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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 igen széles spektrumú specifikumokkal, 

de ezen kívül is jellemzőek a nagyfokú képességek szerinti különbözőségek, amelynek meg 

kell felelnie a pedagógusok tanulásszervezésének. 

Legnagyobb küzdelmünk a tanév első felében a motiválatlanság és szülői ráhagyás miatti 

rossz tanulmányi eredmények miatt volt. Az ehhez kapcsolódó intézkedéseket sikeresnek 

mondhatjuk a javítóvizsgára kötelezett tanulók száma szempontjából, azonban a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma félévhez képest emelkedett. A legtöbb tanuló 

a 8. évfolyamról került ki (7 fő, majdnem az osztály fele), a probléma a tanulmányi átlagok 3-

as alatti eredményeiből adódott. A következő tanévben erre a tanév első napjától nagyobb 

figyelmet kell fordítani, a bevezetett intézkedéseket nem elég novembertől foganatosítani, 

hanem az első bekerült rossz jegyre reagálni kell, a készségtárgyak esetében pedig a négyesnél 

rosszabb jegyet is figyelni kell a szaktanárnak és osztályfőnököknek. 

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.  

Ebben a tanévben csatlakoztunk a Hipersuli programhoz, ennek keretein belül a nevelőtestület 

fele módszertani képzésben részersült a digitális eszközök tanórai felhasználásának 

lehetőségei témában. 

 

Digitális oktatás: 

Intézményünk még szeptemberben regisztrált a Google Education szolgáltatására, így minden 

tanulónak és pedagógusnak generáltunk "iskolai" google e-mail címet. Az ilyennel 

rendelkezőknek korlátlan drive tárhely is rendelkezésre állt, ami nagy segítség volt az anyagok 

feltöltése és rendszerezése során. Ehhez kapcsolódóan használtuk a Google Tanterem 

szolgáltatást. A digitális munkarend előtt is alkalmaztuk 6-8. évfolyamokon, a nevelőtestület 

fele ismerte a rendszert. Így egyértelmű volt, hogy ezt fogjuk használni az oktatás során. 

Egységes módszereket, felületet és időbeosztást határoztunk meg. Minden tanulót be tudtunk 

vonni, legalább okostelefonon keresztül. Az első két hétben az okozott nehézséget, hogy az 
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eszközökön fiókot létrehozni, váltani körülbelül a tanulók háromnegyedének a szülei sem 

tudtak. Ehhez oktató videókat osztottunk meg, illetve útmutatót készítettünk. A digitális 

munkarend alatt a tanulók érdemjegyei nagy mértékben javultak. A tanulók 5%-nál kellett az 

osztáyfőnökök részéről folyamatosan kapcsolatban állni a szülőkkel, a gyermek hanyagsága 

miatt. A pedagógusok kellően rugalmasak voltak, folyamatosan tartották a kapcsolatot 

egymással, a szülőkkel és a gyermekekkel. A kezdeti nehézségek után egy hétköznapi 

munkarend alakult ki. Szükséges azonban megjegyezni, hogy új tananyagrész átadására 

különösen az alsó tagozaton és főleg a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók esetében ez a 

munkaforma önmagában nem hatékony. 

 

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: 24 

E-naplóba bejegyzett tanév végi létszám: 20 

5. osztály: 6 tanuló; 

6. osztály: 5 tanuló; 

7. osztály: 4 tanuló; 

8. osztály: 5 tanuló 

Nevelők tapasztalatai: 

Káczán Katalin: Ebben a tanévben minden szerdán én voltam tanszobás. Szerencsés 

helyzetben voltam, mert a gyerekek az órarendi beosztásuk miatt több hullámban érkeztek 

meg a tanszobára, így nagyon jól be tudtam osztani a gyerekek tanulóidejét, és minden 

osztálynak tudtam külön-külön is hatékonyan segíteni. Viszonylag kevés problémás helyzet 

adódott néhány tanuló magatartása miatt, egyébként jól kezelhetők voltak a konfliktusok. 

Amikor a teljes létszám jelen volt, a leghatékonyabban az működött, hogy bizonyos 

feladatoknál csoportban vagy tanulópárokban dolgoztak a házi feladaton. Tapasztalataim 

szerint kisebb létszámmal egyértelműen nőne a tanulószobai tanulás hatékonysága. 
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Szabó József: Három délután voltam a tanszobán, sok probléma volt a fegyelmezéssel, a 

felszerelés hiánnyal, motiválatlansággal. Pénteken több délutáni elfoglaltságuk volt és azért 

kevesen vettek részt. A hétfői napon nem volt semmilyen délutáni foglalkozása a tanulóknak, 

így teljes létszámban vettek részt.  Javaslatom, hogy a bukásra álló tanulóknak külön 

leckefüzetük legyen. Több házi feladatot kapjanak. 

 

Kun István: Hetente egy alkalommal tartottam. November végéig egy komoly konfliktus 

adódott melynek következményeként egy nyolcadikos tanuló el lett utasítva a tanulószobáról. 

A változó létszám és az egyéb délutáni elfoglaltságok miatt nehezebben ment a tanulás. 

Kóródiné Árkosi Edina: Ezt a feladatot is hetente egyszer láttam el, keddi napokon 14:00-

15:00-ig. Ezen a napon a tanulók többsége valamilyen foglalkozáson vett részt (matek, 

gyógytesi, grafika). A tanulószobán 5-8. osztályos tanulók vettek részt, változó arányban. Az 

év során többször változott a csoport létszáma. Feladatom: a szóbeli és írásbeli feladatok 

elvégeztetése. Nehézséget a tanulók magatartása okozta, de hamar összhangba jöttünk és 

zavartalanul zajlott a tanulási idő. A legtöbb segítséget az 5. osztályos tanulók igényelték, 

melyet a többiek jól toleráltak. 

 Napközi: 

Az alsó tagozaton 1 napközis csoport működik. 

E-naplóba bejegyzett induló létszám: 30 

E-naplóba bejegyzett jelenlegi létszám: 29 

1. évfolyam: 8 tanuló; 

2. évfolyam: 3 tanuló; 

3. osztály: 13 tanuló; 

4. évfolyam: 5 tanuló 

Nevelők tapasztalatai: 

Kóródiné Árkosi Edina: Ebben a tanévben hetente 1 napot töltöttem napköziben, pénteken. A 

csoport létszáma az év során többször változott. Ki és be irányba egyaránt. 

Az, hogy hárman láttuk el a napközis feladatokat, megnehezítette a szabályrendszer 

kialakítását. Ez egy nehézség volt számomra, ami fent is maradt az aktív tanév végéig. 

A gyerekek nagyon ügyesek voltak. Igyekeztek tudásuknak megfelelően dolgozni. 

A pénteki napok jó hangulatban teltek, sok játékkal. 
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Szekeres Andrea: Heti egy délutánt töltöttem a napköziben, szerdánként. A többiek által 

kialakított szabályokat vittem tovább, ami jól működött. Nehézség volt az elején a 4 

különböző osztály 4 különböző házifeladatának kezelése de idővel a gyerekek szépen 

belejöttek, megszokták a jól kialakított menetrendet. Említésre méltó probléma nem volt, a 

helyzethez képest ( sok pedagógus váltotta egymást, a kicsik beszokása az iskolába, 

napközibe, házik hatékony megoldása a vegyes életkorból adódó módszerek változatossága, 

stb) jól működött szerintem a napközi, de a leghatékonyabb akkor lenne természetesen ha egy 

kézben lenne minden nap. 

 

Szilvásiné Kálmán Szilvia: A napközi létszáma a tanév során (karantén időszakig tekintve), 

drasztikusan nem változott, 24-28 között mozgott. Egy kisebb létszámmal úgy gondolom, 

hatékonyabban tudnánk dolgozni, illetve kényelmesebben lehetne elférni a teremben. 

A diákok, könnyen beilleszkedtek az új tanév, új napközijébe. Az első osztályosok meglepő 

rugalmassággal szoktak be az első hetekben. A napi rutin kialakítása is könnyedén ment. A 

kollégákkal összhangban tudtunk dolgozni, így nem okozott a diákokban törést, hogy egy 

héten többen végeztünk napközi felügyeletet.  

A tanév folyamán előfordultak magatartásai problémák, de ezek soha nem mentek a tanulási 

idő rovására. A legtöbb magatartási probléma a szabadidős foglalkozásokon történt. 

A házi feladatok mennyisége megfelelő volt, kitöltötte a tanulási időt. A tanulási időben 

szervezett délutáni foglalkozások sem okoztak a tanulóknál házifeladat hiányt, mert a diákok 

otthon pótolták a feladatokat. 

 

 Sportkör 

A felső tagozaton 1 kosárlabda sportkör működik. 

Szabó József: Kosárlabda szakkört tartottam, melyet a tanév második felében a 4-5. 

osztályosok is látogattak. Aktívan becsatlakoztak, előreláthatólag eredményesek lehetnek. 

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

sikeres lehet. 

Márciusban szerveztem egy iskolai kosárlabda bajnokságot, 5 csapat vett részt, mindegyik 

csapat szép és aktív játékot mutatott, nagy volt a sikerélmény. 

 Szakkörök:  
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Kapcsolódás a Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 3.1.1 Az oktatási 

tevékenység minőségének javítása pontjához. 

Kapcsolódás a Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 3.1.8 A tanuló 

kommunikációs képességének erősítése pontjához. 

Tánc és Dráma szakkör: 

A szakkör 16 alsó és felső tagozatos tanulóval működött. 

Szekeres Andrea szakkörvezető: 

Nagyon sikeresnek ítélem meg a szakkör éves munkáját, ugyanis az iskolai műsorokat kivétel 

nélkül színesítették az ide járó gyerekek előadása, szerves részét képezték az előadásoknak. 

Jó lehetőségnek tartom ezt a szakkört az alsósoknak és a felső tagozaton tánc és mozgást nem 

tanuló gyerekeknek. Az alsósoknak azért, mert felsőbe úgy léphetnek (esetleg választhatnak 

tánc és mozgást), hogy már van rutinjuk, előképzettségük és nem az alapoktól kell kezdeni. 

Sajnos kevesen tanulnak táncolni iskolán kívül (pedig akik tanulnak, ők sokkal nagyobb 

tudással és más területen is nagyobb önbizalommal, határozottsággal, mozgáskultúrával és 

testtudattal rendelkeznek), ami elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy felső tagozaton látványos, 

igényes és kimunkált produkciókat alkothassunk tánc és mozgás órákon. Ezért tartom 

fontosnak, hogy ez a szakkör megmaradjon iskolánkban, mert ez (igaz, hogy csak kis 

mértékben), de meg tudja adni azt az előképzettséget ( persze ha alsóban folyamatosan jár a 

szakkörre a gyerek), ami lehetővé teszi a felsőben az eredményes munkát. Sok tehetséges 

gyermek van iskolánkban, akinek jó mozgása van és csak előnyére válna ha képeznék ebben 

az irányban. Iskolánknak pedig jót tenne minden téren ha ez a szakkör minden évben elérhető 

lenne számukra, hiszen a tanulásra, logikára és memóriára is jó hatással van a tánc. 

