2-dec 24.) osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

decemberben 

folyamatosan 

Annak ellenére, hogy iskolánkban folyamatosan 

zajlottak a felújítási munkák, igyekeztünk 

karácsonyi hangulatot teremteni a termekben és 

folyosókon egyaránt. 

Jelentkezés a központi írásbeli felvételire Szatlóczki Edit december 7. Végrehajtva 

Arany János Tehetséggondozó Programjára 

jelentkezés 

Szatlóczki Edit december 11. Az idén nem volt ilyen jelentkezőnk. 

Mikulás Kun István, DÖK december 6. Az idén is meglátogatta a gyerekeket a Mikulás, 

nagy örömet szerezve ezzel mindenkinek. 

Mikulás-party a DÖK szervezésében Kun István, DÖK december 7. 16.30-20.00 

A felújítási munkálatok miatt – megfelelő helyszín 

hiányában - nem tudtuk megtartani hagyományos 

Mikulás-partyt, a munkálatok végére beígértünk 

egy másik alkalmat a gyerekeknek. 

Karácsony – projekthét 

 

 

 

 

 

 

Műsor a település rendezvényeként 

a nevelőtestület 

minden tagja 

Zákány Barbara 

 

 

 

 

Kovács Alexandra 

december 21-ig 

 

 

 

 

 

 

december 9. 

A gyerekekkel karácsonyi díszeket készítettünk, 

majd közösen feldíszítettük iskolánk 

karácsonyfáját. Vendégül láttuk az óvodásokat is. 

Közös tánctanulásban vettünk részt, az osztályok 

csapatai izgalmas kalandjátékban küzdhettek meg 

egymással és önmagukkal is. 

16.00-tól 3-4-5. osztályos tanulók adtak megható 

műsort a település karácsonyfájánál. 

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin december 21-ig Végrehajtva 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra folyamatosan Végrehajtva. 

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

Karácsonyi Gála minden pedagógus december 21. Az idén először – hagyományteremtő szándékkal – 

rendeztük meg iskolánkban a Karácsonyi Gálát. 

Minden osztály, csoport lelkesen készült, hatalmas 

munka árán állt össze a végső program. A 



tornatermet rendeztük be, díszítettük fel az 

esemény helyszínéül, és nagy örömünkre sok 

érdeklődő, vendég, szülő jelent meg az eseményen, 

mely hatalmas sikert aratott. 

Családfakutatás Bojtos Gábor történész december 17. Ismét atörténész vezetésével tudhattak meg 

érdekességeket a témában. A gyerekek nagyon 

élvezték a programot. 

„Egy cipőben járunk” iskolavezetés december 19. Nagy örömünkre, a Magyar Diáksport Szövetség 

"Egy cipőben járunk" akció keretein belül Jász-

Nagykun-Szolnok megyében iskolánkat 

választotta ki, hogy híres emberek, sportolók által 

felajánlott cipőket adjon át. 

Eventus rajzverseny Eger Kun István december 9. Győrfi Zsanett 8. osztályos tanuló sikeresen 

szerepelt a versenyen. 

Floorball országos elődöntő Zákány Barbara 

Tóth Éva 

Szabó József 

december 14. Hatalmas lelkesedéssel és akarattal küzdöttek 

tanulóink a versenyen, remek eredményt értek el, 

és életre szóló élménnyel gazdagodtak. 

 

Január 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

január első hete Végrehajtva 

Központi írásbeli felvételi osztályfőnök, 

felkészítő 

pedagógusok 

január 19. 

10 óra 

Végrehajtva 

Osztályozó értekezlet a nevelőtestület 

minden tagja 

január 25. Végrehajtva 

Első félév vége: január 25. 

Félévi értesítők elkészítése 

osztályfőnökök január 25 után 

(február 1-ig) 

Végrehajtva 

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata 5-8. évfolyamon 

Szabó József január 9 – április 

26. 

Folyamatban 



Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin január utolsó 

hete 

Végrehajtva 

Iskolanyitogató foglalkozások megtervezése leendő elsős tanító januárban 

folyamatosan 

Folyamatban 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra folyamatosan Végrehajtva 

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

Tájékoztató szülői értekezlet a leendő elsős 

tanulók szüleinek 

Tóth Éva 

Rocsik Zoltánné 

január 25. Végrehajtva 

Szegő Gábor Matematikaverseny döntője Varga Tamás január 11. 8. osztályos tanulóink – Balpataki Dávid, Hegedűs 

Kornél és Káczán-Tóth Vajk -  eredményesen 

szerepeltek a versenyen. 

 

 

Február 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

február első hete Végrehajtva. 

Farsang – DÖK rendezésében DÖK 

7. osztály 

február 22. Ötletes jelmezekben vonultak fel az idén is a 

gyerekek. Az alsóban inkább az egyéni jelmezek 

domináltak, felsőben csoportosan öltöztek be 

tanulóink. Sok szülő is lelkesen vett részt ezen a 

hagyományos programon. 

Szülői értekezlet osztályfőnökök február 15-ig A szülői értekezletek rendben lezajlottak. 

A kommunizmus áldozataira emlékezünk – 

február 25. 

osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

február 25-ig Végrehajtva. 

Félévi értekezlet Varga Tamás február  Végrehajtva. 

Középiskolai felvételi jelentkezési lapok 

elküldése 

Szatlóczki Edit február 18. Végrehajtva. 



Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata 5-8. évfolyamon 

Szabó József január 9 – április 

26. 

Folyamatban 

Nagycsoportos szülők tájékoztatása a következő 

tanévről – szülői értekezlet 

Tóth Éva igazgató 

leendő elsős tanító 

februárban Januárban végrehajtva. 

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin február utolsó 

hete 

Végrehajtva. 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra februárban 

folyamatosan 

Végrehajtva 

Pénzügyi és vállalkozói témahét 

7.és 8. osztály 

Kun István február 25-

március 1. 

A gyerekek az idén is nagy lelkesedéssel és 

érdeklődéssel vettek részt a témahéten. 

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny, 

Törökszentmiklós 

Zákány Barbara, Tóth 

Éva 

február 15. 2 tanulónk képviselte iskolánkat ezen a rangos 

versenyen. 

Gyárlátogatás- Claas Kun István 

Szekeres Andrea 

február 22. A 7. és 8. osztályosok vettek részt a 

gyárlátogatáson, segítve ezzel a továbbtanulásnál a 

helyes pályaválasztást. 

Bercsényi Napok Szatlóczki Edit 

Szekeres Andrea 

február 18. A Bercsényi napok keretében rendezett Ki mit tud-

on táncosaink 1. helyezést, színjátszósaink 2. 

helyezést értek el, Kemenczei Cintia 8. osztályos 

tanuló pedig 3. helyezett lett a szavalóversenyen. 

Mentori találkozó Tóth Éva 

Varga Tamás 

Zákány Barbara 

február 19. Végrehajtva. 

Informatikai Oktatási Konferencia Tóth Éva 

Zákány Barbara 

február 16. 2 tanárunk is részt vett a konferencián, hisz haladni 

kell a korral. 

Pangea matematikaversenyre jelentkezés Zákány Barabara február 15. 3-4-5. osztályos tanulóink részvételét jeleztük. 

Település Napja Szatlóczki Edit 

Szekeres Andrea 

február 16. A település napján iskolánk tanulói színvonalas 

műsorral vettek részt igen nagy sikerrel. 

Judo tanfolyam Szabó József február 22-24. A testnevelés órák színesítését segítette a 

testnevelő tanár továbbképzése. 

 



Március 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

március első hete Végrehajtva 

Megemlékezés nemzeti ünnepünkről–március 15. Szekeres Andrea és 

a felsős tanulók 

március 14. Nagyon megható és felemelő ünnepségen 

vehettünk részt, hála felsős tanulóink és felkészítő 

tanáruk munkájának. 

Középiskolai felvételi adatlap módosítása Szatlóczki Edit március 21-22. Végrehajtva 

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata 5-8. évfolyamon 

Szabó József január 9 – április 

26. 

Folyamatban 

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin március utolsó 

hete 

Végrehajtva. A havi munka értékelése, a tanulók 

magatartásának, szorgalmának közös 

megbeszélése, lezárása, a következő hónap 

feladatainak megbeszélése zajlik. 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra márciusban 

folyamatosan 

Végrehajtva 

Nyílt tanítási nap érintett nevelők 

Kóródiné Árkosi 

Edina, Rocsik 

Zoltánné, Káczán 

Katalin, Zákány 

Barbara, Szekeres 

Andrea 

 Áprilisban megtartva. 

Iskolanyitogató foglalkozások Káczán Katalin 

Rocsik Zoltánné 

Kóródiné Árkosi 

Edina 

Zákány Barbara 

március 6. 

 

 

 

március 13. 

 

A foglalkozáson megismerkedtünk egymással, 

majd a gyerekek matematikai és a hallás utáni 

szövegértési képességét mértem fel játékosan. 

 

Az interaktív tábla segítségével oldottunk meg 

játékos feladatokat. 



 

 

március 20. 

 

 

 

március 27. 

 

Kézműves foglalkozáson többek között a 

gyerekek kézügyességét, esztétikai érzékét 

mértük fel. 

 

Sportfoglakozást tartunk, ahol megfigyelhető 

nemcsak a gyerekek mozgása, de 

szabálykövetése, társaikhoz való viszonyulásuk 

is. 

Fenntarthatósági  témahét 

 Tavaszi hulladékgyűjtés 

 

 

 

 Happy hét 

 Rajzpályázat: a megújuló energiaforrások 

témában 

 

 

 

 

 

 

 

 Nézz szembe a szemeteddel!Tarts rendet a 

hulladékok között! 

minden pedagógus 

Kun István 

osztályfőnökök 

 

 

1-2. osztály 

Rocsik Zoltánné 

Kóródiné Árkosi 

Edina 

 

 

 

 

 

 

5. osztály 

Káczán Katalin 

március 18-22. 

 

 

Minden osztály részt vett a TeSzedd! mozgalom 

rendezvényén, ahol minden osztály a településen 

legalább 1 utca teljes hosszában felszedte a 

szétdobált szemetet. 

 

Az 1-2. osztály egész héten több órán át dolgozott 

a témahét kapcsán. A Happy-hét kapcsán a víz 

fontosságáról tanultak, rajzpályázatra készültek 

munkáikkal, technika órán szélforgót készítettek, 

illetve interaktív táblán dolgoztak 

környezetismeret órán. 

 

Az 5. osztály a témahét oldalán megtalálható 

mintaórák anyagát felhasználva ismerkedett meg 

a hulladékok fajtáival, csoportosítási 

lehetőségeivel, újrahasznosításával, stb. A cél az 

volt, hogy környezettudatosabbá váljanak a 

tanulók. 

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

II. Álmok napja, Tiszántúli Szépíró, Szépen szóló és 

Szépen rajzoló verseny 

Szekeres Andrea 

Kun István 

március 29. 

Debrecen 

Iskolánk több tanulója vett részt Debrecenben 

meghirdetett versenyen. 



A Pánthy Napok  

- rajzversenye 

- szavalóversenye 

Kun István 

 

Szekeres Andrea 

március 21. A 7-8. osztályos kategóriában Jakab Zója első, 

Győrfi Zsanett harmadik helyezést érte el. 

Korom Kriszta 3. osztályos tanuló 2. helyezést ért 

el. 

Minősítés Kóródiné Árkosi 

Edina 

március 1. Pedagógus II. minősítés sikeresen megtörtént. 

Személyiségvizsgálat a 4. osztályban Zákány Barbara márciusban 

folyamatosan 

A Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

tehetségkoordinátora Oroszné Tünde mérte fel a 

negyedikesek személyiségjegyeit és beszélte meg 

az eredményeket az osztályfőnökkel és az 

érdeklődő szülőkkel.  

Drogprevenciós foglalkozás Szekeres Andrea március 20. Törökszentmiklóson vettek részt a 7. osztályosok 

drogprevenciós programon. 

Kecskematek Varga Tamás március  4 fő 8. osztályos tanuló vett részt a többfordulós 

matekversenyen. 

Internet fieszta a könyvtárban Kun István március 26. Végrehajtva 

Túrkevei Matekverseny - döntő Varga Tamás  március 26. Káczán-Tóth Vajk és Balpataki Dávid szerepeltek 

eredményesen a döntőn. 

Utazó gyógypedagógusok műhelymunkája Kóródiné Árkosi 

Edina 

március 26. Kisújszállási rendezvényen vettünk részt. 