 

Robotika szakkör: 

A szakkörön 10 fő 5-6. osztályos tanuló vesz részt. 

Tóth Éva: Kifejezetten a LEGO EV3 robotok tematikájára épült a szakkör, az ELTE szakköri 

segédanyaga alapján. A gyerekek párokban dolgoztak lelkesen, de a tervezett tematikának a 

feléig sem jutottunk el. Sajnos a digitális munkarend ennek a tevékenységnek nem kedvezett, 

hiszen a gyerekeknek otthon nem állt eszköz rendelkezésre. 

 

Maci Matek szakkör: 

A szakkör létszáma 10 fő volt, melynek zömét a 3. osztályos tanulók tették ki. A tanév során 

a következő témaköröket dolgoztuk fel: 

• Érdekességek a négy alapművelet témakörében 
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• A műveleti sorrend fontossága 

• Sorozatok 

• Logikai csavarok 

• Egyszerű kombinatorika 

A feldolgozott feladatok egy részét, a Bolyai Csapat Matematika verseny, a Zrínyi matematika 

verseny, az Alapműveleti verseny és a Matematika olimpiai feladatok adták. 

A szakkör a digitális tanrend alatt is megfelelően működött. 

 

 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: 

- úszásoktatás: a Helyi tantervnek megfelelően 18 órában vett részt úszásoktatáson a  3. és 4-5. 

osztály a törökszentmiklósi tanuszodában. A testnevelő kollégák felkészült, a tanulók 

nagyobb része elsajátította a gyorsúszás – mellúszás- technikáját.  

- tanulmányi kirándulások: az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a tervezett kirándulások 

elmaradtak. 

- Határtalanul pályázat keretében a 7. osztályos tanulók erdélyi kirándulása az egészségügyi 

veszélyhelyzet miatt elhalasztásra került. 

- NTP pályázat: az NTP-MTTD-19-0048 pályázat keretében tervezett szakkör elkezdődött, az 

egészségügyi veszélyhelyzet miatt azonban a következő félévben fejeződik be. 

- nyári táborok:  

o EFOP-3.3.5 projekt keretében megvalósuló tematikus napközis tábor az egészségügyi 

veszélyhelyzet miatt elhalasztásra került. 

 

1.4. Iskolai hagyományok, rendezvények: 

Az éves munkatervnek megfelelően zajlottak március 16-ig, részletesen az osztályfőnöki 

munkaközösség beszámolója (1. sz. melléklet) tartalmazza. 
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1.5. Mérések-értékelések tapasztalatai  

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

- Országos kompetenciamérés - az egészségügyi veszélyhelyzet miatt ebben a tanévben 

elmaradt 

- Idegen nyelvi mérés – angol: az egészségügyi veszélyhelyzet miatt ebben a tanévben 

elmaradt 

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

adatszolgáltatások határidőre megtörténtek. 

 Pedagógiai Programban szabályozott házi vizsgák tapasztalatai, összegzése: 

az egészségügyi veszélyhelyzet miatt ebben a tanévben a vizsgák elmaradtak. 

 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. 

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 Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 3.1.1 Az oktatási 

tevékenység minőségének javítása pontjához. 
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A külsős hospitálások miatt kapcsolódás a Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési 

Tervének 3.1.5 A térségi együttműködés fejlesztése pontjához. 

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

mely a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentését irányozza meg. 2 

mikrocsoport működött az intézményben (intézményfejlesztési és tématerületi), tagjaik 

képzéseken, műhelyfoglalkozásokon vettek részt. Megalkották a Intézményfejlesztési 

Komplex Cselekvési Tervet, mely 3 évre szól. 

 A Telenor HiperSuli projekt iskolákat fog össze és támogatja a digitális újításra nyitott 

pedagógusok munkáját, tanári közösséget épít, és szupergyors Hipernet hozzáféréssel 

segíti az iskolák digitális útra lépését. A program az évek során felhalmozott 

tapasztalatokat felhasználva az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Oktatási Hivatal) által 

akkreditált képzést is biztosít bármely – akár HiperSuli iskolákon kívüli – pedagógus 

számára. A program látókörébe a tanárok mellett a szülők és gyerekek tudatos 

internethasználata is beletartozik. 

6 pedagógus ingyenesen elvégezte a programhoz kapcsolódó akkreditált továbbképzést. 

Tanítási órákon megnőtt a digitális eszközhasználat. Iskolánk a Telenortól kapott két 

hipergyors hordozható mobil routert. Külső segítséget és megerősítést kaptak kollégáink a 

Hipersuli tanári napján való részvétel és az iskolánkban zajlott hospitálás során. 

 

1.7. Ellenőrzések területei és tapasztalatai: 

 

Belső ellenőrzési munkaközösség beszámolója (3. sz. melléklet) 

A tanév során Varga Tamás tanfelügyeleti ellenőrzésére került sor, mely a határidők pontos 

betartásával, eredményesen zajlott. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Statisztikai mutatók: tanulói létszámadatok 

 

Évfolyam/

osztály 
létszám 

számított 

létszám 

1-2-4. 23 25 

3. 18 18 

5. 12 14 
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6. 19 19 

7. 17 20 

8. 16 18 

összesen 105 fő 114 fő 

 

Változások a tanév közben: 

Távozás: 3 tanuló 

Gyetvai Barbara 7. osztály 

Homonnai Dominik 1. osztály 

Kállai Barbara 7. osztály 

Érkezés: 4 tanuló 

Homonnai Dominik 1. osztály 

Gyetvai Barbara (vissza iratkozott) 

Hovodzák Dzsenifer 7. osztály 

Szabó Hajnalka 6. osztály 

Osztályok/csoportok 

száma 
6 105 fő 

Napközis csoportok 

száma 
1 29 

Tanulószobás 

csoportok száma 
1 20 

HH  13 

HHH  3 

SNI  8 

BTMN  18 

Magántanuló  0 

Tartósan külföldön  0 

Bejáró  14 

Tanulóbalesetek száma  1 

Tanulói fegyelmi ügyek 

száma 
 0 

Lemorzsolódással 

veszélyeztetett 
 16 

Számított tanulói 

létszám 
 114 

 



  

11 
 

 

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. 

Rocsik Zoltánné foglalkozásain 8 fő vett részt, 2 hetente 1 órában, 3 fős csoportokban, váltakozó 

beosztásban. 

Zákány Barbara floorball tehetséggondozás: Idén ismét szép eredményeket értünk el. 

Megfelelő az eszközök száma ütők, labdák. (esetleg labdákat lehet pótolni a következő 

tanévben). A foglalkozásra a tanulók folyamatosan, lelkesen jártak. 1 fő morzsolódott le év 

közben, de helyette 2 fő érkezett. A diákolimpiára 4 csapatot neveztem, melyek közül a megyei 

fordulóból 3 csapat jutott tovább az országos elődöntőbe, ahol érmet nem szereztek, de ettől 

függetlenül nagyon jól szerepeltek. További cél: továbbra is részt venni a Diákolimpián és 

túljutni a megyei fordulón, floorball palánk beszerzése, más színű számozott mez rendelése. 

Varga Tamás: A foglalkozást zömével 6 tanuló látogatta 3 fős csoportokban. A tanév során 2 

fontos céllal foglalkoztunk: 

• A központi matematika felvételi 

• A kompetenciamérés 

A feldolgozott feladatok a korábbi évek feladatsoraiból voltak. 

A foglalkozás a digitális tanrend alatt is megfelelően működött. 

 

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. 

Az Új Nemzedék Központ online tehetségazonosító programjának mérése megtörtént. A 

felismert tehetségek gondozása NTP programon belül történik. 

 

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, 
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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. 

A tavalyi magas számú bukást idén sikeresen megakadályoztuk, 5 tanuló bukott meg, 1 

kivétellel 1-1 tantárgyból. Természetesen a legfőbb ok, a tanulók motiválatlansága.  

 

Káczán Katalin: Ebben a tanévben minden héten 1 felzárkóztató órám volt. Ezeken a 

foglalkozásokon elsős és másodikos gyerekekkel foglalkoztam, ahol főként az olvasási készség 

fejlesztését, írás-helyesírás gyakorlását, alapműveletek végzését gyakoroltuk. Segítettem 

verstanulásban is, sőt időnként néhány felsős tanulónak is segítettem egy-egy vers kapcsán, ha 

a tanulószobán kiderült számomra, hogy valaki egyedül ezzel nem boldogul, vagy ő maga 

segítséget kért. 

 

Zákány Barbara: Felzárkóztató foglalkozásra matematika tantárgyból az 5-6-7. osztályból az 

jött, aki akart, átlagosan hetente 7 fő, változó összetétellel. Ezeken a foglalkozásokon a 

lemaradásokat pótoltuk.  

 

Rocsik Zoltánné: Felzárkóztató foglalkozásokon 6 tanuló vett részt váltakozó beosztásban, heti 

1 alkalommal, 3 fős csoportokban. 

 A BTMN státuszú tanulókkal 3 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. 

Rocsik Zoltánné fejlesztőpedagógus: 

2 hetente 1 órát találkoztam a gyerekekkel, 4 csoportban. Figyelem, emlékezet, finommotorika, 

grafomotorikus készség, ábrázolókészség, nagy-és finommozgás, feladattartás, feladattudat, 

gondolkodási műveletek fejlesztése volt nálam az elsődleges.  

Nem tartom jónak, hogy a nem egy kézben vannak a fejlesztő foglalkozások. Jobb eredményt 

lehetett volna elérni, ha minden héten találkoztam volna a tanulókkal. 

 

Szatlóczki Edit: 

4-5. o.: minden minden 1. héten 1 óra („A” hét hétfő 7. óra) 
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Feladatok: szövegértés fejlesztése, írás, helyesírás fejlesztése, helyesírási gyakorlatok, 

szókincsfejlesztés, vázlatkészítés, számolási rutin fejlesztése, szorzótábla gyakorlása, 10-es, 

100-as számkör gyakorlása, tájékozódás a térképen 

7-8.o.: minden 2. héten 1 óra („B” hét hétfő 7. óra) 

Feladatok: szövegértés fejlesztése, vázlatkészítés, írás és helyesírás fejlesztése, memoriterek 

tanulása, tételek kidolgozása, vizsgára felkészítés 

Összegzés: a tanulók rendszeresen, fegyelmezetten vettek részt a foglalkozásokon. Az aktuális 

nehézségekre, feladatokra koncentráltunk differenciáltan. Örömmel vették a segítséget, még a 

7-8. osztályos tanulók is. El merték mondani problémáikat, igényelték a gyakorlást, útmutatást. 

Órai munkavégzésükben is érezhető volt a foglalkozások hatékonysága. 

 

 Gyermekvédelem: (osztályfőnöki beszámolók alapján) 

1-2-4. osztály Káczán Katalin: 

Nagyon nehéz tanéven vagyunk túl, hiszen be kellett szoktatnunk az új elsősöket, osztállyá 

kellett kovácsolni őket a másodikosokkal és eközben több problémával is küzdöttünk. 

Több olyan gyermek is van az osztályban, ahol családi problémák vannak, így rögtön a tanév 

elején 2 gyermek miatt is esetmegbeszélésre kellett mennem a Gyermekjóléti Szolgálathoz. 

Ennek eredményeképp 1 tanulónál megmaradt a korábbi (még óvodás korban meghozott) 

védelembe vétel, 1 tanuló pedig kórházi kezeléssel kezdte a tanévet, melyet pszichológus 

javasolt. Ez utóbbi gyermek esetében magatartászavarokkal kellett megküzdenünk, több 

alkalommal kapott dührohamot órákon, így újra jelzéssel kellett élnünk a Szolgálat felé. 

Szerencsére a szülő vitte a tanulót rendszeresen pszichológussal való foglalkozásra, így a 

gyermek viselkedése, lelkiállapota is egyre kiegyensúlyozottabbá vált. 

Az első osztályba egy különleges bánásmódot igénylő gyermek is került, akinek a tanulásában 

nagy segítséget jelentett, hogy pedagógiai asszisztens volt jelen az órákon, aki egyénileg 

segítette a gyermek tanulását, ahogyan azt a Országos Pedagógiai Szakszolgálat a gyermek 

szakértői véleményében előírta. Számos konfliktus adódott a gyermek szünetekben való 

viselkedéséből, amelyet minden alkalommal igyekeztünk körültekintően, gyorsan, nagy 

türelemmel és toleranciával kezelni. 

Ezt nehezítette, hogy a második osztályban is van egy nehezen kezelhető, több magatartási 

gonddal is küzdő tanulónk, ahol a szülő kevéssé együttműködő a problémák megoldásában. 

Az osztályban adódott egyéb problémák, konfliktusok megoldhatók voltak úgy, hogy a szülőket 

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

tudtuk oldani. 
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Az online oktatás időszakában a szülők nagyon együttműködők és segítőkészek voltak, nem 

adódtak problémák. 

Számokban kifejezve az osztályfőnök tevékenységei: 

• Családsegítő felé jelzések száma: 1 

• Jegyző felé jelzések száma:0 

i. Családlátogatások száma: 6  

• Esetmegbeszélés : 2 

• Bukásra álló vagy félévkor bukott tanulókkal elért eredmények: 0 

3. osztály Rocsik Zoltánné: 

Ebben a tanévben kiemelkedő probléma nem volt a 3. osztályban. 1 tanuló édesanyjával 

több ízben is elbeszélgettem, de eezkben az esetekben az anyuka csinált a bolhából 

elefántot.  

Számokban kifejezve az osztályfőnök tevékenységei: 

• Családsegítő felé jelzések száma: 1 

• Jegyző felé jelzések száma: 0 

• Családlátogatások száma: 0 

• Esetmegbeszélés : 0 

• Bukásra álló vagy félévkor bukott tanulókkal elért eredmények: - 

 

5. osztály Zákány Barbara: 

Mint 5. osztályos osztályfőnök családlátogatást nem végeztem, mert alsó tagozaton is én voltam 

az osztályfőnök.  

Adamik Zsombor védelembe vett tanuló ügyében főleg telefonon egyeztettem a családsegítő 

szolgálat munkatársával, illetve a havonkénti tantestületi értekezleten. Pedagógiai véleményt 

írtam a gyermekről egy esetben.  

Nagy Attila édesapjával volt megbeszélésem, akit a családsegítő felé irányítottam a gyermek 

étkezésével kapcsolatban, illetve a családi állapotok jogi tisztázása érdekében. 

Pesti Alexandráról egy esetben kellett pedagógiai véleményt írnom gyermekelhelyezési 

ügyben, Szandinak továbbra is az édesapja a törvényes képviselője. 

Számokban kifejezve az osztályfőnökök tevékenységei: 

• Családsegítő felé jelzések száma: Pedagógiai vélemény: 1 

• Jegyző felé jelzések száma: 0 

i. Családlátogatások száma: 0 
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• Esetmegbeszélés : 1 (nem én voltam) 

• Bukásra álló vagy félévkor bukott tanulókkal elért eredmények: Félévkor 3 tanuló 

bukott, év végén 0 

 

6. osztály Szatlóczki Edit: 

Pádár Laura esetében történt a családsegítő munkatársaival esetmegbeszélés, majd ezt követően 

védelembe vétel. A tanuló és édesanyja együttműködő volt az eljárások során. Eredmények: 

iskolai hiányzásai jelentős mértékben csökkentek, a félévi 3 tantárgyi bukást év végére javítani 

tudta, nem bukott meg egy tantárgyból sem. 

Fehér Roland, Kiss Dorina Kinga és Illés Szabolcs első féléves hiányzásai miatt voltak 

problémás tanulók az első félévben. A szülőkkel és tanulókkal együttműködve ez a második 

félévben minimálisra csökkent. Tanulmányi eredményeikben is javulás mutatkozott, év végén 

nem kaptak elégtelen osztályzatot. 

Szabó Hajnalka 2020. 03. 04-én érkezett a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából. Csupán 2 hetet töltöttünk együtt az online tanítás előtt. 

Ekkor magatartása és szorgalma megfelelőnek bizonyult. Az online oktatás alatt 

feladatteljesítése rendkívül hiányos, hanyag volt. Értékelhető munkát ritkán töltött fel a 

felületre, azt is rendszeresen késedelmesen. Édesanyja végig együttműködő magatartást 

tanúsított, ugyanakkor nem ellenőrizte a tanuló beadandó munkáit. Folyamatosan tartottam vele 

a kapcsolatot, ennek ellenére a gyermekére kevés ráhatással volt. 

Dékány Jázmin tanulmányi eredménye a félévi jegyekhez képest romlott. Hiányzott a 

személyes napi kontaktus az előmenetele segítésében. Édesanyja együttműködő volt az online 

oktatás alatt, ugyanakkor kevés ráhatással volt gyermekére. Jázmin rendszeresen késve adta le 

feladatait, igaz, majdnem mindent pótolt, azonban minőségi munkát ritkán töltött fel. 

Jellemzően 1-2 hétig nem dolgozott semmilyen tantárgyból, utána rohamtempóban sok 

feladatot tett fel a felületre.  

Szegő Mariann félévkor 3 tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot. Év végén matematika 

tantárgyból tehet javítóvizsgát augusztusban. Édesanyja tragikus hirtelenséggel bekövetkezett 

halála előtt nagyon együttműködő volt, hatással volt Mariannra a tanulással kapcsolatban. 

Később nővérével, Edinával vettem fel és tartottam a kapcsolatot. Többek között Edinának is 

köszönhető, hogy Mariann dolgozni kezdett a maga egyszerű módján, s értékelhető feladatokat 

töltött fel a felületre. 

 

Osztályfőnöki tevékenységek: 
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Családsegítő felé jelzések száma: 1 fő Pádár Laura 

Jegyző felé jelzések száma: - 

Családlátogatás száma: 1 db Fehér Roland 

Esetmegbeszélés: 1 fő Pádár Laura 

Védelembe vétel: 1 fő Pádár Laura 

Bukott tanulók: 

Félév: 

Irodalom: Szegő Mariann 

Matematika: Dékány Jázmin, Illés Szabolcs, Kiss Dorina, Szegő Mariann 

Történelem: Pádár Laura 

Természetismeret: Pádár Laura, Szegő Mariann 

Ének-zene: Pádár Laura 

Év vége: 

Matematika: Dékány Jázmin, Szabó Hajnalka, Szegő Mariann 

 

7. osztály Kun István 

A 7. osztályban egy tanuló tavalyi tanévben zajlott fegyelmi határozata miatt kellett 

esetmegbeszélést tartani. Erről jegyzőkönyv készült, ezt a részt vett tanulók és gondviselőik 

megkapták, illetve az e-naplóban is rögzítettem. A tanulót édesanyja átíratta a kengyeli Kossuth 

Lajos Általános Iskolába. 

Számokban kifejezve az osztályfőnökök tevékenységei: 

• Családsegítő felé jelzések száma: 3 

• Jegyző felé jelzések száma: 1 

i. Családlátogatások száma: 0 

• Esetmegbeszélés : 1 

• Bukásra álló vagy félévkor bukott tanulókkal elért eredmények: A félévi eredményekhez képest 

javulás tapasztalható. Egy tanuló bukott egy tantárgyból pótvizsgára. 

8. osztály Szekeres Andrea: 

Szolga Imola érkezése az iskolánkba sajnos sok problémát okozott, miatta rendszeresen 

kapcsolatban voltam /voltunk a családsegítővel. Részletek az 5. pontban. 

1. Számokban kifejezve az osztályfőnökök tevékenységei: 
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• Családsegítő felé jelzések száma:Szolga Imola magas hiányzásai miatt főleg a szeptembertől 

januárig tartó időszakban és az eltűnése ( rendőrség által keresett személy volt) szinte heti (van, 

hogy napi) jelzéssel éltem a családsegítő és az esetmenedzser felé. Volt hogy csak telefonon, 

volt hogy e-mail-ben és 3 alkalommal írásban a hivatalos hiányzást bejelentő nyomtatványban.  

Szolga Imola részletes jellemzése csatolt dokumentumban megtalálható. 

• Jegyző felé jelzések száma: 0 

i. Családlátogatások száma: 0 

• Esetmegbeszélés :  

-Szolga Imola esetmegbeszélése a Tiszatenyői Polgármesteri Hivatalban. 

- Szolga Imola édesanyjával személyesen az iskolában legalább 3 alkalommal.  

- Veres Zsolt édesanyjával több alkalommal sem sikerült a Zsoltival kapcsolatos súlyosbodó 

problémákkal kapcsolatban időpontot egyeztetni a munkájára hivatkozva. 

• Bukásra álló vagy félévkor bukott tanulókkal elért eredmények: 

A magas elégtelen félévi jegyek száma év végére szerencsére lecsökkent, a tanulók javítottak 

jegyeiken. Egyedül Szolga Imola bukott 3 tantárgyaból.Vele sajnos minden pedagógiai 

módszerünket és jóindulatunkat bevetve sem sikerült eredményre jutnunk. 

 

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. 

A karácsonyi Gála, jótékonysági akciók (állatmenhelynek gyűjtés, kupakgyűjtés) mind a 

szociális kompetencia fejlesztését szolgálták.  

Tanulói hiányzás, annak kezelése 

Az intézményi szinten mulasztott órák száma március 16-ig: 7726, ez tanulónként 73,6 órát 

jelent. 

Az igazolatlan órák száma mindössze 118 óra, ez 1 tanuló hiányzásaiból tevődik össze. 

 

Évfolyamonkénti megoszlás: 
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A tavalyi évhez képest az arányokat figyelembe véve nincs jelentős különbség. A legtöbb 

hiányzás a 8. osztálynál történt, de ezt egyedül Szolga Imola 249 órás hiányzása okozza, 

egyébként pont ugyanannyi lenne az egy főre eső hiányzás, mint a 6. és 7. osztályban. 