Weöres Sándor Országos Színjátszó Találkozó 

Fegyvernek 

Szatlóczki Edit március 29.  A 8. osztály vett részt az országos találkozón, 

remek szerepléssel öregbítve iskolánk hírnevét. 

 

 

 

Április 

 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 



Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

április első hete Végrehajtva 

Fotózás megszervezése anyák napjára osztályfőnökök április eleje Végrehajtva. Az édesanyák előtt titokban 

készültek el az anyák napi képek a szokásos 

izgalomban. 

Költészet napja – április 11. 

Vers- és prózamondó verseny 

Káczán Katalin április 16. Az előző évekhez hasonlóan az idén is nagyon sok 

alsós tanuló jelentkezett a versenyre, míg a felső 

tagozatosok közül szokatlanul kevesen 

vállalkoztak egy-egy vers megtanulására. 

Megkötés idén az volt, hogy kortárs magyar 

alkotó művét kellett szavalni.A versenyen 

megható volt látni, milyen sok tehetséges diákunk 

van. 

A holokauszt áldozataira emlékezünk – ápr.16. osztályfőnökök április 16-ig Hagyományaink szerint tartottuk a 

megemlékezést. 

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata 5-8. évfolyamon 

Szabó József január 9 – április 

26. 

Végrehajtva 

A szülők értesítése a tanulmányi eredményről a 3. 

negyedév végén 

osztályfőnökök április 17-ig Végrehajtva 

Tantestületi fogadóóra minden pedagógus április 25.  Végrehajtva 

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin április 

utolsó hete 

Végrehajtva 

Digitális témahét 

 

 

Médiatudatosság és biztonságos internethasználat 

 

 

Szekeres Andrea 

(3.,6.,7. oszt.) 

 

Káczán Katalin 5. 

és 1. osztály 

 

április 8-12.  

 

 

Az 5. osztályban a tudatos és biztonságos 

internethasználatról beszéklgettünk, néztünk meg 



 

 

 

Költöző madaraink 

 

 

 

 

Rocsik Zoltánné (1-

2. oszt) 

 

 

 

Zákány Barbara 

(3.,4.,5.,6. oszt) 

Kóródiné Árkosi 

Edina 

oktatóvideókat, illetve feladatokat oldottunk meg 

a Learningappsen. 

Az 1. osztályban megismerkedtünk a 

Learningapps-szel. 

 

A fecske, gólya megfigyelése, tanulmányi séta, 

gyűjtőmunka, interaktív feladatok megoldása, 

fotók készítése, tablet-használat. 

Leendő 1. osztályosok beíratkozása titkárság, 

iskolavezetés 

április 11-12. Végrehajtva 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra áprilisban 

folyamatosan 

Végrehajtva 

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

Bonbonetti Csokigyár és Természettudományi 

Múzeum megtekintése, Budapest 

 

Szekeres Andrea és 

a 7. osztály 

április 1. A 7. osztály egy jó hangulatú kiránduláson járt 

Budapesten, ahol amellett, hogy finom 

édességeket kóstoltak, sokat gyarapodtak 

ismereteik a Természettudományi Múzeumban. 

Hangszert a kézbe! Törökszentmiklós Szekeres Andrea 

Rocsik Zoltánné 

Kóródiné, Árkosi 

Edina, Zákány 

Barbara 

április 25. Hangszert a kézbe rendezvényen 

Törökszentmiklóson iskolánk alsós tanulói 

nagyon jól érezték magukat- 



Projektzáró rendezvény EFOP 4.1.3.-17 Tóth Éva  

Varga Tamás 

valamennyi 

pedagógus 

április 29. Iskolánk tanulói, a község lakosai és minden 

érdeklődő projektzáró rendezvényünkön vehetett 

részt. 

Posztolj verset az utcára! Szekeres Andrea április 11. Iskolánk 7. osztályos tanulói idén csatlakoztak a 

Posztolj verset az utcára! megmozduláshoz, ami 

egy világraszóló költészeti akció a magyar 

költészet napján, József Attila születésnapján, 

április 11-én. Az elmúlt években a világ több, mint 

20 országában élő magyarok posztoltak verset 

több száz helyszínen. Hetedikeseink József Attila 

Születésnapomra című versével díszítették 

Tiszatenyő utcáit, padjait, felületeit. 

Irány a vízpart! Szekeres Andrea áprilistól 

folyamatosan 

Iskolánk is indult egy csapattal a 

Törökszentmiklósi Horgász Egyesület Irány a 

vízpart! elnevezésű, több fordulós versenyén.22 

csapatból 6. helyezettek: Lövei Levente, Bene 

László, Járvás Andrea, Kenderes Mihály 

Nyílt tanítási órák 1-4. és 8. osztály 

Tóth Éva, Rocsik 

Zoltánné, Zákány 

Barbara, Kóródiné 

Árkosi Edina, 

Káczán Katalin, 

Varga Tamás, 

Szilvásiné Kálmán 

Szilvia, Szekeres 

Andrea 

április 9., 10., 12., 

16. 

Több osztályban is meghirdettük a nyílt tanítási 

órákat. A szülők főleg alsó tagozaton látogattak 

sok órát, de a felső tagozat óráin is jelentek meg 

érdeklődők. Több pedagógus is tartott hospitálást. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy több leendő elsős 

szülő is megjelent a nyílt órákon, és elégedetten 

nyilatkoztak iskolánkról, illetve a nyílt órák 

hatására a mi iskolánkat választották. 



Iskolai focibajnokság Szabó József április 5. Felső tagozaton rendeztünk focibajnokságot 

osztályok között. 

Minősítés Kun István április 25. Pedagógus II. minősítés sikeresen megtörtént. 

A sirály a király! - színházlátogatás Szekeres Andrea 

Zákány Barbara 

április 3.  A 3. osztály tanulói Törökszentmiklóson vettek 

részt egy remek hangulatú előadáson. 

Kerékpárverseny Szatlóczki Edit április 10. A rendőrség segítségével körzeti 

kerékpárversenyt tartottunk. Sok diákunk izgulta 

és küzdötte végig a versenyt. 

 

 

 

Május 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

május első hete Végrehajtva 

Mérések: szövegértés, hangos olvasás, matematika érintett nevelők május 1-től 

folyamatosan 

Végrehajtva 

Anyák napja – 1-7. osztály 

 

 

 

 

Anyák napja – 8. osztály 

 

Kóródiné Árkosi 

Edina 

Szekeres Andrea 

Kun István 

 

Szatlóczki Edit 

május 13. 

 

 

 

 

május 13. 

Megható alkalom minden évben az anyák napi 

műsor. Az idén is sikerült a szülők szemébe 

könnyeket csalnunk.  

 

 

A 8. osztály külön tartotta anyák napi ünnepségét. 

Országos kompetenciamérés Varga Tamás május 29. Végrehajtva 

Vizsgák- 4. 6. 8. osztály érintett nevelők május 27-31 Végrehajtva 



Erdei iskola 7. osztály - HATÁRTALANUL Szekeres Andrea 

Tóth Éva 

május 27-30 Végrehajtva. A 7. osztály életre szóló élményeket 

gyűjthetett, miközben bejárták a Felvidéket. 

Úszásoktatás 5. osztály Szabó József 

 

május Végrehajtva. Eredetileg május végére tervezett 

foglalkozások március 7-május 9 között 9 

alkalommal lettek megtartva. A gyerekek nagyon 

élvezték és a többség valóban megtanult úszni. 

 

 

Kerékpáros ügyességi verseny Szatlóczki Edit május Végrehajtva 

Országos írásbeli idegen nyelvi mérés 6 és 8. 

évfolyamon (angol írásbeli szövegértés) 

Szilvásiné Kálmán 

Szilvia 

május 22. Végrehajtva 

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin május 

utolsó hete 

Végrehajtva 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra májusban 

folyamatosan 

Végrehajtva 

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata:  ADATOK FELTÖLTÉSE! 

Szabó József május 31-ig Végrehajtva 

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

Szolnokon Európa Napja alkalmából finn 

témakörben rajzpályázat 

Kun István május 11. Kóródi Hanna Sára különdíjat nyert, ezzel 

öregbítve iskolánk hírnevét. 

Rendőrségi ki- mit- tud? Szekeres Andrea 

Szatlóczki Edit 

május 2. Vers kategóriában indulók: Lövei Levente, Sipos 

Nikoletta, RamosMelissza, Kemeczei Cintia, aki 

1. helyezést ért el. 

Minősítés Káczán Katalin május 9. Pedagógus II. minősítés sikeresen megtörtént. 

 

Június 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 



Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

június első hete Végrehajtva 

Pótvizsga pótvizsgáztató 

nevelők 

június Végrehajtva 

Nemzeti összetartozás napja - június 4. osztályfőnökök június 4-ig Végrehajtva 

Tanévzáró, ballagás  Szatlóczki Edit 

Szekeres Andrea 

június 15. 

szombat 

Végrehajtva 

Osztálykirándulások osztályfőnökök június Végrehajtva 

Osztályozó értekezlet minden pedagógus június 11. Végrehajtva 

Családi Nap az iskolában minden pedagógus 

Zákány Barbara 

június 12. A családi nap az idén is nagyon sikeres 

rendezvény volt. Sok család gondolta úgy, hogy 

iskolánkban együtt tölti el a napot velünk. 

Táncbemutatóval kezdődött a nap, majd 

osztályonként csapatokban több helyszínen is 

részt vehettek a gyerekek és felnőttek egyaránt a 

legkülönbözőbb programokon, foglalkozásokon. 

Volt itt tűzoltósági és rendőrségi bemutató, 

ugrálóvár, trambulin, lasertag, de lehetett ping-

pongozni, darts-ozni, pohártornyot építeni, 

társasozni is lehetett. 

Tanévzáró értekezlet minden pedagógus június 20. Végrehajtva 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra júniusban 

folyamatosan 

Végrehajtva 

Élmény tanulni! - Napközis táborok Zákány Barbara 

Rocsik Zoltánné 

Káczán Katalin 

június harmadik 

és negyedik hete 

Folyamatban 

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 



Rendőrségi megyei Ki mit tud? Szatlóczki Edit június 4. Kemenczei Cintia 8. osztályos tanuló szép 

eredményt ért el ezen a versenyen. 

 

 

 

 

Összegzésként: 

Szeptemberben a munkaterv elkészítése során ismét azt éreztem, hogy erőnkön felül sok feladatot terveztünk be, így a beszámoló írásakor 

döbbentem meg igazán, hogy jóval több feladatot végeztünk el az előzetesen betervezettnél. Ehhez persze mindannyiunk munkájára, ötleteire, 

kitartására, elhivatottságára szükség volt. 

Mindeközben igyekeztünk egész évben az órákon is magas színvonalú munkát végezni, a szaktanácsadók, nyílt órákon, egyéb rendezvényeken 

részt vevő szülők, más intézményekből hozzánk ellátogató vendégeink pedig meg is erősítettek bennünket abban, hogy ez sikerült is.  

Számos szép, büszkeségre, meghatottságra indító pillanatunk is volt, elég, ha felidézzük az országos, vagy megyei versenyeken elért 

eredményeket, a karácsonyi hét hangulatát, a felemelő hangulatú műsorokat, és még sorolhatnám. 

 

Köszönet mindenkinek az egész éves munkájáért, tartalmas nyarat, jó pihenést kívánok! 

 

Tiszatenyő, 2019. június 20. 

 

Káczán Katalin 

munkaközösség-vezető 



Éves beszámoló 

2. számú melléklet 

Országos kompetenciamérés eredményének elemzése és a tervezett beavatkozások listája: 

 

A 6. osztály 13 tanulója írta meg a mérést, 15-en voltak jogosultak rá. A beküldött 11 tanulói kérdőív közül 

10 volt értékelhető. 

A Tiszatenyői Szent István Általános Iskola 6. évfolyamának matematika eredményei: 

Az osztály átlageredménye az ország összes iskolájához viszonyítva az intézmények 5-10%-a között 

helyezkedik el, míg ez a szám a közepes községi iskolákat tekintve már 10-15% közé tehető. Az osztály 

átlageredménye nagy szignifikáns eltérést mutat az országos átlaghoz képest. 

Az osztály képességeloszlását átnézve 6 tanuló nem éri el a minimum szintet. 

Fejlesztési javaslat: ez a 6 tanuló azonosítása és fokozatos felzárkóztatása a minimum szint fölé. 