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

A hiányzások tekintetében a jogszabályoknak megfelelően jártunk el, sajnos Imola esetében 

a gyámügy és a szülő is tehetetlennek bizonyult. Idén is gondot okozott az orvosi igazolások 

utólagos kiállítása a szülő kérésére. 

 

2.5 Fegyelmi Intézkedések 

A tavalyi tanévről áthúzódó felfüggesztett fegyelmi büntetés foganatosítására nem került sor, 

mivel az édesanya átíratta gyermekét a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskolába.  

 

2.6 Tanulói közösségek együttműködése, DÖK 

Kun István (DÖK vezető): 

2019. szeptemberében a megüresedett DÖK vezető helyére Kenderes Péter 6. osztályos 

tanulót választották meg a küldöttek. A hagyományos rendezvények március 16-ig sikeresek 

voltak. 

Az osztályok, csoportok közösségi programjait az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója 

tartalmazza. 
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2.7 Környezet- és egészségtudatos nevelés 

 Egyik családi programunk az egészségnevelési hét ebben a tanévben október hónapban 

zajlott. 

 Kapcsolódó programok: 

 Iskolavédőnő rendszeres tisztasági ellenőrzései. 

 Hulladékgyűjtés. 

 Állatmenhely támogatása. 

 Faültetés 

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  

A magatartás, szorgalom átlagok azt mutatják, hogy a legtöbb probléma az 5., 7. és 8. 

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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Évfolyamonkénti bontás: 
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Tanulmányi eredmények évfolyamonként, összehasonlítva az előző tanév 

eredményeivel: 

 

A diagramokról leolvasható, hogy a legjobb és a legrosszabb osztályátlag (vagyis 1. és 8.) 

közötti különbség 1,71. Jelentős különbség a két félév között nem mutatkozik, vagyis a 

digitális munkarend se negatív, se pozitív irányba nem módosította jelentősen az 

osztályátlagokat. Az első 3 évfolyamon 4,5 felett vannak az átlagok, kicsit marad el a 4. 

évfolyam, viszont felső tagozaton jelentős a visszaesés ezekhez képest. A motivációjuk 

csökken a gyerekeknek, a tananyag mennyisége nő ez nyilvánvaló, de a különbségek 

meglepőek, tekintve, hogy minden osztályunk heterogén összetételű. 

Az osztályok tantárgyi diagramjai ugyanazon osztály előző év végi eredményeivel való 

összehasonlítást mutatják, kivéve az 1. osztály, ahol az előző félévvel. 
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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. Elmondható egyre kevesebb gyereknek és szülőnek 

vannak határozott elképzelései a pályaválasztást illetően, annak ellenére, hogy a 

pályaorientációs foglalkozások száma nő. 

Az osztály 56%-a érettségit adó képzésre került felvételre. A szakgimnáziumok elég alacsony 

felvételi követelményeket támasztanak, ez nem segíti a tanulók motiválását tanulás 

tekintetében. 

 

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 

Benedek Elek 

mesemondó 

verseny 

területi 
Törökszentmiklós 

IKK 

Korom 

Kriszta 
2. 

Szekeres 

Andrea 

31%

25%

44%

Továbbtanulás

gimnázium

szakgimnázium

szakközépiskola
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Floorball 

Diákolimpia 

országos 

elődöntő 
MDSZ 

4 

korcsoport 

csapata 

3., 4., 4. 5. 

Zákány 

Barbara, 

Szabó József 

Floorball 

Diákolimpia 
megyei MDSZ 

1 

korcsoport 
3. 

Zákány 

Barbara 

Bercsényi napok 

KI MIT TUD 
regionális 

Bercsényi Miklós 

Katolikus 

Gimnázium 

tánc-és 

mozgás 

csoport 

1. helyezés 
Szekeres 

Andrea 

Törökszentmiklós 

Pánthy napok 
regionális 

Pánthy Endre 

Katolikus Általános 

Iskola 

Korom 

Kriszta 
1. helyezés 

Szekeres 

Andrea 

 

A Bercsényi és Pánthy napokon idén a legtöbb kategóriában indult tanulónk. Egyedüli 

nehézséget a versenyekkel kapcsolatban a Törökszentmiklósra való bejutás okoz folyamatosan. 

Nagy segítség lenne, ha a versenyekre nem a pedagógus saját autójával és nem járatos busszal 

kellene bejutni. Az INO kisbusza a Bercsényi napokra segített elvinni minket, azonban ez is 

csak a sofőr és az INO vezetőjének jóindulatán múlt. Nagyon jó lenne ha gördülékenyebben 

menne ez a része a versenyeztetésnek. 

A digitális munkarend miatt több verseny elmaradt. 

 

3.3 Eredményes  továbbtanulás (beiskolázás, eredmények a visszajelzés alapján) 

 

Ebben a tanévben sajnos nem érkezett visszajelzés a középiskolák irányából, év elején 

feladatként határoztuk meg a középiskolák megkeresését ez Kun István pályaorientáció felelős 

műtéte miatt elmaradt, jövőre nagy hangsúlyt kell fektetni rá. 

 

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. 

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. 
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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 kiváló. A nevelői faliújság és szóbeli közlés mellett a kör-e-mail 

rendszere hatékony és jól működött a pedagógusok messenger csoportja is. 

 

4.4 Gyakornokok mentorálása 

A 2019/2020-as tanévben nem volt gyakornok intézményünkben. 

Nálunk töltötte gyakorlatát Rocsik Zsófia végzős tanító-matematika műveltségterületi 

hallgató. Munkáját Rocsik Zoltánné, Kóródiné Árkosi Edina és Zákány Barbara segítette. 

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.  

 

5 Az intézmény külső kapcsolatai 

5.1 Együttműködés a település intézményeivel 

Mindennapos kapcsolatban állunk: 
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 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  

 Bercsényi Miklós Gimnázium AJKP program 

5.2 Közös szakmai feladatvállalás hazai intézményekkel 

 A túrkevei Korda Vince Alapfokú Művesztoktatási Intézmény kihelyezett grafika tanszaka 

évek óta működik intézményünkben. Az idén 14 tanulóval indult 1 csoport.  

 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. 

 

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.  

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

gyerekek nagy örömére. 
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7 A pedagógiai munka feltételei 

7.1 Személyi feltételek alakulása 

 11 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. 1 főállású pedagógust 

helyettesítettünk, mivel GYED-en volt. Decembertől március közepéig még egy kolléga 

helyettesítését kellett ellátni, műtét miatt. A pedagógusok terhei így megemelkedtek, 

mindenki becsülettel és fáradhatatlanul végezte munkáját. 

 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 1 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. 

Működési feltételeink kiválóak voltak a tanév során. A fenntartó a működéshez és 

feladatellátáshoz szükséges eszközöket biztosította. 

Jelentős beruházás és eszközbeszerzés iskolabútorok tekintetében történt. A benyújtott 

igényeket a fenntartó teljesítette. 

Interaktív táblát 3 osztályteremben és 2 szaktanteremben tudunk használni, ezen kívül egy 

mobil interaktív panellel és 3 projektorral dolgozunk. 

 

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 
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Az osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők többletfeladataikért pótlékot és 

órakedvezményt kapnak (a DÖK segítő is). 

 

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. 

 A robotikához kapcsolódó képzések nem indultak, viszont a pedagógusok több 

továbbképzésen is részt vettek. 

Ingyenes, tanúsítványt adó továbbképzéseken az alábbi pedagógusok vettek részt: 

1. Káczán Katalin, Kóródiné Árkosi Edina, Szatlóczki Edit, Zákány Barbara: 

Telenor HiperSuli módszertani képzés – 30 óra 

2. EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosítószámú, „A tanulói lemorzsolódással 

veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt projekt keretében képzésen vett 

részt 7 fő: Káczán Katalin, Kóródiné Árkosi Edina, Rocsik Zoltánné, Szekeres Andrea, 

Tóth Éva, Varga Tamás és Zákány Barbara. 

 

7.5 Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer 

 2021. évi Pedagógus II fokozatot célzó minősítő eljárásra nem jelentkezett senki.  

 Zákány Barbara szakértői mesterfokozaton elvégezte a képzéseket, 1 vizsgája és a 

minősítése van hátra. Előbbi júliusban lesz, utóbbi az őszi félévben várható. 

 Nevelőtestületünk tagjai közül Erdősné Ónodi Nóra és Szilvásiné Kálmán Szilvia, legkésőbb 

2021-ben köteles jelentkezni a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet 3.§ (1) bekezdés 

alapján. Szekeres Andrea és Szabó József pedig 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. 



  

32 
 

A tanév során az alábbi pályázatok valósultak meg: 

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

István, Varga Tamás (őszre tolódott) 

 

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 

együttműködött a kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárral 

 

NTP-MTTD-19-0048-: Tóth Éva, Zákány Barbara robotika szakkör (őszre tolódott) 

 

Egyéb: 

 

8. A tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 

7.7 Koherencia a központi szabályozó dokumentumokkal 

 

Intézményi dokumentumaink megfelelnek a központi szabályozóknak.  

 

7.8 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. 

 

7.9 Az éves munkaterv összhangja a stratégiai dokumentumokkal 

 

A munkaterv a stratégiai dokumentumoknak megfelelően készült. 
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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) 

 

7.10 Éves szintre lebontott feladatok teljesülése 

 

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

elvégeztük. 

 

7.11 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: ebben a tanévben a mérések elmaradtak, 

így nem lesz viszonyítási alapunk. Az előző évi mérések elemzése a beszámoló 

melléklete. 

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

A Hipersuli képzés megalapozta, a digitális munkarend pedig megkövetelte ezen 

módszerek megismerését, alkalmazását. 
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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. 

• Feladat az egyéni tanulói teljesítmények dokumentálása, az egyéni fejlesztéssel 

kapcsolatos feladatok meghatározása fejlesztési terv formájában, a szakértői 

vélemények figyelembevételével.  

• 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 folytatta 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. 

Matematika tantárgy kivételével nincs nagy mértékű visszaesés a tanulmányi 

átlagokban az előző évhez képest, sőt, van ahol emelkedés mutatkozott. 

e) Elsős tanulók szocializálása- megvalósult 

• Az 1. évfolyamon az osztályfőnök családlátogatása. 
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• 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. 

g) Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés – megvalósult. 

• 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. 

 

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 



1. számú melléklet: Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója 

 

 

A Tiszatenyői Szent István Általános Iskola 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA 

a 2019/2020-as tanévben elvégzett feladatairól 

 

 

 

 

Készítette:Káczán Katalin 

munkaközösség-vezető 

 

 



 

Augusztus 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, 

eredményesség 
Alakuló értekezlet iskolavezetés augusztus 22. 

10.00 

Végrehajtva 

Pótvizsga érintett nevelők augusztus 23. 