Az osztálynak van CSH-indexe, mely szerint a tanulók átlag képességpontjai elmaradnak a családi hátterük 

által megfelelőnek tartott értékektől. Beavatkozásra szükség van, a fent említett 6 tanulón kívül az osztály 

többi diákját is segíteni kell a hatékonyabb előrehaladás érdekében. 

A tanulók képességeloszlása az év végi tanulmányi eredményükkel nincs összhangban. A tanulók megfelelő 

motiválásával szükség van tantárgyi eredményük javítására. 

 

A Tiszatenyői Szent István Általános Iskola 6. évfolyamának szövegértés eredményei: 

Az osztály átlageredménye az ország összes iskolájához viszonyítva az intézmények 10-15%-a között 

helyezkedik el, ez a szám a közepes községi iskolákat tekintve ugyancsak 10-15% közé tehető. Az osztály 

átlageredménye nagy szignifikáns eltérést mutat az országos átlaghoz képest. 

Az osztály képességeloszlását átnézve 3 tanuló nem éri el a minimum szintet. 

Fejlesztési javaslat: ez a 3 tanuló azonosítása és fokozatos felzárkóztatása a minimum szint fölé. 

Az osztálynak van CSH-indexe, mely szerint a tanulók átlag képességpontjai éppen eléri a családi háttér 

alapján elvárhatót. Beavatkozásra megelőzés miatt szükség van, de ez egyenértékű a minimum szint alatti 

tanulóknál javasolt fejlesztéssel. 

 

 

 



 

A 8. osztály 10 tanulója írta meg a mérést, 12-en voltak jogosultak rá. A beküldött 10 tanulói kérdőív közül 

10 volt értékelhető. 

A Tiszatenyői Szent István Általános Iskola 8. évfolyamának matematika eredményei: 

Az osztály átlageredménye az ország összes iskolájához viszonyítva az intézmények 10-20%-a között 

helyezkedik el, ez a szám a közepes községi iskolákat tekintve már 15-25% közé tehető. Az osztály 

átlageredménye nagy eltérést mutat az országos átlaghoz képest. 

Az osztály képességeloszlását átnézve 2 tanuló nem éri el a minimum szintet. 

Fejlesztési javaslat: szükség lenne a fejlesztésre, de ezek a tanulók már nem állnak jogviszonyban 

intézményünkkel. 

Az osztálynak van CSH-indexe, mely szerint a tanulók átlag képességpontjai tökéletesen illeszkednek a 

diákok családi hátteréhez. Beavatkozásra nincs lehetőség. 

A tanulók képességei nagyobb ütemben fejlődtek az országos trendvonalhoz képest, viszont elmaradás azért 

tapasztalható mégis mivel alapképességeik az első mérés alkalmával lemaradást mutattak. 

A tanulók képességeloszlása az év végi tanulmányi eredményükkel összhangban vannak. Beavatkozásra nincs 

lehetőség. 

 

A Tiszatenyői Szent István Általános Iskola 8. évfolyamának szövegértés eredményei: 

Az osztály átlageredménye az ország összes iskolájához viszonyítva az intézmények 30-40%-a között 

helyezkedik el, míg ez a szám a közepes községi iskolákat tekintve már 40-50% közé tehető. Az osztály 

átlageredménye kisebb eltérést mutat az országos átlaghoz képest. 

Az osztály képességeloszlását átnézve 0 tanuló nem éri el a minimum szintet. 

Az osztálynak van CSH-indexe, mely szerint a tanulók átlag képességpontjai sokkal jobbak, mint a családi 

hátterük szerint lehetett volna. Beavatkozásra nincs lehetőség. 

A tanulók képességei nem a megfelelő ütemben fejlődtek az országos trendvonalhoz képest, elmaradás azért 

tapasztalható mivel alapképességeik az első mérés alkalmával alacsonyabbak voltak az országos átlaghoz 

képest viszont fejlődésük sokkal gyorsabb volt a vártnál. 

 

Összegezve a 6. osztály diákok közül ki kell szűrni a minimum szintet el nem érő tanulókat és külön 

felzárkóztató foglalkozásokon képességeiket fokozatosan fejleszteni kell. 

 



 

A 2018/2019 évi NETFIT mérés értékelése 

 

A mérés értékelés a központi oldalról mellékelten csatolva. 

 

A 2017/2018 évi Országos Idegen nyelvi mérés értékelése 

A 6. osztály eredményei: 

 

 

Fejlesztési javaslat: a fejlesztésre szoruló tanulók azonosítása és fokozatos felzárkóztatása a minimum szint 

fölé. 

 

 

 

 

 



A 8. osztály eredményei: 

 

 

Fejlesztési javaslat: szükség lenne a fejlesztésre, de ezek a tanulók már nem állnak jogviszonyban 

intézményünkkel. 

 

Tiszatenyő, 2019. június 20. 

  .....................................  

 Varga Tamás 

 intézményvezető-helyettes 
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FIGYELEM! Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a 2016/2017. tanévtől a képzési formák elnevezései
megváltoztak. A jelentésben a hatályos köznevelési törvényben felsorolt képzési formák megnevezései
szerepelnek: a korábbi szakközépiskola szakgimnáziumként, a korábbi szakiskola szakközépiskolaként,
a korábbi speciális szakiskola szakiskolaként került feltüntetésre.

Létszámadatok

A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon

Osztály neve

Tanulók száma

Összesen SNI tanulók Mentesült
tanulók

BTMN tanulók HHH tanulók Jelentésre
jogosult
tanulók

A jelentésben
szereplők

A 15 2 1 3 1 13 13

Összesen 15 2 1 3 1 13 13

A Tanulói háttérkérdőívre és a családiháttér-indexre vonatkozó létszámadatok

Osztály neve
Tanulók száma

Jelentésre jogosultak Tanulói kérdőívet kitöltötte Van CSH-indexe

A 13 11 10

Összesen 13 11 10

A sajátos nevelési igényű vagy problémákkal küzdő tanulók adatai

Sajátos nevelési igény típusa

Tanulók száma

SNI/BTMN tanulók Mentesültek a teszt
megírása alól

Testi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos tanulók 0 0

Enyhe, középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos vagy autista tanulók 1 1

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének (organikus okra
visszavezethető vagy vissza nem vezethető) tartós és súlyos rendellenességével
küzdő tanulók

1 0

Beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő tanulók 3 0

Összesen 5 1

A mentesülő tanulók adatai
A mentesség oka Tanulók száma

SNI tanuló 1

Ideiglenes sérülés miatt mentesített tanuló 0

Nyelvi szempontból mentesíthető tanuló 0

Összesen 1

A telephely jelentésre jogosult tanulóinak előző év végi matematikajegye

Osztály Szerepel-e a jelentésben?
Előző év végi matematikajegy

Összesen
 - 1 2 3 4 5

A
Jelentésben szereplők 0 0 6 3 4 0 13

Jelentésben nem szereplők 0 0 0 0 0 0 0

Összesen
Jelentésben szereplők 0 0 6 3 4 0 13

Jelentésben nem szereplők 0 0 0 0 0 0 0
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Matematika
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1a Átlageredmények

A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása

Az Önök eredményei a községi általános iskolai
telephelyek eredményeihez viszonyítva

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben
teljesítő telephelyek száma és aránya (%)

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma)
Az Önök telephelyén 1307 (1247;1383)

Országosan 1499 (1498;1499)

8 évfolyamos gimnáziumokban 1653 (1649;1657)

Ált. isk. 1492 (1491;1492)

Községi ált. isk. 1446 (1444;1449)

Városi ált. isk. 1480 (1478;1482) Kis községek ált. isk. 1434 (1429;1440)

Megyeszékhelyi ált. isk. 1526 (1524;1529) Közepes községek ált. isk. 1440 (1438;1442)

Budapesti ált. isk. 1552 (1549;1554) Nagy községek ált. isk. 1471 (1467;1475)
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1b A képességeloszlás néhány jellemzője

A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is tartoznak

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban
Min. / 5-ös

perc.
25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc. Max. / 95-ös

perc.

Az Önök telephelyén 1126 1225 1307 (1247;1383) 1411 1481

Országosan 1225 1378 1499 (1498;1499) 1613 1787

Általános iskolákban 1222 1373 1492 (1491;1492) 1604 1776

Községi általános iskolákban 1194 1329 1446 (1444;1449) 1555 1725

Észak-Alföld régióban 1190 1329 1458 (1456;1460) 1576 1755

Törökszentmiklósi járásban 1185 1309 1428 (1413;1443) 1532 1738
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1c Képességeloszlás

Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a községi általános iskolákban és az Önök községi általános
iskolájában

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása
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2a Átlageredmény a CSH-index tükrében*

A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye

A községi általános iskolai telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés
alapján várható eredmény tükrében
Telephelyük tényleges eredménye 1307 (1247;1383)

Várható eredmény az összes
telephelyre illesztett regressziós

egyenes alapján

1398 (a tényleges
eredmény ennél
szignifikánsan

gyengébb)

Várható eredmény a községi
általános iskolai telephelyekre
illesztett regressziós egyenes

alapján

1408 (a tényleges
eredmény ennél
szignifikánsan

gyengébb)

A CSH-index átlagértéke és az átlag
megbízhatósági tartománya

Az Önök telephelyén -1,145 (-1,514;-0,599)

Országosan 0,013 (0,010;0,020)

Községi általános
iskolákban

-0,541 (-0,550;-0,530)

* Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrákon, amelyeken legalább a diákok kétharmadára és legalább tíz tanulóra kiszámítható a CSH-index, és a CSH-
indexszel rendelkező diákok átlaga beleesik az összes diák képességátlagának konfidencia-intervallumába mindkét felmért terület esetében.
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4a Az átlageredmény alakulása a 6. évfolyamon

Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumaik az Önök telephelyén

Év Átlag (konf. int.)
A 2018. évi eredmény és a korábbi évek
eredményei közötti különbség (konf.int.)

2018 1307 (1247;1383) -

2017 1459 (1390;1553) -152 (-275;-52)

2016 1302 (1203;1426) 6 (-135;142)

2015 1282 (1201;1347) 25 (-77;150)

2014 1366 (1286;1455) -59 (-187;52)

A 2018. évi eredmény szignifikánsan magasabb

Nincs szignifikáns változás a 2018. évi eredményekben

A 2018. évi eredmény szignifikánsan alacsonyabb
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4b A képességeloszlás alakulása a 6. évfolyamon

A tanulók eredményei az Önök telephelyén az egyes években (1 kör 1 tanulót jelöl)
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5c A képességeloszlás az előző év végi matematikajegy
függvényében

A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén működő osztályokban az előző év végi matematikajegy
függvényében

Előző év végi matematikajegy Minimum Medián Maximum

A(z) A jelű osztály 1 - - -

2 1126 1236 1337

3 1138 1246 1398

4 1349 1452 1481

5 - - -
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1a Átlageredmények

A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása

Az Önök eredményei a községi általános iskolai
telephelyek eredményeihez viszonyítva

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben
teljesítő telephelyek száma és aránya (%)

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma)
Az Önök telephelyén 1323 (1264;1401)

Országosan 1492 (1491;1493)

8 évfolyamos gimnáziumokban 1653 (1649;1657)

Ált. isk. 1485 (1483;1486)

Községi ált. isk. 1429 (1427;1431)

Városi ált. isk. 1474 (1472;1476) Kis községek ált. isk. 1418 (1414;1424)

Megyeszékhelyi ált. isk. 1526 (1524;1529) Közepes községek ált. isk. 1421 (1418;1424)

Budapesti ált. isk. 1549 (1546;1552) Nagy községek ált. isk. 1457 (1453;1461)

Országos kompetenciamérés 2018 11

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola
OM azonosító: 200448
Telephely kódja: 001

Telephelyi jelentés
Általános iskola, 6. évfolyam

S
zö

ve
gé

rté
s

________________________________________________________________

________________________________________________________________



1b A képességeloszlás néhány jellemzője

A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is tartoznak

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban
Min. / 5-ös

perc.
25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc. Max. / 95-ös

perc.