8.00 

Végrehajtva 

Hipersuli tanári nap Törökbálint Tóth Éva 

Szekeres Andrea 

augusztus 23. Végrehajtva 

Projektzáró rendezvény: 

EFOP 3.3.5-17-2017. azonosító számú, 

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását 

segítő Iskolai Közösségi Programok kísérleti 

megvalósítása a Karcagi Tankerületi 

Központban 

Tóth Éva 

Zákány Barbara 

augusztus 27. Végrehajtva 

Tanévnyitó értekezlet iskolavezetés augusztus 28. 

8:00 

Végrehajtva 

Tanmenetek leadási határideje Varga Tamás 

minden nevelő 

augusztus 29. 

12:00 

Végrehajtva 

Hipersuli képzés Kóródiné Árkosi 

Edina 

Káczán Katalin 

Szatlóczki Edit 

Zákány Barbara 

 

augusztus 29-

30. 

Végrehajtva 

 

 



 

Szeptember 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, 

eredményesség 
Ünnepélyes tanévnyitó iskolavezetés 

Rocsik Zoltánné 

szeptember 2. Végrehajtva. Sok érdeklődő jelent meg 

hagyományos tanévnyitónkon, ahol 

köszöntöttük régi diákjainkat, elsőseinket, 

tanárainkat. 

Ügyeleti munka megszervezése Káczán Katalin szeptember 2. Végrehajtva. 

Faliújság gondozása osztályfőnökök a 

tantermekben, 

Kovács Alexandra az 

aulában 

szeptember első 

hete 

Végrehajtva. 

Fejlesztési tervek elkészítése a szakértői 

véleménnyel rendelkező tanulók részére 

többségi pedagógusok által 

minden érintett 

nevelő 

szeptember 6. Végrehajtva 

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése szakértői 

véleménnyel rendelkező tanulók részére 

fejlesztő pedagógusok szeptember 6. Végrehajtva 

Őszi hulladékgyűjtés a DÖK szervezésében Kun István 

minden pedagógus 

szeptember 9. A kedvezőtlen időjárás miatt októberre 

halasztva. 

Szülői értekezletek megtartása osztályfőnökök 

5. osztálynál az 

osztályban tanító 

összes pedagógus 

szeptember 15. Valamennyi osztályban megtartottuk az 

értekezleteket.  

A világ legnagyobb tanórája  szeptember 30. 

és október 4. 

között 

„A Világ Legnagyobb Tanórája” globális 

oktatóprojekt, amelyen keresztül a gyermekek 

világszerte egy időben ismerhetik meg az ENSZ 

17 Fenntartható Fejlődési Célját.  

Európai Diáksport Napja 

 

testnevelők 

minden pedagógus 

szeptember 27. Remek napot töltöttünk sok-sok mozgással. 

Lefutottuk a 2019 métert. Megküzdöttünk az 



akadálypályán biciklivel, rollerrel, 

gördeszkával, különleges szemüvegekkel. 

Remek floorball és futball meccseken 

izgulhattunk, és kipróbálhattuk magunkat 

ügyességi feladatokban is. 

Törzslapok megnyitása 1., 2. és 5. osztályos 

osztályfőnökök és az 

érintett nevelők 

szeptember 30. Végrehajtva 

Családlátogatás 1. és 6. osztályosoknál Kóródiné Árkosi 

Edina 

Káczán Katalin 

Szatlóczki Edit 

szeptember 30. Folyamatban van. A sok program, illetve a 

szülők elfoglaltságai miatt egy része átkerül 

októberre. 

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin október 3. Minden tanuló magatartásának és 

szorgalmának értékelése, a hónapban elvégzett 

feladatok értékelése, felkészülés a következő 

hónap feladataira. 

 

 

Október 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, 

eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

október első 

hete 

Végrehajtva 

Hulladékgyűjtés Kun István 

DÖK 

október 3. Sok szülő segítségével ismét nagy mennyiségű 

hulladékot gyűjtöttünk. Alsó tagozaton a 3. 

osztály, felső tagozaton a 7. osztály győzött a 

versenyben. 

Aradi vértanúk emléknapja osztályfőnökök 

Káczán Katalin 

október 4. 

péntek 

Végrehajtva 



Európai Programozás Hete – EU Code Week 

2019. 

Tóth Éva október 5–20. Végrehajtva Iskolánk tanulói sok ismerettel és 

élménnyel gyarapodtak a kódolás hetén. 

Egészségnevelési hét - projekthét Varga Tamás 

Káczán Katalin 

október 15-18. 

 

 

 

október 18. 

Izgalmas versenysorozatban mérhették össze 

tudásukat, ötletességüket, ügyességüket az 

osztályok. Sok szülő segítette a hét 

lebonyolítását. 

Közös faültetés mozgalom 

Szakmák Világa Pályaválasztási Kiállítás és 

Szakmai Nap - Szolnok 

Kun István és a 7. 

osztály tanulói 

Szekeres Andrea és a 

8. osztály tanulói 

október 16. 

8.30- 

Tanulóink nagyon érdekesnek találták a 

kiállítást, sok ötletet kaptak a 

továbbtanuláshoz. 

Megemlékezés nemzeti ünnepünkről – október 

23. 

Szekeres Andrea október 22. kedd 

11 óra 

Nagyon jó színvonalú, megható műsorral 

szerepeltek a felső tagozatos diákok, nemcsak 

iskolánk tanulói, hanem a település lakossága 

előtt is. A műsort koszorúzás zárta. 

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin október utolsó 

hete 

Végrehajtva 

Mérések: szövegértés, hangos olvasás, 

matematika 

érintett nevelők október 15-ig Végrehajtva 

Difer vizsgálat az 1. osztályban Káczán Katalin november 29-ig 

folyamatosan 

Végrehajtva 

Iskolai sport bajnokság - Exatlon Varga Tamás 

segítők: Szabó József, 

Zákány Barbara, 

Kóródiné Árkosi 

Edina, Rocsik 

Zoltánné, Szilvásiné 

Kálmán Szilvia 

októberben 24. Első alkalommal az alsó tagozatosok küzdöttek 

meg egymással. Nagyon jó hangulatú sport 

verseny volt. 

Halloween-party a DÖK rendezésében Kun István és a 7. 

osztály, DÖK 

október 25. 17.00-20.00. november 8. 

Iskolanyitogató foglalkozások: 

óvodások látogatása az iskolában októbertől 

áprilisig havi 1 alkalommal 

iskolavezetés 

érintett pedagógusok 

 

 

 

 

A gyerekek az első alkalommal egy sündisznót 

készítettek papírból, miközben bővültek 

ismereteik ezzel az állattal kapcsolatban. 



1. alkalom: kézműves foglalkozás Kóródiné Árkosi 

Edina 

október 15. 

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

Pályaorientációs foglalkozás Tóth Éva október 4. 7-8. osztály 3. órában  

Idősek Napja Szekeres Andrea október 11. 14.00 órától, tanulóink szereplésével 

Kalandra fel! – felső tagozat Zákány Barbara október 14. Nagy élmény volt iskolánk felsős tanulói 

számára ez az izgalmakkal teli nap. 

Állatok világnapja Szekeres Andrea október 7. 11.00-tól egy érdekes előadáson vettek részt a 

gyerekek, illetve a gyerekek, szülők által 

gyűjtött dolgokat (eledel, tálak, takarók, stb.) 

adtuk át a törökszentmiklósi menhely 

képviselőinek. (Befogadlak Alapítvány) 

Országos Könyvtári Napok könyvtár szeptember 30-

október 6. 

Egy héten át vehettek részt kicsik és nagyok 

egyaránt a könyvtári rendezvényeken. 

Író-olvasó találkozó: Telegdi Ágnes könyvtár október 25. Érdekes előadáson vehettünk részt a helyi 

könyvtár szervezésében. 

 

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 8. 

szerda 

 

Végrehajtva 

Iskolanyitogató foglalkozások: 

óvodások látogatása az iskolában októbertől 

áprilisig havi 1 alkalommal 

2. alkalom: táncos foglalkozás 

iskolavezetés 

érintett pedagógusok 

 

Szekeres Andrea 

 

 

 

november 12. 

A táncos foglalkozás nagy sikert aratott a kicsik 

és szüleik körében 



3.  

Tantestületi fogadóóra tantestület november 14. 

csütörtök 

14.00-17.00 

Kevés számú érdeklődő jelent meg annak 

ellenére, hogy a fogadóóra előtti napokban 

kiértesítettük a szülőket a tanulók negyedévi 

eredményeiről, külön kértük a bukásra álló 

gyerekek szüleit, hogy beszéljenek a 

szaktanárral. 

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

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin november utolsó 

hete 

Végrehajtva 12.03-án 

Drogprevenciós előadás Szatlóczki Edit november 20. 

felső 

26. alsó 

Végrehajtva 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra folyamatosan Végrehajtva 

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

Mentor látogatása Tóth Éva november 19. Végrehajtva 

Esetmegbeszélés 2 tanuló kapcsán osztályfőnökök november 20. Végrehajtva 

Iskolai sport bajnokság - Exatlon Varga Tamás november Végrehajtva 

Jelzőrendszeri megbeszélés települési szinten Tóth Éva november 26. Végrehajtva 

Gyerekprogram a könyvtárban Gubán Istvánné november 29. Végrehajtva 

Floorball bajnokság Zákány Barbara, 

Szabó József 

november 13. A megyei Floorball Diákolimpián tanulóink szép 

játékukkal ismét bizonyították, hogy a kitartás, 

lelkesedés, sportszerűség meghozza a 

gyümölcsét. Egy aranyéremmel, egy 

ezüstéremmel, egy brozéremmel és egy ötödik 

hellyel gazdagodtunk. 

A megyei verseny után az országos elődöntőbe 

négy csapatunk jutott tovább. 

Halloween-party Kun István DÖK november 8. Végrehajtva 

Tisza Mozi  november 25. Iskolánk minden tanulója elutazhatott 

Szolnokra a Tankerület karácsonyi 

ajándékaként egy mozifilmet megtekinteni. A 



gyerekek nagyon jól érezték magukat, többen 

csak ilyenkor tudnak ilyen élményhez jutni. 

Legó kiállítás 4-5.o Törökszentmiklós Zákány Barbara november 7. Szülői támogatással juthattak el a tanulók a 

kiállításra, ami nagy siker volt a gyerekek 

körében. 

Iskolai gyümölcsprogram előadás  4-5.o.  november 11. Végrehajtva 

Oroszné Tünde – személyiségfejlesztő 

foglalkozás 

 nov. 8-tól heti 1 

alkalom 

Az ötödikes tanulók heti 1 alkalommal vesznek 

részt a fejlesztő foglalkozásokon. A gyerekek és 

szülők is nagyon lelkesednek ezért a 

programért. 

 

December 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, 

eredményesség 
Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

december első 

hete 

Végrehajtva 

Karácsonyi díszítés (Advent: dec.1-dec 24.) osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

decemberben 

folyamatosan 

Az idén is igyekeztünk karácsonyi hangulatot 

teremteni a termekben, aulában és folyosókon 

egyaránt. 

Jelentkezés a központi írásbeli felvételire Szekeres Andrea december 6. Végrehajtva 

Arany János Tehetséggondozó Programjára 

jelentkezés 

Szekeres Andrea 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, Szekeres 

Andrea és a 8. osztály 

DÖK 

december 6. 16.00-20.00 

Iskolanyitogató foglalkozások: 

óvodások látogatása az iskolában októbertől 

áprilisig havi 1 alkalommal 

iskolavezetés 

érintett pedagógusok 

 

 

 

 

Az angol nyelvi játékos foglalkozáson nagyon 

sok élménnyel gazdagodtak az érdeklődő 

apróságok. 



4. alkalom: angol Szilvásiné Kálmán 

Szilvia 

december 10. 

Nagycsoportos szülők tájékoztatása a 

következő tanévről – szülői értekezlet 

Tóth Éva igazgató 

Rocsik Zoltánné 

december 17. 17.00-től végrehajtva 

Karácsonyi Gála – Családi Nap 

 

a nevelőtestület 

minden tagja 

december 19. 

 

17.00-től 

Az idén második alkalommal 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. 

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: 

Floorball országos elődöntő - Kecskemét  december 11. Szép sikereket értek el tanulóink a versenyen. 

Adventi műsor a település főterén minden pedagógus december 1. Megható, közösségformáló, hagyományos 

ünnepi műsorunk sok néző szívében ébresztett 

karácsonyi hangulatot. 

Benedek Elek területi mesemondó verseny Szekeres Andrea december 9. Korom Kriszta 4. osztályos tanuló 2. helyezést 

ért el. 

 

Január 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, 

eredményesség 
Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

január első hete Végrehajtva 



Iskolanyitogató foglalkozások: 

óvodások látogatása az iskolában októbertől 

áprilisig havi 1 alkalommal 

1. alkalom: testnevelés 

iskolavezetés 

érintett pedagógusok 

 

Zákány Barbara 

 

 

 

január 14. 

A leendő elsősök és szüleik is kipróbálták a 

floorballt. Mindenki nagyon lelkesen játszott, 

sok boldog pillanatot szerezve. 

Központi írásbeli felvételi osztályfőnök, 

felkészítő 

pedagógusok 

január 18. 

10 óra 

Végrehajtva 

Osztályozó értekezlet a nevelőtestület 

minden tagja 

január 22. Végrehajtva 

Első félév vége: január 24. 

Félévi értesítők elkészítése január 31-ig 

osztályfőnökök január 24. 

január 31. 

Végrehajtva 

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata 5-8. évfolyamon 

Szabó József 

Zákány Barbara 

január 8 – 

április 24. 

Folyamatban 

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin január utolsó 

hete 

Végrehajtva 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra folyamatosan Végrehajtva 

 

 

Február 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, 

eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

február első 

hete 

Végrehajtva 

Iskolanyitogató foglalkozások: 

óvodások látogatása az iskolában októbertől 

áprilisig havi 1 alkalommal 

5. alkalom: robotika 

iskolavezetés 

érintett pedagógusok 

 

Tóth Éva 

 

 

 

február 11. 

Sajnos a délutáni időpontok kijelölése nem érte 

el a várt sikert, egyre kisebb létszámban 

jelennek meg a szülők gyermekeikkel a 

foglalkozásokon. 

 

Farsang – DÖK rendezésében DÖK 

7. osztály 

február 21. Jó hangulatú, izgalmas farsangi rendezvényt 

bonyolítottunk le. Sok szülő, illetve régi 



tanítványaink is megjelentek a rendezvényen 

vendégként és segítőként egyaránt. 

 

Szülői értekezlet osztályfőnökök február 15-ig Az osztályfőnökök beszámolói alapján egész jó 

létszámban jöttek el a szülők, és sokan voltak 

olyanok is, akik egyéb elfoglaltságuk miatt más 

időpontot kértek személyes konzultációra. 

A kommunizmus áldozataira emlékezünk – 

február 25. 

osztályfőnökök 

Káczán Katalin 

február 25-ig A szokásos módon az osztályfőnökök 

osztályfőnöki órák keretében, illetve iskolánk 

faliújságján is megemlékeztünk. 

Félévi értekezlet Varga Tamás február 4. Végrehajtva. 

Középiskolai felvételi jelentkezési lapok 

elküldése 

Szekeres Andrea február 18. Végrehajtva. 

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata 5-8. évfolyamon 

Szabó József 

Zákány Barbara 

január 8 – 

április 24. 

A mérések folyamatosan zajlanak. 

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin február utolsó 

hete 

Végrehajtva 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra februárban 

folyamatosan 

Végrehajtva. 

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

Tanfelügyelet – Varga Tamás Varga Tamás, Tóth 

Éva 

február 27. Végrehajtva. 

Pályaorientációs nap Tóth Éva február 20. Centrum Kavalkád néven fantasztikus 

pályaorientációs napot töltöttünk iskolánkban, 

ahol több középiskola tanulói, tanárai, oktatói 

próbáltak kedvet csinálni a saját szakmájukhoz. 

Iskolánk minden tanulója részt vett a 

rendezvényen, nagyon élvezték a több 

helyszínen is zajló eseményeket. Építettek, 

fúrtak, faragtak, kémiai kísérleteket végeztek, 

hajat fontak, karkötőt készítettek bőrből, stb. 

Reméljük, a következő tanévben is lehetőségünk 

lesz egy ilyen rendezvénynek otthont adni. 



 

Drogprevenciós nap a felső tagozaton osztályfőnökök február 12 A 8-12 óráig taró programot nagyon hasznosnak 

és érdekesnek találták tanulóink. Sok őket 

érdeklő kérdésre kaptak választ. 

Lázár Ervin Program –Budapest, Fővárosi 

Nagycirkusz 

Szatlóczki Edit február 14. 6. osztály tanulói vettek részt a programon. 

Bercsényi Napok: 

tánccsoport 

versmondás  

informatika verseny  

szépíró verseny 

 

nyelvtan-irodalom csapatverseny 

 

 

 

matematika 

Szekeres Andrea 

Tóth Éva 

 

február 17-18. Iskolánk tanulói idén is megmérettették 

magukat a Bercsényi napokon. Most először 

matematika (Molnár Dorina), informatika 

(Sipos Nikoletta, Molnár Dorina), irodalom-

nyelvtan (Ramos Melissza, Kóródi Hanna, 

Bodnár Vanda, Iglódi Iringó, Molnár Dorina, 

Sipos Nikoletta, Katona Milán, Bencze Milán) 

és szépíró (Korom Kriszta, Deák Enikő, Hajnal-

Papp Annamária) versenyen is részt vettek 

tanulóink, próbára tették tudásukat. A Ki-mit-

tud?-on pedig már sokadik alkalommal indult 

versmondónk (Ramos Melissza) és tánc 

kategóriában iskolánk tánc és mozgás csoportja. 

 

Táncosaink első helyezése pedig óriási 

büszkeség ismételten számunkra. 

 

A győztes csapat tagjai: 

Kóródi Hanna, Ramos Melissza, Iglódi Iringó, 

Bodnár Vanda, Bodnár Barbara, Kék Ibolya, 

Szegő Edina, Szegő Mariann, Csontos Viktória, 

Csontos Nikolett, Pesti Alexandra, Tarczali 

Nikolett, Dékány Jázmin 

 

Szolnok Városi Kollégium bemutatkozás 6-7-8. osztály február 21. A továbbtanulásban nyújtott segítséget ez az 

előadás. 

 



Telenor – hipersuli program 4. és 8. osztályos 

tanulók 

Tóth Éva 

Zákány Barbara 

Szekeres Andrea 

február 5. A Hipersuli program keretein belül tanórákat 

látogattak a Telenor képviselői. 

 

Március 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, 

eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

március első 

hete 

Végrehajtva 

Iskolanyitogató foglalkozások: 

óvodások látogatása az iskolában októbertől 

áprilisig havi 1 alkalommal 

6. alkalom: interaktív táblás foglalkozás 

iskolavezetés 

érintett 

pedagógusok 

Káczán Katalin 

 

 

 

március 10. 

A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt 

úgy terveztük, hogy az utolsó foglakozást nem 

ekkor, hanem áprilisban egy délelőtt fogjuk 

megtartani. Emiatt ez sajnos így nem került 

megrendezésre. 

Pénzügyi és vállalkozói témahét 

7. és 8. osztály 

Kun István 

Tóth Éva 

március 2-6. Önkéntes segítő tartott foglakozást március 2-

án és 4-én tanulóinknak. 

Nyílt órák 

Kosárpalánta bemutató 

minden nevelő 

Káczán Katalin 

március 9-12. ELMARADT 

Megemlékezés nemzeti ünnepünkről–március 15. Szekeres Andrea március 13. Nagyon szép műsorral emlékeztünk meg az 

1848-as eseményekről, melyet iskolánk tanulói 

osztályonként tekintettek meg felvételről. 

Középiskolai felvételi adatlap módosítása Szekeres Andrea március 19-20. Végrehajtva. 

Digitális témahét Zákány Barbara március 23-27. ELMARADT 

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata 5-8. évfolyamon 

Szabó József 

Zákány Barbara 

január 8 – április 

24. 

A mérések lebonyolódtak még az iskola 

bezárása előtt. Végrehajtva. 



Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin március utolsó 

hete 

Online beszéltük meg az aktuális feladatokat, 

tennivalókat. 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra márciusban 

folyamatosan 

Végrehajtva 

Iskolai sport bajnokság testnevelők március első 

hete 

kosárlabda 5-8. Végrehajtva 

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

Lázár Ervin Program – Tiszafüred 

- Törökszentmiklós 

Káczán Katalin 

Kóródiné Árkosi 

Edina 

március 4. 

március 11. 

2. osztály 

4. osztály 

Pánthy Napok versenyei 

Törökszentmiklós 

Káczán Katalin 

Szekeres Andrea 

március 9-10. Alsós diákjaink közül Korom Kriszta (1. 

helyezett), Deák Enikő 4. osztályos tanulók, és 

Budai Debóra Amarilla 2. osztályos tanuló vett 

részt szép eredménnyel versmondó versenyen. 

Felsős tanulóink is jó teljesítményt nyújtottak 

a versenyen, bár helyezést nem értek el. 

Helyesírás verseny: Ramos Melissza, Iglódi 

Iringó, Sipos Nikolett 

Matematika: Molnár Dorina 

Informatika: Sipos Nikolett és Molnár Dorina 

Versmondó: Ramos Melissza 

Hit- és erkölcstan tájékoztató nap iskolavezetés március 10.  14.00 

iskolarendőr foglalkozás Szatlóczki Edit 

Tulipán Béla 

március 25. 1-8. osztály, 9-12-ig 

ELMARADT 

Színjátszó találkozó Fegyvernek Szatlóczki Edit március 27. 6. osztály ELMARADT 

Előadás a könyvtárban Kovács Attila március 20. 3-8. osztály ELMARADT 

 

 

 



Április 
 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, 

eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

április első hete ELMARADT 

Fotózás megszervezése anyák napjára osztályfőnökök április eleje 

Kirándulások Káczán Katalin április 9. és 30. 