Az Önök telephelyén 1147 1204 1323 (1264;1401) 1421 1579

Országosan 1176 1361 1492 (1491;1493) 1623 1802

Általános iskolákban 1172 1355 1485 (1483;1486) 1614 1792

Községi általános iskolákban 1131 1299 1429 (1427;1431) 1555 1740

Észak-Alföld régióban 1122 1306 1446 (1443;1448) 1585 1770

Törökszentmiklósi járásban 1135 1271 1413 (1390;1434) 1553 1731
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1c Képességeloszlás

Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a községi általános iskolákban és az Önök községi általános
iskolájában

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása
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2a Átlageredmény a CSH-index tükrében*

A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye

A községi általános iskolai telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés
alapján várható eredmény tükrében
Telephelyük tényleges eredménye 1323 (1264;1401)

Várható eredmény az összes
telephelyre illesztett regressziós

egyenes alapján

1373 (a tényleges
eredmény ettől
nem különbözik
szignifikánsan)

Várható eredmény a községi
általános iskolai telephelyekre
illesztett regressziós egyenes

alapján

1384 (a tényleges
eredmény ettől
nem különbözik
szignifikánsan)

A CSH-index átlagértéke és az átlag
megbízhatósági tartománya

Az Önök telephelyén -1,145 (-1,514;-0,599)

Országosan 0,013 (0,010;0,020)

Községi általános
iskolákban

-0,541 (-0,550;-0,530)

* Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrákon, amelyeken legalább a diákok kétharmadára és legalább tíz tanulóra kiszámítható a CSH-index, és a CSH-
indexszel rendelkező diákok átlaga beleesik az összes diák képességátlagának konfidencia-intervallumába mindkét felmért terület esetében.
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4a Az átlageredmény alakulása a 6. évfolyamon

Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumaik az Önök telephelyén

Év Átlag (konf. int.)
A 2018. évi eredmény és a korábbi évek
eredményei közötti különbség (konf.int.)

2018 1323 (1264;1401) -

2017 1498 (1423;1601) -175 (-301;-59)

2016 1274 (1185;1390) 49 (-91;186)

2015 1260 (1167;1334) 63 (-50;192)

2014 1396 (1310;1510) -73 (-212;62)

A 2018. évi eredmény szignifikánsan magasabb

Nincs szignifikáns változás a 2018. évi eredményekben

A 2018. évi eredmény szignifikánsan alacsonyabb
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4b A képességeloszlás alakulása a 6. évfolyamon

A tanulók eredményei az Önök telephelyén az egyes években (1 kör 1 tanulót jelöl)
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Országos
kompetenciamérés

2018
FIT-jelentés
Telephelyi jelentés
8. évfolyam :: Általános iskola
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FIGYELEM! Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a 2016/2017. tanévtől a képzési formák elnevezései
megváltoztak. A jelentésben a hatályos köznevelési törvényben felsorolt képzési formák megnevezései
szerepelnek: a korábbi szakközépiskola szakgimnáziumként, a korábbi szakiskola szakközépiskolaként,
a korábbi speciális szakiskola szakiskolaként került feltüntetésre.

Létszámadatok

A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Osztály neve

Tanulók száma

Összesen SNI tanulók Mentesült
tanulók

BTMN tanulók HHH tanulók Jelentésre
jogosult
tanulók

A jelentésben
szereplők

A 12 0 0 1 1 12 10

Összesen 12 0 0 1 1 12 10

A korábbi mérésekben eredménnyel rendelkezőkre vonatkozó létszámadatok

Osztály neve

Tanulók száma

Ebben a jelentésben szereplők (előző
táblázat utolsó oszlopa)

Ebből a 2016-os mérésben eredménnyel
rendelkeznek

A 10 8

Összesen 10 8

A telephelyen legfeljebb kilenc tanuló rendelkezik 2016-os eredménnyel, ezért a telephely tanulóinak átlagos előzetes eredménye
nem becsülhető megbízhatóan.

A Tanulói háttérkérdőívre és a családiháttér-indexre vonatkozó létszámadatok

Osztály neve
Tanulók száma

Jelentésre jogosultak Tanulói kérdőívet kitöltötte Van CSH-indexe

A 12 10 10

Összesen 12 10 10

A sajátos nevelési igényű vagy problémákkal küzdő tanulók adatai

Sajátos nevelési igény típusa

Tanulók száma

SNI/BTMN tanulók Mentesültek a teszt
megírása alól

Testi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos tanulók 0 0

Enyhe, középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos vagy autista tanulók 0 0

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének (organikus okra
visszavezethető vagy vissza nem vezethető) tartós és súlyos rendellenességével
küzdő tanulók

0 0

Beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő tanulók 1 0

Összesen 1 0

A mentesülő tanulók adatai
A mentesség oka Tanulók száma

SNI tanuló 0

Ideiglenes sérülés miatt mentesített tanuló 0

Nyelvi szempontból mentesíthető tanuló 0

Összesen 0
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A telephely jelentésre jogosult tanulóinak előző év végi matematikajegye

Osztály Szerepel-e a jelentésben?
Előző év végi matematikajegy

Összesen
 - 1 2 3 4 5

A
Jelentésben szereplők 0 0 5 3 1 1 10

Jelentésben nem szereplők 0 0 1 1 0 0 2

Összesen
Jelentésben szereplők 0 0 5 3 1 1 10

Jelentésben nem szereplők 0 0 1 1 0 0 2
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1a Átlageredmények

A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása

Az Önök eredményei a községi általános iskolai
telephelyek eredményeihez viszonyítva

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben
teljesítő telephelyek száma és aránya (%)

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma)
Az Önök telephelyén 1441 (1291;1572)

Országosan 1614 (1613;1616)

8 évfolyamos gimnáziumokban 1767 (1763;1771)

6 évfolyamos gimnáziumokban 1764 (1760;1767)

Ált. isk. 1597 (1596;1598)

SZHÍD program ált. isk. 1344 (1335;1354)

Községi ált. isk. 1548 (1546;1550)

Városi ált. isk. 1586 (1584;1588) Kis községek ált. isk. 1532 (1527;1538)

Megyeszékhelyi ált. isk. 1638 (1636;1641) Közepes községek ált. isk. 1544 (1542;1546)

Budapesti ált. isk. 1665 (1661;1668) Nagy községek ált. isk. 1568 (1564;1573)
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1b A képességeloszlás néhány jellemzője

A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is tartoznak

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban
Min. / 5-ös

perc.
25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc. Max. / 95-ös

perc.

Az Önök telephelyén 1126 1354 1441 (1291;1572) 1575 1836

Országosan 1289 1483 1614 (1613;1616) 1750 1923

Általános iskolákban 1279 1469 1597 (1596;1598) 1729 1898

SZHÍD program ált. isk. 1144 1235 1344 (1335;1354) 1437 1600

Községi általános iskolákban 1245 1418 1548 (1546;1550) 1675 1853

Észak-Alföld régióban 1237 1422 1564 (1561;1566) 1704 1883

Törökszentmiklósi járásban 1200 1367 1509 (1491;1526) 1666 1849
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1c Képességeloszlás

Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a községi általános iskolákban és az Önök községi általános
iskolájában

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása
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2a Átlageredmény a CSH-index tükrében*

A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye

A községi általános iskolai telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés
alapján várható eredmény tükrében
Telephelyük tényleges eredménye 1441 (1291;1572)

Várható eredmény az összes
telephelyre illesztett regressziós

egyenes alapján

1448 (a tényleges
eredmény ettől
nem különbözik
szignifikánsan)

Várható eredmény a községi
általános iskolai telephelyekre
illesztett regressziós egyenes

alapján

1464 (a tényleges
eredmény ettől
nem különbözik
szignifikánsan)

A CSH-index átlagértéke és az átlag
megbízhatósági tartománya

Az Önök telephelyén -1,424 (-2,028;-0,756)

Országosan -0,041 (-0,050;-0,040)

Községi általános
iskolákban

-0,622 (-0,640;-0,610)

* Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrákon, amelyeken legalább a diákok kétharmadára és legalább tíz tanulóra kiszámítható a CSH-index, és a CSH-
indexszel rendelkező diákok átlaga beleesik az összes diák képességátlagának konfidencia-intervallumába mindkét felmért terület esetében.
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2b Átlageredmény a tanulók korábbi eredményének tükrében*

A telephely tanulóinak a két évvel korábbi mérésben elért átlageredményük alapján várható és tényleges
teljesítménye

A községi általános iskolai telephelyek tanulóinak a két évvel korábbi mérésben elért átlageredményük alapján
várható és tényleges teljesítménye

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható eredmény tükrében
Telephelyük 2018-as eredménye 1441 (1291;1572)

Telephelyük tanulóinak 2016-os átlageredménye - -

Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes
alapján

- Kevesebb, mint 10 tanuló rendelkezik
korábbi eredménnyel.

Várható eredmény a községi általános iskolai telephelyekre illesztett
regressziós egyenes alapján

- Kevesebb, mint 10 tanuló rendelkezik
korábbi eredménnyel.

* Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrán, amelyek esetében legalább a tanulók kétharmada és legalább tíz tanuló megírta a két évvel korábbi mérést, és
amelyeken a korábbi eredménnyel rendelkező diákok e mérésbeli átlaga beleesik az összes diák e mérésben elért képességátlagának konfidencia-
intervallumába mindkét területen.
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3a A tanulók fejlődése a telephelyen

Fejlődés 2016 és 2018 között - képességpontok

Fejlődés 2016 és 2018 között - képességpont-különbségek
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3b A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell
alapján*

A tanulók tényleges eredménye és a komplex modell alapján becsült, várható eredménye közötti különbségek az
Önök telephelyén

Sötétebb színnel jelöltük, ha a tanuló eredménye szignifikánsan különbözik a komplex fejlődési modell alapján várható eredménytől.

* A komplex fejlődési modellben a tanulók becsült, várható eredményének meghatározásakor a tanuló korábbi eredményei mellett a fejlődést befolyásoló egyéb
tényezőket is figyelembe veszünk. Ilyenek pl. a szociális, gazdasági és kulturális hátterét mérő jellemzők, a tanuló neme, az osztály és a telephely tanulóinak két
évvel korábbi átlageredménye, valamint a telephely alapvető jellemzői, mint a képzési forma és a település típusa. A becsült érték tehát azt jelképezi, hogy a
hasonló családi hátterű, ugyanolyan nemű tanulók, akiknek két évvel korábbi eredménye hasonló volt, emellett 2018-ban hasonló osztályba és telephelyre jártak,
átlagosan milyen eredményt értek el a 2018. évi felmérésben. A modellről bővebben az Útmutató a telephelyi jelentés ábráinak értelmezéséhez dokumentumban
olvashatnak.
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4a Az átlageredmény alakulása a 8. évfolyamon

Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumaik az Önök telephelyén

Év Átlag (konf. int.)
A 2018. évi eredmény és a korábbi évek
eredményei közötti különbség (konf.int.)

2018 1441 (1291;1572) -

2017 1344 (1282;1419) 98 (-83;237)

2016 1461 (1377;1523) -20 (-209;119)

2015 1525 (1446;1607) -84 (-276;68)

2014 1508 (1452;1553) -67 (-231;71)

A 2018. évi eredmény szignifikánsan magasabb

Nincs szignifikáns változás a 2018. évi eredményekben

A 2018. évi eredmény szignifikánsan alacsonyabb
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4b A képességeloszlás alakulása a 8. évfolyamon

A tanulók eredményei az Önök telephelyén az egyes években (1 kör 1 tanulót jelöl)
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5c A képességeloszlás az előző év végi matematikajegy
függvényében

A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén működő osztályokban az előző év végi matematikajegy
függvényében

Előző év végi matematikajegy Minimum Medián Maximum

A(z) A jelű osztály 1 - - -

2 1126 1354 1553

3 1368 1415 1575

4 1643 1643 1643

5 1836 1836 1836
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6a A tanulók fejlődése osztályonként

A(z) A osztály tanulói
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1a Átlageredmények

A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása

Az Önök eredményei a községi általános iskolai
telephelyek eredményeihez viszonyítva

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben
teljesítő telephelyek száma és aránya (%)

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma)
Az Önök telephelyén 1512 (1403;1603)

Országosan 1602 (1601;1603)

8 évfolyamos gimnáziumokban 1763 (1758;1768)

6 évfolyamos gimnáziumokban 1766 (1762;1769)

Ált. isk. 1583 (1582;1584)

SZHÍD program ált. isk. 1312 (1300;1323)

Községi ált. isk. 1530 (1527;1533)

Városi ált. isk. 1574 (1572;1576) Kis községek ált. isk. 1511 (1506;1518)

Megyeszékhelyi ált. isk. 1627 (1624;1630) Közepes községek ált. isk. 1526 (1523;1529)

Budapesti ált. isk. 1648 (1645;1651) Nagy községek ált. isk. 1555 (1550;1560)
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1b A képességeloszlás néhány jellemzője

A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is tartoznak

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban
Min. / 5-ös

perc.
25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc. Max. / 95-ös

perc.