Költészet napja – április 11. 

Vers- és prózamondó verseny 

Káczán Katalin április 8. 

A holokauszt áldozataira emlékezünk – ápr.16. osztályfőnökök április 16-ig Az iskola online felületein, illetve 

osztályfőnökök az online oktatás keretében. 

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata 5-8. évfolyamon 

Szabó József 

Zákány Barbara 

január 8 – április 

24. 

Végrehajtva előző hónapokban. 

A szülők értesítése a tanulmányi eredményről a 

3. negyedév végén 

osztályfőnökök április Folyamatosan kapcsolatban vannak az 

osztályfőnökök a szülőkkel és tanulókkal, így 

tanulmányi eredményükről, 

továbbhaladásukról is folyamatos tájékoztatást 

kapnak. 

Fenntarthatósági  témahét 

 Tavaszi hulladékgyűjtés 

 

minden pedagógus 

Kun István 

osztályfőnökök 

április 20-24. 

 

 

ELMARADT 

Tantestületi fogadóóra minden pedagógus április 7.  

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin április 

utolsó hete 

Online beszéltük meg az aktuális feladatokat, 

tennivalókat. 

Leendő 1. osztályosok beíratkozása titkárság, 

iskolavezetés 

április  Végrehajtva 

Anyák napja Kóródiné Árkosi 

Edina 

április 30. ELMARADT 



 

Május 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, 

eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

május első hete ELMARADT 

Mérések: szövegértés, hangos olvasás, 

matematika 

érintett nevelők május 1-től 

folyamatosan 

Országos kompetenciamérés Varga Tamás május 27. 

Vizsgák- 4. 6. 8. osztály érintett nevelők május 

Erdei iskola / Határtalanul 7. osztály Kun István május  27-31. 

Kerékpáros ügyességi verseny Szatlóczki Edit május 

Országos írásbeli idegen nyelvi mérés 6 és 8. 

évfolyamon (angol írásbeli szövegértés) 

Szilvásiné Kálmán 

Szilvia 

május 20. 

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin május 

utolsó hete 

Online beszéltük meg az aktuális feladatokat, 

tennivalókat. 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra májusban 

folyamatosan 

ELMARADT 

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata:  ADATOK FELTÖLTÉSE! 

Szabó József május 29-ig Feltöltve 

 

 

 

 



 

Június 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, 

eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

június első hete ELMARADT 

Pótvizsga pótvizsgáztató 

nevelők 

június 

Nemzeti összetartozás napja - június 4. osztályfőnökök június 4-ig Iskolánk online felületein és osztályfőnök által 

az online oktatás keretében végrehajtva. 

Tanévzáró, ballagás  Kun István 

Szekeres Andrea 

június 20. Az idén nem a hagyományos módon, hanem 

minden előírt szabályt betartva búcsúztunk el 

végzőseinktől.  

Osztályozó értekezlet minden pedagógus június  Online valósult meg. 

Családi Nap és Gyereknap az iskolában minden pedagógus június 15. ELMARADT 

Tanévzáró értekezlet minden pedagógus június Online valósult meg. 

 



2. számú melléklet: Országos mérések elemzése 

Országos kompetenciamérés eredményének elemzése és a tervezett 

beavatkozások listája: 

 

A 6. osztály 14 tanulója írta meg a mérést, 16-an voltak jogosultak rá. A beküldött 14 tanulói 

kérdőív közül 13 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 községi iskolákat tekintve már 15-20% közé tehető. Az 

osztály átlageredménye nagy szignifikáns eltérést mutat az országos átlaghoz képest. 

Az osztály képességeloszlását átnézve 5 tanuló nem éri el a minimum szintet. 

Fejlesztési javaslat: ez az 5 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 5 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 5-10%-a 

között helyezkedik el, ez a szám a községi iskolákat tekintve 15-20% közé tehető. Az osztály 

átlageredménye nagy szignifikáns 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 nem éri el a 

családi háttér alapján elvárhatót. Beavatkozásra szükség van, az osztály minden diákját 

segíteni kell a hatékonyabb előrehaladás érdekében. 

 

 

 

 

 



 

 

A 8. osztály 18 tanulója írta meg a mérést, 20-an voltak jogosultak rá. A beküldött 18 tanulói 

kérdőív közül 18 volt értékelhető. 

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

Az osztály átlageredménye az ország összes iskolájához viszonyítva az intézmények 60-65%-

a között helyezkedik el, ez a szám a községi iskolákat tekintve már 75-80% közé tehető. Az 

osztály átlageredménye meghaladja az országos átlagot. 

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

 

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

diákok családi hátterét. 

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

nem volt. 

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 60-65%-

a között helyezkedik el, míg ez a szám a községi iskolákat tekintve már 75-80% közé tehető. 

Az osztály átlageredménye meghaladja az országos átlagot. 

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

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

diákok családi hátterét. 

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

nem volt. 

 

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 2019/2020 évi NETFIT mérés értékelése 

 

A mérés értékelés jelenleg nem áll rendelkezésre. 

 

A 2018/2019 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, 2020. június 19. 

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

 Varga Tamás 

 intézményvezető-helyettes 



 

 

 

 
3. számú melléklet: A belső ellenőrzési munkaközösség beszámolója 

 

 

 

Év végi beszámoló 

 
Belső ellenőrzési munkaközösség 

 

 2019/2020.  

 

 

 

 

 
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 



Feladataink voltak a 2019/2020-as tanévre 

 2019/2020-as tanévben tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt kollega:  

 Varga Tamás – 2020. február 27. 

Szükség szerint a tanfelügyeleti ellenőrzésre  kijelölt kollega segítése, a szükséges dokumentumok előkészítése. 

 Az Önértékelési Szabályzat felülvizsgálata, szükség esetén módosítása. 

 Az OH informatikai támogató felületének kezelése. 

 Az éves intézményi önellenőrzés folyamatos felügyelete, dokumentálása, értékelése. 

 Az 5 éves intézményi önellenőrzés és önértékelés elkészítése. – Nem releváns. 2017-ben volt intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés, akkor 

készült fejlesztési terv 5 évre. 

 A kollegák által betervezett hospitálások megvalósulásának szorgalmazása. 

 Év végi beszámoló készítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Az ellenőrzés területe Felelős Ellenőrzést végzi Módszere Határidő/ 

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 

Teljesítve 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés, 

feljegyzés, 

hospitálási napló 

3.  Tanuló nyilvántartás iskolatitkár, 

osztályfőnökök 

igazgató 

ig.helyettes 

dokumentumelemzés szeptember 30. 

Teljesítve/ 

naprakész 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés 

4.  Törzslapok osztályfőnökök ig.helyettes dokumentumelemzés szeptember 2. 

Teljesítve 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés 

5.  Bizonyítványok osztályfőnökök ig.helyettes dokumentumelemzés június 16. 

Teljesítve 

tanév végi 

értekezlete, 

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, vagy 

1.hete 

Teljesítve 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés 



8.  Értékelés, osztályozás pedagógusok ig. helyettes dokumentumelemzés minden hónap 

utolsó hete 

Teljesítve 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés 

9.  Intézményi Önértékelés BEM igazgató dokumentumelemzési

nterjúk 

kérdőívek 

2020. április 30. 

Nem releváns 

Kérdőívelemzés 

Feljegyzések 

Megbeszélés 

BEM értekezletek 

Interjú 

10.  Önfejlesztési terv készítése  

BEM 

IT és TT 

Mikrocsoport 

tagjai 

BEM megbeszélés 2020. május 31. 

Nem releváns 

OH felület, 

Papír alapú 

összegzés titkárság, 

11.  A 2018/2019-es tanévben 

ellenőrzött kollégák 

önfejlesztési terveinek 

személyi anyagba történő 

iktatásának ellenőrzése 

Tóth Éva 

RocsikZoltánné 

Zákány Barbara 

Szatlóczki Edit 

Szekeres Andrea 

Házi Anita 

BEM megbeszélés 2019. november 

30. 

Teljesítve 

Pedagógusok 

önfejlesztési 

terveinek személyi 

anyagba történő 

iktatása 

12.  2019/2020-as tanévben 

tanfelügyeleti ellenőrzésre 

kijelölt kollega: Varga 

Tamás – 2020. február 27. 

Szükség szerint a 

tanfelügyeleti ellenőrzésre  

kijelölt kollega segítése. 

Tóth Éva 

BEM 

tanfelügyeleti 

ellenőrzés 

megbeszélés 

szükséges 

dokumentumok 

előkészítése. 

 

2020. – OH által 

kijelölt időpont 

Teljesítve 

 



13.  2020/2021-es tanév során 

pedagógus önértékelésben 

résztvevők kijelölése 

 

BEM igazgató megbeszélés 2020. június 30., 

módosítható az 

OH 

függvényében 

2020.09.15-ig. 

Teljesítve 

munkaközösség 

értekezlete, 

feljegyzés 

14.  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 

15.  Gyermekvédelmi munka osztályfőnökök Igazgató, 

ig.helyettes 

Beszélgetés, 

Dokumentumelemzés 

folyamatos 

Teljesítve 

írásbeli jelentés, 

esetmegbeszélés 

16.  Pályaválasztási munka Szekeres Andrea 

Kun István 

igazgató, 

7-8. osztály 

osztályfőnöke 

Beszélgetés, 

beszámoltatás 

folyamatos 

Teljesítve  

félévi értekezlet, 

jelentkezési lapok, 

visszajelzések a 

felvételről, 

összegzés 

17.  Ünnepélyek, 

megemlékezések 

pedagógusok igazgató, 

ig.-helyettes, 

oszt.fő. mk.vezető 

a munkatervben 

kijelölt 

pedagógusok 

Részvétel az 

ünnepségeken, 

főpróbákon, a 

tapasztalatok 

megbeszélése 

minden iskolai 

ünnepélyen 

Teljesítve 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés, 

felvételek, 

fényképek 

1

18. 

Ügyeleti munka ügyeletes nevelők ig.helyettes  

oszt.fő. mk.vezető 

 

Helyszíni ellenőrzés, 

Beszélgetés, 

Dokumentumelemzés 

folyamatos 

Teljesítve  

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés, csak 

szükség esetén 

feljegyzés 



1

19. 

Dekoráció, faliújság aula Kovács Alexandra oszt.fő. mk. vezető Helyszíni ellenőrzés folyamatos 

Teljesítve 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés 

1

20. 

Takarítási munkák 

ellenőrzése 

takarítók iskolatitkár Helyszíni ellenőrzés folyamatos 

Teljesítve 

csak szükség esetén 

feljegyzés 

 

 

 

 
A Teljesítve jelen esetben egyes területeken időarányosan, március 16-ig értendő. 

(14.; 17., 18. pontoknál a táblázatban.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 2019/2020-as tanév intézményi önértékelés folyamata 

(melléklet) 

 
A Belső Ellenőrzési Munkaközösség feladatai: dokumentumelemzés, interjúk készítése,  kérdőívek elemzése, értékelése, önfejlesztési terv 

készítése, OH informatikai felület kezelése (Zákány Barbara) 

Csoport vezetője: Rocsik Zoltánné 

 

Tagok: Rocsik Zoltánné, Szatlóczki Edit, Zákány Barbara 

 

Részfeladatok végzése: 

 

Dokumentumelemzés: 

 
BEM,  Tóth Éva, Varga Tamás, Kun István, Kóródiné Árkosi Edina 

Interjúk készítése, kérdőíves felmérések 

összesítése, elemzése, értékelése 

 

BEM, Tóth Éva, Varga Tamás, Káczán Katalin, Szilvásiné Kálmán Szilvia, Szekeres Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

Lépés Időpont Feladat 
Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

1.  2019. szeptember  

30. 

 A 2018/2019-es tanévben ellenőrzött 

kollégák önfejlesztési terveinek személyi 

anyagba történő  iktatásának ellenőrzése. 

 Tóth Éva 

 Zákány Barbara 

 Szatlóczki Edit 

 Szekeres Andrea 



 Rocsik Zoltánné 

 

Pedagógusok önfejlesztési terveinek személyi 

anyagba történő iktatása. 

2.  2019. szeptember 

30. 

 

Intézményi önértékelés időpontjainak 

tervezése 

 BEM, Tóth Éva 

3.  2019. 09. 30. 

Az érintettek tájékoztatása: 

 önértékelési csoport tagjai  

 az intézményi önértékelésben 

résztvevő pedagógusok 

felkészítése 

 

 A folyamat koordinátora: Rocsik Zoltánné 

 Munkaközösségi értekezlet keretében 

4.  2019. SZK ülés Szülők tájékoztatása 

 A folyamat koordinátora: Rocsik Zoltánné 

 Tanév első szülői értekezletén  

5.  2019. 09. 30. 

Önértékelési kézikönyv átadása az érintett 

pedagógusok részére, második javított 

kiadás 

 BEM informatikai felelős: Zákány Barbara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Önértékelés folyamata 

 

Lépés Folyamat 
Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

1. Időpontbeosztás 
BEM 

 

2. 
Intézményi önértékelési kérdőív 

kitöltése 

 Felelős: BEM (Zákány Barbara) 

 A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kollega 

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. 

 

3. Dokumentumelemzés 

 A dokumentumelemzést végzi:  BEM és Tóth Éva, Varga 

Tamás, Kun István, Kóródiné Árkosi Edina 

4. Interjú a partnerek képviselőivel 

 Interjút végzi: 1 fő vezető + 1 fő pedagógus ( Szilvásiné Kálmán 

Szilvia. Szekeres Andrea, Káczán Katalin) 

 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. 
Az önértékelés elkészítése a kérdőívek és 

az interjúk elemzése, értékelése után 

 Útmutató szerint értékeli az elvárás teljesülését  

 Meghatározza a kiemelkedő és fejleszthető területeket 

Az önértékelés eredményét az informatikai rendszer elérhetővé teszi 

az intézményvezető, valamint külső ellenőrzés esetén az Oktatási Hivatal és a 

külső szakértők, szaktanácsadók számára is. 

6. 
Az intézményvezető segítségével öt évre 

szóló önfejlesztési terv elkészítése 

 A BEM 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 5 ÉVES INTÉZMÉNYI ÖNELLENŐRZÉS EBBEN A TANÉVBEN NEM RELEVÁNS. A 2017-ES TANFELÜGYELETI 

ELLNŐRZÉS ALKALMÁVAL MEGTÖRTÉNT, AZ ÖNFEJLESZTÉSI TERV MEGHATÁROZÁSRA KERÜLT. E TANÉVBEN IS 

ÉVES SZINTŰ ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A FELADAT. 

 
A 2020/2021-es tanév során pedagógus önértékelésben a következő kollegák kerülnek sorra:  

 Tóth Éva 

 Rocsik Zoltánné 

 



 

Tervezett hospitálások 2019/2020. 

Név 1. (szept.-okt.) 2. (nov.-dec.) 3. (jan.-febr.) 4. (márc.-ápr.) 5. (máj.-jún.) 

Tóth Éva 

(3 óra) 

 

TELJESÍTVE! 

 

 
 Zákány Barbara 

matematika 4. o 

Varga Tamás 

matem. 7.o. – 2 óra 

Szekeres Andrea 

8.o. - irodalom 

  

Varga Tamás 

(12 óra) 

 

Kun István 

7.o.földrajz 

 8. osztály 

informatika 

 

 

 

Szatlóczki Edit 

6.o. irodalom 

8.o. történelem 

Szilvásiné Kálmán 

Szilvia 

5.o. angol 

3.o. angol 

 

Zákány Barbara 

6.o. matematika 

4-5.o. testnevelés 

Kóródiné Árkosi Edina 

1.o.irodalom 

2. o. környezet 

Rocsik Zoltánné 

3.o. matematika 

3.o. irodalom 

Zákány  Barbara 

(3 óra) 

Szatlóczki Edit magyar 

5.o. 

 
Varga Tamás 

matematika 7.o. 

Ungár Ágnes 

MNYI – 3.a 

Szekeres Andrea 

 

 

 



8.o. - magyar 

Szilvásiné Kálmán 

Szilvia 

(3 óra) 

 Varga Tamás Zákány Barbara Szekeres Andrea 
 

Szatlóczki Edit 

(3 óra) 

Zákány Barbara 

matek 6. 

Varga Tamás 

matek 7. 

Kun István 

természetismeret 6. 

  

Káczán Katalin 

(3 óra) 

 

Szabó József 

testnevelés 

1-2. osztály 

 Kun István 

Informatika 

Szatlóczki Edit 

magyar 6. osztály 

  

Rocsik Zoltánné 

(3 óra) 

TELJESÍTVE! 

Szekeres Andrea 

napközi 

Kun István 

Természettud. 

gyakorlatok 

5-6-7. o. 

Kóródiné Árkosi Edina 

3.o. Testnevelés 

   

Kóródiné Árkosi Edina 

(3 óra) 

Szekeres Andrea 

7.o. 

Szekeres Andrea 

4.o. magyar 

Szatlóczki Edit 

történelem 7.o. 

 
 

Szekeres Andrea 

(7 óra) 

 

Szatlóczki Edit 

6. oszt. irodalom 

5. osztály nyelvtan 

 

Tóth Éva  

robotika szakkör 

Zákány Barbara 

4. osztály matematika 

Színházi óra 

5-8.o. 

Káczán Katalin 

2.osztály irodalom 

 

Rocsik Zoltánné  

3. osztály nyelvtan 

Varga Tamás 

8. osztály matematika 

Kun István Káczán Katalin Tóth Éva  Varga Tamás Petri Barbara  



(5 óra) Tanulószoba Informátika Matematika 7.o. 

 

Biológia 7.o. 

Szabó József 

(4 óra) 

 

 

Szekeres Andrea 

8.o.  

Kun István 

6.o. 

Szatlóczki Edit 

7.o. 

Ruzsikné 

7.o. fizika 

Zákány Barbara 

4-5.o. testnevelés 

  

 

 

- teljesítve 

Megjegyzés 

 
2020. március 16-tól távoktatásra került sor, így a tervezett hospitálások nem valósulhattak meg.  

Rengeteget segítettünk egymásnak, sokat tanultunk egymástól az eltelt 3 hónapban, így javaslom, hogy ezt figyelembe véve mindenkinél 

vegyük teljesítettnek a hospitálásokat. 

 

Rocsik Zoltánné 

BEM munkaközösség-vezető 

 

 

Tiszatenyő, 2020. június 16.  
 

 

 

 

 



 

Megvalósítás: 

 2019 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. (Március 16-ig) 

 A 2019/2020-es tanévben nem volt betervezve pedagógus önértékelési folyamat. 

 Az 5 éves intézményi önértékelés elvégzése e tanévben nem releváns. 

 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. (Március 16-ig volt erre lehetőség.) 

 2019/2020-as tanévben tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt kollega Varga Tamás volt. A tanfelügyeleti ellenőrzés megtörtént 2020. 

február 27-én. 

 Szükség szerint segítettük a tanfelügyeleti ellenőrzésre  kijelölt kollegát. 

 Az OH informatikai felületére feltöltöttük a szükséges dokumentumokat.  

 

 

 

 

 



Az intézmény önértékelése 

2019/2020-as 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. 

 

 

 

 Felülvizsgálatra, szükség esetén átdolgozásra és elfogadásra 

kerültek az intézményi stratégiai dokumentumok (2019.08.), 

melyek alapján kerültek kidolgozásra a munkaközösségek tervei. 

 A tanév végi beszámoló megállapításai alapján az augusztusi 

tanévnyitó értekezletre készül el a következő tanév terve. 

 2019. 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 teljes pedagógiai folyamat követhető a 

tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói 

produktumokban. 

 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 folyamat szereplői a tervekről, eredményekről folyamatos 

visszacsatolást kapnak a megfelelő kommunikációs csatornákon. 

 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 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 és szüleik: hulladékgyűjtés, egészségnevelési témahét, 

halloween, Gála, farsang, sportrendezvények, családi nap.  



 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. 

 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 tanulók személyiség- és közösségfejlesztése minden 

dokumentumban megjelenik, nyomon követhető. 

 A továbbképzések, szakmai értekezletek, műhelymunkákban való 

részvétel, hospitálások, bemutató órák lehetőséget biztosítottak a 

módszertani tudásmegosztásra. 

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

fejlesztési tervek alapján történt.  

 

 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. 

 Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási 

eredményességről szóló információk belső 

nyilvánosságáról. 

 A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai 

munka fejlesztésére. 

 

 

 Eredményességi mutatóink:  

o versenyeredmények (iskolai, megyei, regionális) 

o OKM: elmaradt ebben a tanévben a COVID-19 járvánnyal 

kapcsolatos kormány által kiadott vészhelyzet miatt 

o NETFIT 

 A kompetenciamérés eredményeiről a 2019/2020-as tanévzáró 

értekezleten kapunk tájékoztatást 

 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.  

 

 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 működik. 

 

 

 



 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. 

 

 

 

 

 

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, gyermekjóléti szolgálat, 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 lehetőségei szerint minőségi tartalommal jelenik 

meg a közéletben. 

 

 

VI. A pedagógiai munka feltételei 

 

 

 A fenntartó felé a szükséges jelzések megtörténtek. 



 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. 

 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. 

 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. Zákány Barbara 

mesterpedagógus minősítése folyamatban van. 

 Alapelvként tűzték ki a tervezésben és a megvalósításban a 

jogkövető magatartást. 

 

 



 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. 

 

 

 

 

 

Rocsik Zoltánné 

BEM munkaközösség-vezető 

 

 

Tiszatenyő, 2020. június 16.  
 

 

 