Az Önök telephelyén 1307 1349 1512 (1403;1603) 1676 1708

Országosan 1254 1466 1602 (1601;1603) 1746 1920

Általános iskolákban 1243 1450 1583 (1582;1584) 1723 1894

SZHÍD program ált. isk. 1070 1208 1312 (1300;1323) 1414 1581

Községi általános iskolákban 1198 1395 1530 (1527;1533) 1669 1852

Észak-Alföld régióban 1183 1402 1549 (1546;1552) 1701 1881

Törökszentmiklósi járásban 1164 1369 1523 (1502;1541) 1667 1854
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1c Képességeloszlás

Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a községi általános iskolákban és az Önök községi általános
iskolájában

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása
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2a Átlageredmény a CSH-index tükrében*

A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye

A községi általános iskolai telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés
alapján várható eredmény tükrében
Telephelyük tényleges eredménye 1512 (1403;1603)

Várható eredmény az összes
telephelyre illesztett regressziós

egyenes alapján

1427 (a tényleges
eredmény ettől
nem különbözik
szignifikánsan)

Várható eredmény a községi
általános iskolai telephelyekre
illesztett regressziós egyenes

alapján

1440 (a tényleges
eredmény ettől
nem különbözik
szignifikánsan)

A CSH-index átlagértéke és az átlag
megbízhatósági tartománya

Az Önök telephelyén -1,424 (-2,028;-0,756)

Országosan -0,041 (-0,050;-0,040)

Községi általános
iskolákban

-0,622 (-0,640;-0,610)

* Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrákon, amelyeken legalább a diákok kétharmadára és legalább tíz tanulóra kiszámítható a CSH-index, és a CSH-
indexszel rendelkező diákok átlaga beleesik az összes diák képességátlagának konfidencia-intervallumába mindkét felmért terület esetében.
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2b Átlageredmény a tanulók korábbi eredményének tükrében*

A telephely tanulóinak a két évvel korábbi mérésben elért átlageredményük alapján várható és tényleges
teljesítménye

A községi általános iskolai telephelyek tanulóinak a két évvel korábbi mérésben elért átlageredményük alapján
várható és tényleges teljesítménye

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható eredmény tükrében
Telephelyük 2018-as eredménye 1512 (1403;1603)

Telephelyük tanulóinak 2016-os átlageredménye - -

Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes
alapján

- Kevesebb, mint 10 tanuló rendelkezik
korábbi eredménnyel.

Várható eredmény a községi általános iskolai telephelyekre illesztett
regressziós egyenes alapján

- Kevesebb, mint 10 tanuló rendelkezik
korábbi eredménnyel.

* Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrán, amelyek esetében legalább a tanulók kétharmada és legalább tíz tanuló megírta a két évvel korábbi mérést, és
amelyeken a korábbi eredménnyel rendelkező diákok e mérésbeli átlaga beleesik az összes diák e mérésben elért képességátlagának konfidencia-
intervallumába mindkét területen.
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3a A tanulók fejlődése a telephelyen

Fejlődés 2016 és 2018 között - képességpontok

Fejlődés 2016 és 2018 között - képességpont-különbségek
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3b A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell
alapján*

A tanulók tényleges eredménye és a komplex modell alapján becsült, várható eredménye közötti különbségek az
Önök telephelyén

Sötétebb színnel jelöltük, ha a tanuló eredménye szignifikánsan különbözik a komplex fejlődési modell alapján várható eredménytől.

* A komplex fejlődési modellben a tanulók becsült, várható eredményének meghatározásakor a tanuló korábbi eredményei mellett a fejlődést befolyásoló egyéb
tényezőket is figyelembe veszünk. Ilyenek pl. a szociális, gazdasági és kulturális hátterét mérő jellemzők, a tanuló neme, az osztály és a telephely tanulóinak két
évvel korábbi átlageredménye, valamint a telephely alapvető jellemzői, mint a képzési forma és a település típusa. A becsült érték tehát azt jelképezi, hogy a
hasonló családi hátterű, ugyanolyan nemű tanulók, akiknek két évvel korábbi eredménye hasonló volt, emellett 2018-ban hasonló osztályba és telephelyre jártak,
átlagosan milyen eredményt értek el a 2018. évi felmérésben. A modellről bővebben az Útmutató a telephelyi jelentés ábráinak értelmezéséhez dokumentumban
olvashatnak.
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4a Az átlageredmény alakulása a 8. évfolyamon

Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumaik az Önök telephelyén

Év Átlag (konf. int.)
A 2018. évi eredmény és a korábbi évek
eredményei közötti különbség (konf.int.)

2018 1512 (1403;1603) -

2017 1365 (1304;1404) 147 (29;266)

2016 1457 (1375;1548) 55 (-87;192)

2015 1482 (1383;1568) 30 (-129;167)

2014 1490 (1409;1575) 21 (-120;149)

A 2018. évi eredmény szignifikánsan magasabb

Nincs szignifikáns változás a 2018. évi eredményekben

A 2018. évi eredmény szignifikánsan alacsonyabb
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4b A képességeloszlás alakulása a 8. évfolyamon

A tanulók eredményei az Önök telephelyén az egyes években (1 kör 1 tanulót jelöl)
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6a A tanulók fejlődése osztályonként

A(z) A osztály tanulói
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Tiszatenyői Szent István Általános Iskola
 
 

   Létszám: 70 / 35 fiú, 35 lány

   Tanév: 2018/2019

 

 

   Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00 %

   Nyomtatás dátuma: 2019.06.19 10:10:39

 Fokozott fejlesztés szükséges

 Fejlesztés szükséges

 Egészségzóna

TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ
 

TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Testtömeg-index (BMI: kg/m )

 FIÚK  LÁNYOK

 Fő   Fő  

11 évesek 4 75% 25%  7 14% 71% 15%

12 évesek 8 25% 50% 13% 12%  5 20% 60% 20%

13 évesek 7 43% 29% 28%  8 50% 13% 37%

14 évesek 12 8% 50% 42%  12 8% 67% 25%

15 évesek 4 25% 75%  2 100%

16 évesek 0  1 100%

 

Testzsír százalék (TZS %)

 FIÚK  LÁNYOK

 Fő   Fő  

11 évesek 4 75% 25%  7 86% 14%

12 évesek 8 88% 12%  5 40% 60%

13 évesek 7 43% 43% 14%  8 63% 13% 24%

14 évesek 12 58% 42%  12 92% 8%

15 évesek 4 100%  2 50% 50%

16 évesek 0  1 100%

 

AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL

Állóképességi ingafutás (VO : ml/kg/min)

 FIÚK  LÁNYOK

 Fő   Fő  

11 évesek 4 25% 75%  7 14% 43% 43%

12 évesek 8 13% 13% 74%  5 20% 80%

13 évesek 7 57% 14% 29%  8 13% 38% 49%

14 évesek 12 33% 25% 42%  12 17% 17% 66%

15 évesek 4 25% 75%  2 100%

16 évesek 0  1 100%

 

VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL

Ütemezett hasizom (db)

 FIÚK  LÁNYOK

 Fő   Fő  

11 évesek 4 25% 75%  7 100%

12 évesek 8 100%  5 80% 20%

13 évesek 7 100%  8 100%

2

2max

1.



14 évesek 12 100%  12 92% 8%

15 évesek 4 100%  2 100%

16 évesek 0  1 100%

 

Törzsemelés (cm)

 FIÚK  LÁNYOK

 Fő   Fő  

11 évesek 4 75% 25%  7 71% 29%

12 évesek 8 100%  5 60% 40%

13 évesek 7 100%  8 38% 62%

14 évesek 12 92% 8%  12 42% 58%

15 évesek 4 75% 25%  2 100%

16 évesek 0  1 100%

 

Ütemezett fekvőtámasz (db)

 FIÚK  LÁNYOK

 Fő   Fő  

11 évesek 4 25% 75%  7 86% 14%

12 évesek 8 75% 25%  5 40% 60%

13 évesek 7 71% 29%  8 63% 37%

14 évesek 12 75% 25%  12 42% 58%

15 évesek 4 100%  2 100%

16 évesek 0  1 100%

 

Kézi szorítóerő (kg)

 FIÚK  LÁNYOK

 Fő   Fő  

11 évesek 3 25% 50%  6 14% 71%

12 évesek 8 38% 62%  4 60% 20%

13 évesek 6 43% 43%  8 25% 75%

14 évesek 10 17% 67%  12 8% 92%

15 évesek 2 25% 25%  2 100%

16 évesek 0  1 100%

 

Helyből távolugrás (cm)

 FIÚK  LÁNYOK

 Fő   Fő  

11 évesek 4 75% 25%  7 86% 14%

12 évesek 8 75% 25%  5 40% 60%

13 évesek 7 86% 14%  8 50% 50%

14 évesek 12 92% 8%  12 33% 67%

15 évesek 4 75% 25%  2 100%

16 évesek 0  1 100%

 

HAJLÉKONYSÁGI PROFIL

Hajlékonysági (cm)

 FIÚK  LÁNYOK

 Fő   Fő  

11 évesek 4 100%  7 43% 57%

2.
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12 évesek 8 50% 50%  5 60% 40%

13 évesek 7 100%  8 75% 25%

14 évesek 12 33% 67%  12 42% 58%

15 évesek 4 50% 50%  2 50% 50%

16 évesek 0  1 100%

 

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola
 
 

   Létszám: 70 / 35 fiú, 35 lány

   Tanév: 2018/2019

 

 

   Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00 %

   Nyomtatás dátuma: 2019.06.19 10:10:39

 Fokozott fejlesztés szükséges

 Fejlesztés szükséges

 Egészségzóna

TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ
 

TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Testtömeg-index (BMI: kg/m )

 

 FIÚK   LÁNYOK   TELEPHELY

 Min. Max. Átlag Szórás   Min. Max. Átlag Szórás   FFSZ FSZ EZ

11 évesek 17 24 19 2.92  15 25 19 2.99   2 fő - 18% 9 fő - 82%

12 évesek 12 28 18 4.51  15 23 18 2.71  1 fő - 8% 2 fő - 15% 10 fő - 77%

13 évesek 21 32 25 3.74  17 36 24 6.58  5 fő - 33% 3 fő - 20% 7 fő - 47%

14 évesek 16 25 21 2.83  16 27 22 2.85   8 fő - 33% 16 fő - 67%

15 évesek 16 20 19 1.63  20 20 20 0.14    6 fő - 100%

16 évesek  21 21 21 0.00    1 fő - 100%

Összesen:  9 % 21 % 70 %

Testzsír százalék (TZS %)

 

 FIÚK   LÁNYOK   TELEPHELY

 Min. Max. Átlag Szórás   Min. Max. Átlag Szórás   FFSZ FSZ EZ

11 évesek 17 25 20 3.20  15 31 20 4.94   2 fő - 18% 9 fő - 82%

12 évesek 13 29 18 4.76  9 23 15 4.75   1 fő - 8% 12 fő - 92%

13 évesek 18 38 27 6.69  16 47 26 10.22  3 fő - 20% 4 fő - 27% 8 fő - 53%

14 évesek 11 26 19 4.58  17 31 23 3.35   6 fő - 25% 18 fő - 75%

15 évesek 8 17 12 3.27  11 27 19 8.00    6 fő - 100%

16 évesek  31 31 31 0.00   1 fő - 100%  

Összesen:  4 % 20 % 76 %

AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL

Állóképességi ingafutás (VO : ml/kg/min)

 

 FIÚK   LÁNYOK   TELEPHELY

 Min. Max. Átlag Szórás   Min. Max. Átlag Szórás   FFSZ FSZ EZ

11 évesek 39 54 49 6.12  37 43 40 2.14  1 fő - 9% 4 fő - 36% 6 fő - 55%

12 évesek 37 52 44 5.22  38 53 45 5.53  1 fő - 8% 2 fő - 15% 10 fő - 77%

13 évesek 35 41 38 2.57  35 54 41 5.41  5 fő - 33% 4 fő - 27% 6 fő - 40%

14 évesek 36 56 43 5.74  35 47 41 3.88  6 fő - 25% 5 fő - 21% 13 fő - 54%

2

2max
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15 évesek 39 50 44 4.10  42 49 45 3.47  1 fő - 17%  5 fő - 83%

16 évesek  37 37 37 0.00   1 fő - 100%  

Összesen:  20 % 23 % 57 %

VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL

Ütemezett hasizom (db)

 

 FIÚK   LÁNYOK   TELEPHELY

 Min. Max. Átlag Szórás   Min. Max. Átlag Szórás    FSZ EZ

11 évesek 8 15 13 3.03  5 10 6 1.58   8 fő - 73% 3 fő - 27%

12 évesek 3 14 9 3.38  4 20 9 5.50   12 fő - 92% 1 fő - 8%

13 évesek 4 20 10 5.47  3 14 8 4.18   15 fő - 100%  

14 évesek 6 18 13 3.66  5 18 11 3.21   23 fő - 96% 1 fő - 4%

15 évesek 6 18 11 4.44  12 13 13 0.50   6 fő - 100%  

16 évesek  10 10 10 0.00   1 fő - 100%  

Összesen:   93 % 7 %

Törzsemelés (cm)

 

 FIÚK   LÁNYOK   TELEPHELY

 Min. Max. Átlag Szórás   Min. Max. Átlag Szórás    FSZ EZ

11 évesek 14 23 20 3.49  10 25 18 5.01   8 fő - 73% 3 fő - 27%

12 évesek 15 22 19 2.40  13 24 20 3.97   11 fő - 85% 2 fő - 15%

13 évesek 12 17 15 1.91  16 24 21 3.35   10 fő - 67% 5 fő - 33%

14 évesek 13 23 17 2.98  16 27 22 3.48   16 fő - 67% 8 fő - 33%

15 évesek 13 25 17 4.71  21 22 22 0.50   5 fő - 83% 1 fő - 17%

16 évesek  24 24 24 0.00    1 fő - 100%

Összesen:   71 % 29 %

Ütemezett fekvőtámasz (db)

 

 FIÚK   LÁNYOK   TELEPHELY

 Min. Max. Átlag Szórás   Min. Max. Átlag Szórás    FSZ EZ

11 évesek 5 12 9 2.74  1 9 3 2.59   7 fő - 64% 4 fő - 36%

12 évesek 1 10 5 3.00  1 12 7 5.02   8 fő - 62% 5 fő - 38%

13 évesek 1 14 5 5.26  1 8 4 2.85   10 fő - 67% 5 fő - 33%

14 évesek 2 18 9 6.01  1 20 8 4.80   14 fő - 58% 10 fő - 42%

15 évesek 2 11 7 3.20  10 13 12 1.50   4 fő - 67% 2 fő - 33%

16 évesek  5 5 5 0.00   1 fő - 100%  

Összesen:   63 % 37 %

Kézi szorítóerő (kg)

 

 FIÚK   LÁNYOK   TELEPHELY

 Min. Max. Átlag Szórás   Min. Max. Átlag Szórás    FSZ EZ

11 évesek 13 24 19 4.21  14 23 19 2.78   2 fő - 18% 7 fő - 64%

12 évesek 18 28 23 3.04  18 22 20 1.47   6 fő - 46% 6 fő - 46%

13 évesek 19 33 26 4.66  21 29 25 2.42   5 fő - 33% 9 fő - 60%

14 évesek 19 41 31 6.77  23 36 29 3.69   3 fő - 13% 19 fő - 79%

15 évesek 18 38 26 7.48  31 36 34 2.50   1 fő - 17% 3 fő - 50%

16 évesek  32 32 32 0.00    1 fő - 100%

Összesen:   27 % 73 %

Helyből távolugrás (cm)
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 FIÚK   LÁNYOK   TELEPHELY

 Min. Max. Átlag Szórás   Min. Max. Átlag Szórás    FSZ EZ

11 évesek 100 150 125 18.03  90 140 111 15.52   9 fő - 82% 2 fő - 18%

12 évesek 90 160 123 27.27  100 160 134 24.98   8 fő - 62% 5 fő - 38%

13 évesek 100 160 123 20.50  70 160 124 31.60   10 fő - 67% 5 fő - 33%

14 évesek 120 170 149 13.82  100 170 143 18.86   15 fő - 63% 9 fő - 38%

15 évesek 130 180 153 22.78  160 170 165 5.00   3 fő - 50% 3 fő - 50%

16 évesek  140 140 140 0.00    1 fő - 100%

Összesen:   64 % 36 %

HAJLÉKONYSÁGI PROFIL

Hajlékonysági (cm)

 

 FIÚK   LÁNYOK   TELEPHELY

 Min. Max. Átlag Szórás   Min. Max. Átlag Szórás    FSZ EZ

11 évesek 7 20 14 5.62  0 29 20 9.69   7 fő - 64% 4 fő - 36%

12 évesek 10 32 20 6.13  17 31 23 5.65   7 fő - 54% 6 fő - 46%

13 évesek 9 20 15 4.50  11 29 23 5.15   13 fő - 87% 2 fő - 13%

14 évesek 14 30 22 5.61  14 33 24 6.10   9 fő - 38% 15 fő - 63%

15 évesek 13 21 18 3.48  27 29 28 1.00   3 fő - 50% 3 fő - 50%

16 évesek  30 30 30 0.00   1 fő - 100%  

Összesen:   57 % 43 %

5.



 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 

 

Év végi beszámoló 

 
Belső ellenőrzési munkaközösség 

 

 2018/2019.  

 

 

 

 

 

 

 
Készítette: Rocsik Zoltánné 

munkaközösség-vezető 

TISZATENYŐI  

SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
5082 Tiszatenyő, Petőfi út 6-8. 

Telefon: (56) 335-003 Fax: (56) 579-009  

E-mail: szisuli@gmail.com 



 

 

A 2018/2019-es tanév során a következő főbb feladatokat látta el a BEM: 

Feladatunk volt, hogy közreműködünk: 

 a pedagógus, a vezető, az intézményi elvárás rendszer módosításában; 

 az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk eljuttatása az érintettekhez, 

 az éves terv előkészítése, 

 az aktuálisan érintett kollégák felkészítése,  

 az OH informatikai támogató felületének kezelése. 

 

Feladataink voltak a 2018/2019-es tanévre: 

 2018/2019-es tanévben önellenőrzésre kerülő kollegák: 

 Tóth Éva - február; Teljesítve 

 Szatlóczki Edit - december; Teljesítve 

 Zákány Barbara – október; Teljesítve 

 Szekeres Andrea – március. Teljesítve 

 Szükség szerint az önértékelésre kijelölt kollegák segítése. 

 Az Önértékelési Szabályzat felülvizsgálata, szükség esetén módosítása. Teljesítve 

 Az OH informatikai támogató felületének kezelése. Teljesítve 

 Az éves intézményi önellenőrzés folyamatos felügyelete, dokumentálása, értékelése. Teljesítve 

 A kollegák által betervezett hospitálások megvalósulásának szorgalmazása. Teljesítve 

 Év végi beszámoló készítése Teljesítve 

 

 

 



Megvalósítás: 

 2018 nyarán elkészítettük az intézmény Önértékelési belsőellenőrzési tervét, az Önértékelési Szabályzat felülvizsgálata megtörtént és elfogadásra került. 

 Átnéztük és szükség szerint módosítottuk, illetve kiegészítettük a pedagógusokra, intézményvezetőre, intézményre vonatkozó szempontsort, melyről 

tájékoztattuk a nevelőtestületet. Az önértékelés mindhárom szinten a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik. Felülvizsgáltuk az intézmény 

ötéves önértékelési ciklusát és az éves tervet. Ezután meghatároztuk az önértékelés feladatait, felelősöket, határidőket.  

 A BEM heti rendszerességgel konzultált, felügyelte a folyamatot, segítséget nyújtott az érintett kollegáknak. 

 A 2018/2019-es tanévben a betervezett 5 fő helyett 4 főnél segítettük és készítettük elő a pedagógus önellenőrzést, mind a 4 sikeresen lezárult. (Az 5. 

főnél koránál fogva nem végeztük el az önellenőrzési folyamatot.) 

 A pedagógusok folytatták a kollegáknál történő hospitálásokat tapasztalatcsere, módszertani megújulás céljából. A tankerület más intézményében és 

tankerületen kívüli intézményben is történtek hospitálások. A betervezett óralátogatások több-kevesebb sikerrel történtek meg; e területen előrelépés 

történt, de még mindig nem teljesült 100%-ban. 

 Az OH informatikai felületére feltöltöttük a szükséges dokumentumokat. 3 főnél kisebb probléma adódott, a feltöltés nem teljes. 

 

 Az ellenőrzés területe Felelős Ellenőrzést végzi Módszere Határidő 

Megvalósulás/ 

teljesítés 

Dokumentáció 

1.  Tantárgyfelosztás, 

órarend 

ig.helyettes igazgató dokumentumelemzés augusztus 31. 

teljesítve 

alakuló értekezlet, 

megbeszélés 

2.  A tanórán folyó 

nevelő-oktató munka, 

szaktanári tevékenység 

pedagógusok igazgató 

ig.helyettes, 

BEM 

óralátogatás, 

dokumentumelemzés 

október 1- 

április 30. 

folyamatosan 

kéthavonta 1 óra  

részben 

teljesítve 

 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés, 

feljegyzés, 

hospitálási napló 

3.  Tanuló nyilvántartás iskolatitkár, 

osztályfőnökök 

igazgató 

ig.helyettes 

dokumentumelemzés szeptember 30.  

teljesítve 

 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés 



4.  Törzslapok osztályfőnökök ig.helyettes dokumentumelemzés szeptember 1.  

teljesítve 

 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés 

5.  Bizonyítványok osztályfőnökök ig.helyettes dokumentumelemzés június 15. 

teljesítve 

 

tanév végi 

értekezlet, 

megbeszélés 

6.  Naplók, tanmenetek, 

foglalkozási tervek, egyéni 

fejlesztési tervek. 

 

 

pedagógusok ig.helyettes dokumentumelemzés szeptember 1. és 

szeptember 15., 

illetve 

folyamatos 

teljesítve 

 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés 

7.  Ellenőrzők, digitális 

napló 

pedagógusok osztályfőnökök 

ig.hely. 

dokumentumelemzés minden hónap 

utolsó hete 

teljesítve 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés 

8.  Értékelés, 

osztályozás 

pedagógusok ig. helyettes dokumentumelemzés minden hónap 

utolsó hete  

teljesítve 

 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés 

9.  Pedagógus 

Önértékelés 

BEM igazgató óralátogatás 

dokumentumelemzés 

interjúk 

kérdőívek 

óralátogatás 

időpontjának 

függvényében 

teljesítve 

 

 

Hospitálási napló 

Kérdőívelemzés 

Feljegyzések 

Megbeszélés 

BEM értekezletek 

Interjú 

10.  Önfejlesztési terv 

készítése 

Zákány Barbara 

Szatlóczki Edit 

Tóth Éva 

Szekeres Andrea 

 

BEM megbeszélés óralátogatás 

időpontjának 

függvényében 

 

teljesítve 

 

OH felület, 

Papír alapú 

összegzés titkárság, 

Pedagógus 

önfejlesztési terve 

személyi anyagba 



11.  A 2017/2018-as 

tanévben ellenőrzött 

kollégák önfejlesztési 

terveinek személyi anyagba 

történő iktatásának 

ellenőrzése 

Erdősné Ónodi 

Nóra 

Szilvásiné Kálmán 

Szilvia 

Kóródiné Árkosi 

Edina 

Kun István 

Szabó József 

BEM megbeszélés 2018. november 

30. 

 

teljesítve 

Pedagógusok 

önfejlesztési 

terveinek személyi 

anyagba történő 

iktatása 

12.  2019/2020-as tanév 

során 

pedagógusértékelésben 

résztvevők kijelölése 

 

BEM igazgató megbeszélés 2019. június 30., 

módosítható az 

OH 

függvényében 

2019.09.15-ig. 

 

munkaközösség 

értekezlete, 

feljegyzés 

13.  Egyéb foglalkozások: 

napközi, tanulószoba, 

szakkörök, sportkörök 

 

pedagógusok igazgató, 

ig.helyettes, 

oszt. fő. mk.vezető 

BEM tagjai 

Óralátogatás, 

Beszélgetések, 

Dokumentációk 

 

október 1- 

április 30. 

folyamatos 

teljesítve 

 

feljegyzés, 

megbeszélés 

14.  Gyermekvédelmi 

munka 

osztályfőnökök Igazgató, 

ig.helyettes 

Beszélgetés, 

Dokumentumelemzés 

folyamatos 

teljesítve 

 

írásbeli jelentés, 

esetmegbeszélés 

15.  Pályaválasztási 

munka 

Szatlóczki Edit 

Szekeres Andrea 

igazgató, 

7-8. osztály 

osztályfőnöke 

Beszélgetés, 

beszámoltatás 

folyamatos 

teljesítve 

 

félévi értekezlet, 

jelentkezési lapok, 

visszajelzések a 

felvételről, 

összegzés 

16.  Ünnepélyek, 

megemlékezések 

pedagógusok igazgató, 

ig.-helyettes, 

oszt.fő. mk.vezető 

Részvétel az 

ünnepségeken, 

főpróbákon, a 

tapasztalatok 

megbeszélése 

minden iskolai 

ünnepélyen 

teljesítve 

 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés, 

felvételek, 

fényképek 



a munkatervben 

kijelölt 

pedagógusok 

1

4. 

Ügyeleti munka ügyeletes nevelők ig.helyettes 

oszt.fő. mk.vezető 

 

Helyszíni ellenőrzés, 

Beszélgetés, 

Dokumentumelemzés 

folyamatos 

teljesítve 

 

 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés, csak 

szükség esetén 

feljegyzés 

1

5. 

Dekoráció, faliújság 

aula 

Kovács Alexandra oszt.fő. mk. vezető Helyszíni ellenőrzés folyamatos 

teljesítve 

 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés 

1

6. 

Takarítási munkák 

ellenőrzése 

takarítók iskolatitkár Helyszíni ellenőrzés folyamatos 

teljesítve 

 

csak szükség esetén 

feljegyzés 

 

 

 

A 2018/2019-es tanév pedagógus önértékelés folyamata 

(melléklet) 

 
A Belső Ellenőrzési Munkaközösség feladatai: dokumentumelemzés, óralátogatás, OH informatikai felület kezelése (Zákány Barbar4a; Tóth Éva)  

Csoport vezetője: Rocsik Zoltánné 

 

Tagok: Rocsik Zoltánné, Szatlóczki Edit, Zákány Barbara 

 

Részfeladatok végzése: 

 

Dokumentumelemzés: 

 

BEM, Varga Tamás, Káczán Katalin, Tóth Éva 

 

Tevékenység-/ foglalkozás látogatás 

 
BEM, Tóth Éva,  Káczán Katalin, Varga Tamás, 

Interjúk, kérdőíves felmérések összesítése 

 
BEM, Tóth Éva, Tóth Éva 



 

 

Lépés Időpont Feladat 
Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

1.  2018. 

szeptember  30. 

A 2017/2018-as tanévben ellenőrzött 

kollégák önfejlesztési terveinek személyi 

anyagba történő  iktatásának ellenőrzése. 

 Erdősné Ónodi Nóra 

 Szilvásiné Kálmán Szilvia 

 Kóródiné Árkosi Edina 

 Kun István 

 Szabó József 

Pedagógusok önfejlesztési terveinek személyi 

anyagba történő iktatása.  

 

Teljesítve 

2.  

2018. június 

30., módosítva az 

OH függvényében 

2018.09.15-ig. 

Önértékelésre kijelölt pedagógusok 

 

 Zákány Barbara 

 Szatlóczki Edit 

 Tóth Éva 

 Szekeres Andrea 

3.  
2018. 

08.31 

Az érintettek tájékoztatása: 

 önértékelési csoport tagjai 

 önértékelésben résztvevő 

pedagógusok felkészítése 

 

 A folyamat koordinátora: Rocsik Zoltánné 

 Nevelőtestületi értekezlet keretében 

 Legkésőbb tanévnyitó értekezlet 

Teljesítve 

4.  

2018. 

első szülői 

értekezlet  

Szülők tájékoztatása 

 A folyamat koordinátora: Rocsik Zoltánné 

 Tanév első szülői értekezletén 

Teljesítve 

5.  
2018. 

09.30. 

Önértékelési kézikönyv átadása a 

pedagógusok részére, második javított 

kiadás 

 BEM informatikai felelős: Zákány Barbara 

Teljesítve 

 



 

 

 

 

Önértékelés folyamata 

 

Lépés Folyamat 
Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

1. Látogatás 

napján 

Foglalkozást vezető pedagógus 

dokumentumai, melyeket a látogatás előtt átad a 

foglalkozást látogató kollégáknak 

 

 látogatott óra/foglalkozás terve 

 tanmenet, foglalkozás terv 

 felhasznált dokumentumok 

 napló 

 tanulói füzetek 

 

 Felelős: Óra/foglalkozás látogató 

 

Foglalkozáslátogatás módszere 

 

 2 óra vagy foglalkozás látogatása, elemzése, 

értékelése 

 

2.  Foglalkozás látogatás időpontjai 

(2018.december 13-ig; a 2019-es februári és márciusi időpontokat a 

második féléves órarend ismeretében jelöljük ki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név 
Óra 

látogató 

Tantárgy/ 

foglalkozás 
Időpont 

Zákány 

Barbara 

Teljesítve 

 

Rocsik 

Zoltánné 

 

magyar nyelv 
okt. 19. 

Varga 

Tamás 
matematika okt. 19. 

Szatlóczki 

Edit 

Teljesítve 

Tóth Éva történelem dec. 13. 

Káczán 

Katalin 
magyar nyelv dec. 13. 

Tóth Éva 

Teljesítve 

Zákány 

Barbara 
matematika febr. 20. 

Varga 

Tamás 
informatika febr. 20. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szekeres 

Andrea 

 

Teljesítve 
 

 

 

 

Szatlóczki 

Edit 
magyar irodalom        márc. 20. 

Zákány 

Barbara 

 

 

 

 

magyar irodalom 

 

 

 

 

 

       márc. 20. 

 

 

 

 

3. Önértékelési kérdőív kitöltése 

 Felelős: BEM (Zákány Barbara) 

 A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott 

kolléga továbbítja a felmérésben résztvevőknek az 

online kérdőív elérhetőségét, és elindítja a 

felmérést. Az informatikai rendszer a résztvevők 

számára az éves önértékelési tervben megadott 

időintervallumban elérhetővé teszi az online 

kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés zárásaként 

összesíti az adott válaszokat. 

 

4. 
Interjú az önértékelésre kijelölt 

pedagógusokkal 

 

 Interjút végzi: 1 fő vezető+ 1 fő óralátogató 

 Az erre kijelölt felelősök szükség esetén a javasolt 

interjúkérdések és a dokumentumelemzés 

eredménye alapján interjúterveket készítenek, és 

lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket 

és a válaszok kivonatát rögzítik Zákány Barbara 

segítségével az informatikai felületen. 

 Interjú dokumentáció átadása az Önértékelési 

csoport koordinátorának az interjút követő 1 héten 

belül 

5. 
Szülői kérdőívek kitöltése és az eredmények 

összegzése 

 Az Önértékelési kézikönyv 2. sz. melléklete: Szülői 

kérdőív a pedagógus önértékeléséhez 

Felelős: BEM 

 A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott 

kolléga továbbítja a felmérésben résztvevőknek az 



online kérdőív elérhetőségét, és elindítja a 

felmérést. Az informatikai rendszer a résztvevők 

számára az éves önértékelési tervben megadott 

időintervallumban elérhetővé teszi az online 

kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés 

zárásaként összesíti az adott válaszokat. 

6. 
Munkatársi kérdőív kitöltése és az eredmények 

összegzése 

 Az Önértékelési kézikönyv 3. sz. melléklete: 

Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez 

Felelős: BEM 

 A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott 

kolléga továbbítja a felmérésben résztvevőknek az 

online kérdőív elérhetőségét, és elindítja a 

felmérést. Az informatikai rendszer a résztvevők 

számára az éves önértékelési tervben megadott 

időintervallumban elérhetővé teszi az online 

kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés 

zárásaként összesíti az adott válaszokat. 

7. 
Az önértékelt pedagógusok a saját intézményi 

elvárások tükrében elvégzi önértékelését 

 Útmutató szerint a 0-5 skálán értékeli az elvárás 

teljesülését (kompetencia alapú pontozótábla) 

 Kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és 

fejleszthető területeket 

Az önértékelés eredményét az informatikai rendszer 

elérhetővé teszi az értékelt pedagóguson kívül, az 

intézményvezető, valamint külső ellenőrzés esetén az Oktatási 

Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára is. 

8. 
Az intézményvezető segítségével öt évre szóló 

önfejlesztési terv elkészítése 

 A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés 

eredményére épülő öt évre szóló önfejlesztési 

tervet készít, amelyet feltölt az informatikai 

rendszerbe. 



 Az önfejlesztési tervet értékelési területenként, az 

eredeti intézményi elvárásokat és az értékelést 

tartalmazó táblázatba kell feltölteni. 

 
 

Az önfejlesztési tervet az intézményvezető rögzíti az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületen, amely a tervben rögzítettnek megfelelően teszi 

elérhetővé az adatgyűjtő és az értékelő funkciókat az értékelésben részt vevők számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Az intézmény önértékelése 

2018/2019-es tanév 

 

Az önértékelés folyamatáért felelősök: Tóth Éva, Varga Tamás, 

Rocsik Zoltánné, Zákány Barbara, Szatlóczki Edit 

ELVÁRÁSOK MEGVALÓSULÁS 

 

I. Pedagógiai folyamatok 

 A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával 

történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a 

feladatra időben megtörténik. 

 Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti 

együttműködés 

 Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai 

dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel 

 Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak 

oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. 

 Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, 

intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai 

munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati 

megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és a 

diákönkormányzat bevonásával történik. 

 Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 

 A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a 

következő tanév tervezése 

 A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben 

foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. 

 A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, 

a naplókban, valamint a tanulói produktumokban. 

 

 

 

 Felülvizsgálatra, szükség esetén átdolgozásra és elfogadásra 

kerültek az intézményi stratégiai dokumentumai (2018.09.), melyek 

alapján kerültek kidolgozásra a munkaközösségek tervei. 

 A tanév végi beszámoló megállapításai alapján az augusztusi 

tanévnyitó értekezletre készül el a következő tanév terve. 

 2018. szept. 15-ig minden pedagógus elkészítette az egyéni 

fejlesztési terveket. 

 Negyedévenként, illetve fogadó órákon, szülői értekezleteken 

megtörtént a szülők felé a tanulók eredményeinek visszacsatolása. 

 Az intézményvezetés a nevelőtestület véleménye és javaslatai 

alapján készítette el a stratégiai és operatív terveket a tanévre. 

 Az éves munkatervek és stratégiai dokumentumok koherens 

egységet alkotnak és összhangban vannak az oktatáspolitikai 

célokkal.  

 Az intézmény éves terveinek megvalósításában aktív szerepet 

vállaltak az érintettek. 

 A pedagógiai folyamatok nyomon követhetők a dokumentációkban, 

tanulói produktumokban. 

 A tervek és beszámolók eredményeinek figyelembe vételével 

történik a következő tanév tervezése. 

 A folyamat szereplői a tervekről, eredményekről folyamatos 

visszacsatolást kapnak a megfelelő kommunikációs csatornákon. 



 Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az 

intézményben belső ellenőrzést végeznek. 

 Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen 

céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközzel ellenőriz. 

 Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi 

önértékelésben és a pedagógusok önértékelése során is. 

 Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és 

objektíven történik, alapját az intézményi önértékelési 

rendszer jelenti. 

 A tanulók értékelése az intézmény 

alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, 

közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) 

alapján történik. 

 A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan 

visszacsatolnak a tanulónak és 

szülőinek/gondviselőjének. 

 Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről 

szóló információk alapján felülvizsgálja stratégiai és 

operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet 

igénylő tanulók ellátására. 

 A kapott eredményeket folyamatosan vizsgáljuk, elemezzük, 

értékeljük. 

 

II. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

 A beszámolókban  és az intézményi önértékelésben 

követhetők at eredmények (különös tekintettel az 

osztályfőnökök tevékenységére, a diákönkormányzati 

munkára, az egyéni fejlesztésre). 

 A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a tanulók 

személyes és szociális képességeinek fejlesztésére, és ez 

irányú módszertani tudásukat megosztják egymással. 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél 

rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, 

és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató 

munkájukban. 

 

 A rendszeres, havonként megtartott értekezleteken a település 

családgondozója részt vett, így személyesen tájékoztathattuk 

egymást a tanulókat érintő problémákról és megoldási 

lehetőségekről. 

 Az idei tanévben is több közös programban vehettek részt tanulóink 

szülei: hulladékgyűjtés, fenntarthatósági témahét, egészségnevelési 

témahét, karácsonyi témahét, Happy Hét, digitális témahét, Gála, 

farsang, anyák napja, osztálykirándulások, sportrendezvények, 

családi nap. 

 A tanulók személyiség- és közösségfejlesztése minden 

dokumentumban megjelenik, nyomon követhető. 

 A továbbképzések, szakmai értekezletek, műhelymunkákban való 

részvétel, hospitálások, nyílt napok, bemutató órák lehetőséget 

biztosítottak a módszertani tudásmegosztásra. 

 Az alulteljesítő, a BTMN-es és SNI-s tanulók fejlesztése egyéni 

fejlesztési tervek alapján történt.  



 Az intézmény vezetése és az érintett pedagógus 

információkkal rendelkezik minden tanuló szociális 

helyzetéről. 

 Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos 

nevelési igényű tanulók megkülönböztetett figyelmet 

kapnak. 

 A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a 

gyakorlatban alkalmazzák a téma elemeit. 

 A stratégiai programokban és az operatív tervekben 

szereplő közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja az 

intézmény. 

 A beszámolókból követhetőek az alapelvek és a feladatok 

megvalósításának eredményei, különös tekintettel az 

osztályfőnökök, a diákönkormányzat tevékenységére, az 

intézményi hagyományok ápolására, a támogató 

szervezeti kultúrára. 

 Az intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, 

valamint a tanulók közötti folyamatos információcserét 

és együttműködést. 

 Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. 

 A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a 

közösségfejlesztésben 

 

 

 

 A tanév során a DÖK változatos közösségi programokat szervezett, 

e tanévben is kiemelt feladatának tekintette az ünnepi 

megemlékezéseket és a hagyományőrzést. 

 

III. Eredmények 

 

 Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása 

a tanulás-tanítás eredményessége. 

 Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez 

kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása eredményes, 

amely mérhető módon is dokumentálható 

(versenyeredmények, felvételi eredmények stb.) 

 Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége 

hozzájárul. 

 

 

 

 Eredményességi mutatóink:  

o versenyeredmények (iskolai, megyei, regionális) 

o OKM 

o NETFIT 

o PP-ban meghatározott házi vizsgák 4-6-8. évfolyamon: magyar 

nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, történelem) 

 A kompetenciamérés eredményeiről a 2017/2018-as tanévzáró 

értekezleten kapunk tájékoztatást 



 Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási 

eredményességről szóló információk belső 

nyilvánosságáról. 

 A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai 

munka fejlesztésére. 

 A felsorolt eredményekről a tantestület tájékoztatást kapott, 

mely alapján közösen értékeltük és kitűztük a következő tanévre 

vonatkozó feladatokat.  

 Az eredmények tükrében történik a következő tanév 

feladatainak tervezése.  

 A tehetséggondozásra kiemelt figyelmet fordítottunk. 

 

 

 

IV. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki 

működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. 

A munkatervüket az intézményi célok figyelembe 

vételével határozzák meg. 

 A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre 

tisztázott. 

 Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az 

intézményben, amely tervezett és szervezett formában 

zajlik. 

 A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai 

folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése.  

 Az intézményben rendszeres, szervezett a belső 

továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. 

  Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az 

információáramlás és a kommunikáció. 

 Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és 

papíralapú eszközeivel. 

 Az intézmény munkatársai számára biztosított a 

munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez 

való hozzáférés. 

 Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, 

résztvevői a témában érdekeltek. 

 

 

 

 

 A nevelőtestületben két munkaközösség működik: osztályfőnöki és 

belső ellenőrzési munkaközösség. A munkaközösségek egymással 

együttműködve, az intézményi célok figyelembe vételével hajtották 

végre feladataikat.  

 A munkaközösségek heti, illetve havi rendszerességgel értekezletet 

tartottak. A havi értekezleten minden kollega részt vett, az 

értekezletekről jegyzőkönyv készült, mely alapján tájékoztatást 

kaptak az intézményben dolgozó nem pedagógus munkatársak is. 

 A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 

 Az információáramlás minden területen megfelelően működök. 



 

V. Az intézmény külső kapcsolatai 

 A külső partnerek köre ismert az intézmény 

munkavállalói számára. 

 Rendszeresen megtörténik a kiemelt, kulcsfontosságú 

partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése. 

 Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja a 

külső partnereit (információátadás szóbeli, digitális vagy 

papíralapú) 

 A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző 

helyi/regionális rendezvényeken. 

 

 

 

 A partnerazonosítás megtörtént, a kapcsolat rendszeres 

(önkormányzat, óvoda, hagyományőrzők, szülők, fenntartó, 

rendőrség) 

 Az intézmény a partnerek megismert igényei alapján tájékoztatja a 

külső partnereket. 

 A havonkénti értekezletek nyitottak a partnerek számára. A 

visszacsatolásban a szóbeli visszajelzés dominál. 

 Az intézmény lehetőségi szerint minőségi tartalommal jelenik meg 

a közéletben. 

 

 

VI. A pedagógiai munka feltételei 

 Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program 

megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi 

a hiányokat a fenntartó felé. 

 Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen 

alapuló intézkedési tervvel. 

 A intézmény az IKT- eszközeit  rendszeresen alkalmazza 

a nevelő-oktató munkájában, az eszközök kihasználtsága, 

tanórán való alkalmazásuk nyomán követhető.  

 Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, 

reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka 

humánerőforrás-szükségletéről. 

  A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a 

felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. 

 A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok 

elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés 

kiemelt hangsúlyt kap. 

 Az intézmény pedagógus továbbképzési programját az 

intézményi célok és szükségletek, az egyéni életpálya 

figyelembe vételével alakították ki. 

 Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz 

a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében. 

 

 

 A fenntartó felé a szükséges jelzések megtörténtek. 

 Az intézményvezetés törekedett a kollegák egyenletes leterhelésére. 

 Óraadó pedagógusok foglalkoztatása által törekedett az 

intézményvezetés a szakosan ellátott órák számának növelésére. 

 Az intézményvezetés tudatosan és a kollegák egyéni képességeit, 

szakmai érdeklődését figyelembe véve biztosította a 

továbbképzéseken való részvételt. 

 Alapelvként tűzték ki a tervezésben és a megvalósításban a 

jogkövető magatartást. 

 

 



 Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, 

együttműködésére a magas szintű belső igényesség, 

hatékonyság jellemző. 

 Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és 

ápolják az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új 

hagyományok teremtésére. 

 A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes 

terhelés alapján történik. 

 Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok 

döntés előkészítésben történő bevonása- képességük, 

szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. 

 Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, 

érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést. 

 

VII. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által 

kiadott tantervi szabályozó dokumentumban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 

 A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi 

elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény 

sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. 

 Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény 

tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az éves 

munkatervben és más fejlesztési tervekben rögzítésre is 

kerül. 

 

 

 

 

 

 Teljes mértékben. 

 Az intézményvezetés alapelvként tűzte ki és ellenőrizte a 

tervezésben és a megvalósításban a jogkövető magatartást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Tervezett hospitálások 2018/2019. 

Név 1. (szept.-

okt.) 

2. (nov.-dec.) 3. (jan.-febr.) 4. (márc.-

ápr.) 

5. (máj.-

jún.) 

 

Tóth Éva 

(6 óra) 

TELJESÍTVE! 

 

Szabó József 

 

Szatlóczki Edit 

 

 

Szekeres Andrea  

 

Varga Tamás 

8.o.Informatika 

 

 

Szilvásiné 

Kálmán Szilvia 8.o.-  

Angol 

 

Kun István 

Földrajz 8.o. 

 

Káczán 

Katalin 

1.o. 

Matematika 

     MNYI-

olvasás 

Varga Tamás 

(10 óra) 

 

Csányiné 

Molnár Erzsébet 

Zákány 

Barbara 

 

Szilvásiné Kálmán 

Szilvia 

Szatlóczki Edit 

Kun István 

Káczán Katalin 

Szekeres 

Andrea 

Szabó József 

Rocsik 

Zoltánné 

Kóródiné 

Árkosi Edina 

Csányiné 

Molnár Erzsébet 

(10 óra) 

 

 

Szilvásiné Kálmán 

Szilvia  

Ének 3-4.o. 

 

Bojtos Gábor 

Településtörténet, 

családkutatás 

3-4. óra – 2 óra 

 

Szilvásiné Kálmán 

Szilvia  

Angol 4.o. 

 

 

5. évfolyam   

Zákány  

Barbara 

(5 óra) 

TELJESÍTVE! 

 

Kóródiné 

Árkosi Edina  

Testnevelés 

3-4.o 

 

Tóth Éva 

Matematika 4.o 

 Endre király 

Általános Iskola 

2.o. – 

Matematika; 

4.o. 

Matematika 

 

Szekeres 

Andrea 

Magyar 3.o. 

 

 

 



Szilvásiné 

Kálmán Szilvia 

(7 óra) 

TELJESÍTVE! 

 

Rocsik 

Zoltánné Ének 6.o.  

 

Rocsik 

Zoltánné 

Ének 5.o. 

Szekeres Andrea 

Tánc- és mozgás 

5-8.o. 

 

Szekeres Andrea 

Tánc- és mozgás 

5-6. o. 

 

Bojtos Gábor 

5-6.o. – előadás: 

Családfakutatás – 2.óra 

 

  Szabó József 

5-8. o. 

tanulószoba-  2 óra 

Szatlóczki 

Edit 

(8 óra) 

 

 

 

TELJESÍTVE! 

 

 Bojtos Gábor 

 

Szabó József 

 

Zákány Barbara 

 

 

Szekeres Andrea 

Szekeres 

Andrea 

 

Szekeres 

Andrea 

 

Káczán Katalin 

 

Kun István 2-3. 

óra 

Földrajz 8.o. 

 

 

 

Káczán 

Katalin 

(6 óra) 

 

TELJESÍTVE! 

 

Rocsik 

Zoltánné – önálló 

tanulás 1-2. osztály 

 

 

 Rocsik Zoltánné 

 1-2.o.  

 

Szatlóczki Edit 

(BEM)6.o. 

 

Kun István 5.o. 

 

 

 

Zákány Barbara 

5.o. Matematika 

 

Sági-Somodi 

Dóra 

1.o. olvasás 

Tomajmonostora 

  

Rocsik 

Zoltánné 

(5 óra) 

 

 

TELJESÍTVE! 

 

 

 

Zákány 

Barbara 

Magyar 

irodalom 4.o. 

 

Kóródiné 

Árkosi Edina  

Ének 1-2. 

osztály 

Szilvásiné Kálmán 

Szilvia Ének 3-4.o.  

 

Káczán Katalin 

Magyar irodalom 6.o. 

 

Szekeres Andrea 

Tánc és mozgás 

8.o. 

 

Káczán Katalin 

Matematika 

 1.o. 

Káczán 

Katalin 

1.o. + 

nagycsoportosok 

iskolanyitogató 

foglalkozás 

 

Kóródiné 

Árkosi Edina  

 



 1-2.o. 

Technika 

Kóródiné 

Árkosi Edina 

(5 óra) 

TELJESÍTVE! 

 

Szatlóczki 

Edit tört. 6.o. 

Zákány Barbara 

matem. 6.o. 

 

Rocsik Zoltánné 

magyar 2.o. 

Káczán Katalin 

matem. 1.o. 

 

Rocsik Zoltánné 

matem. 2.o. 

 

 Kun István 

8.o. 

Földrajz 

Szekeres 

Andrea 

(5 óra) 

Tóth Éva Zákány Barbara Káczán Katalin Varga Tamás 

 

 

 

Szatlóczki 

Edit 

 

Kun István 

(8 óra) 

 Szatlóczki Edit 6.o. 

Nyelvtan 

 

Bojtos Gábor 

Családfa kutatás 

5-6.o. 

 

Szekeres Andrea 

Tánc –és mozgás 

8.o.6.o. 

Tóth Éva 

inf. gyak. 5-6.o. 

 

Rocsik Zoltánné 

   írás 2.o. 

 

Zákány Barbara 

5.o. Matematika 

 

 

Szabó József 

testn. – 2.o. 

 

 

Kóródiné 

Árkosi Edina 

körny.i. 1.o. 

 

Szabó József 

(10 óra) 

TELJESÍTVE! 

 

Kun István 

 

Kóródiné 

Árkosi Edina 

 

 

Szatlóczki Edit 

Történelem 7.o. 

     Tóth Éva 

4.o. Matematika 

 

Szekeres Andrea 

3.o. Fogalmazás 

 

Ruzsik Csaba 

Józsefné 

8.o. Fizika 

 Kun István 

7.o. Földrajz 

 - 2 óra 

2019. 05.15 

és 05.22. 

 

Szilvásiné 

Kálmán Szilvia 

5-8.o. 

Tanulószoba 

 

 


