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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), a probléma a tanulmányi átlagok 3-as alatti
eredményeiből adódott. Az első félévben jól működött az a rendszer, hogy a szaktanárok
lehetőséget adtak a javító feladatokra, azonban a digitális oktatás alatt ezeket a tanulókat
nem tudtuk motiválni, a szülők hozzállása tragikus volt, mert bár az osztályfőnökök
folyamatosan tartották velük a kapcsolatot, hiába ígértek meg mindent, a gyermek végül
nem dolgozott.
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.
Digitális oktatás 2021-03-08-tól
A pedagógusok felkészültek, az utolsó tanítási napon a szaktanárok és osztályfőnökök
ellenőrizték a tanulók eszközeinek beállításait. Intézményi szinten 6 tanulói tabletet
adtunk

át

otthoni

használatra,

jellemzően

többgyermekes

családokhoz.

A vezetők kivételével minden pedagógus otthonról végezte munkáját, a testnevelő
kolléga felügyeletet látott el. Felügyeletet 6-9 fő kért, összeségében, ez a létszám 5
családot takar. Felügyeletüket a testnevelő szakos pedagógus a pedagógiai asszisztens
segítségével látta el. A felügyelt tanulók az iskolában elévégeztek minden feladatot.
A pedagógusok kész tervekkel készültek, a kapcsolattartás módja a tanulókkal iskolai email fiókokon keresztül és ezen keresztül a Google Classroom használatával történt.

Feleslegesnek tartottuk új platform bevezetését, mivel tavaly ez remekül működött, a
szülők és tanulók már ismerték.
A feladatok kiosztását úgy határoztuk meg, hogy felső tagozaton a pedagógusok az
aznapi órarendnek megfelelően elküldik az anyagot, megtartják az órákat a tanulóknak,
akiknek a visszacsatolást 16 óráig meg kell tenniük. A szaktanárok jelzik a
hiányosságokat a KRÉTÁban, valamint az osztályfőnökök felé, aki jelez a szülőnek. Az
intézményvezető-helyettes minden héten ellenőrzi ezt. A számonkérések a Redmenta
rendszeren keresztül és Google űrlap formájában történtek, szóbeli a Google Meet zárt
rendszerén keresztül.Az alsó tagozatos tanulók másnapig küldhetik vissza az elvégzett
feladatokat.
A fő tantárgyakból a kollégák 3 módszerrel tartottak órát:
• Tényleges online óra a Google Meet rendszeren keresztül.
• Videóra vett órát küldtek a tanulóknak.
• Prezentációt készítettek.
A tanulók számára a konzultáció folyamatosan biztosított volt. Jellemzően a felső
tagozaton fordult elő, hogy a tanulók nem kapcsolódtak be, ezekben az esetekben a
szülővel vették fel a kapcsolatot a pedagógusok, 1 esetben segítséget kértünk a
gyermekjóléti szolgálattól.
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: 20
E-naplóba bejegyzett tanév végi létszám: 30
5. osztály: 3 tanuló;
6. osztály: 9 tanuló;
7. osztály: 8 tanuló;
8. osztály: 10 tanuló

A tanulószoba feladatait 3 pedagógus látta el, összesen heti 20 órában (Kun István 4, Szabó
József 4, Szekeres Andrea 2 órában) Jól látható volt külső szemlélőként is, de a gyerekek
beszámolói alapján is, hogy nem alakult ki közös elvárásrend, amelyet következetes
pedagógusi magatartás biztosított volna. Értem ezalatt, hogy nem egyformán követelték meg
a kollégák a tanulóktól a házi feladatok elvégzését és a tanulást. A jövőben erre kiemelt
figyelmet kell fordítani, hiszen a tanulószobára kötelezzük azokat a tanulókat, akik
lemorzsolódással veszélyeztetettek, így elvárható, hogy ott a házi feladatok elkészüljenek, a
memoritereket és kijelölt tananyagrészeket megtanulják a gyerekek.
•

Napközi:
Az alsó tagozaton 2 napközis csoport működött.
Összesen az E-naplóba bejegyzett
•

tanév eleji létszám: 29 fő (14+15)

•

tanév végi létszám: 38 fő (19+19)

1. évfolyam: 13 tanuló;
2. évfolyam: 7 tanuló;
3. osztály: 6 tanuló;
4. évfolyam: 12 tanuló
A napközis feladatokat úgy tudtuk megszervezni, hogy beleférjünk az engedélyezett
óratömegbe, hogy tanulási időben 2 csoportban dolgoztak a gyerekek, szabadidős
foglalkozások alatt pedig összevonásra került a 2 csoport, Így 5 pedagógus látta el a
feladatot (Szekeres Andrea 9, Szilvásiné Kálmán Szilvia 6, Szabó József 3, Erdősné Ónodi
Nóra 1 és Káczán Katalin szintén 1 órában).
Bár a pedagógusok kiválóan látták el feladatukat (főleg a 2 legtöbb órában dolgozó
kolléganő szervezett színvonalas programokat a gyerekeknek tanulási időn kívül, ahová
bevonták az érdeklődő nem napközis gyerekeket is), reméljük, hogy jövőre 2 csoportot teljes
óraszámban

tudunk

működtetni,

mert

főleg

a

csapadékos

időben

nehéz

volt

megszerevezniük 38 gyerek hasznos elfoglaltságát épületen belül.
•

Sportkör

Az alsó tagozaton 1 floorball sportkör működött Zákány Barbara vezetésével, heti 1 órában
22 fővel. Ez a szám igen magas a sportághoz, hizsen itt alapvetően 3-5 fős csapatok

szerepelnek versenyeken. A felső tagozaton is lenne érdeklődés, de sajnos az óratömeg és a
kolléganő óraszáma miatt nem tudott működni, pedig a versenyeken eredményeket tudnak
elérni a gyerekek.
A felső tagozaton 1 kosárlabda sportkör működött, Szabó József vezetésével, 18 fős
létszámmal. A gyerekek tömegsport iránti igényét kielégíti, de érdemes lenne megfontolni
esetleg egyéb sportok megismertetését is havi szinten. Ez működhetne olyan formában, hogy
havonta egy alkalommal a testnevelő kolléga iskola versenyt hirdet különböző sportágakból
(pl. röpladba, zsinórlabda, asztalitenisz, tollaslabda, labdarúgás, kézilabda, lábtenisz,
floorball, atlétika, stb). Esetleg ehhez igazítva a sportkör tematikája havi szinten változhatna.
•

Szakkörök:
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.
Robotika szakkör:
A szakkörön 18 fő 2-4. osztályos tanuló vett részt, Tóth Éva irányításával.
Mivel felső tagozaton a robotikát már érinti a helyi tanterv és 5. osztálytól megjelenik a
digitális kultúra tantárgy, így ebben a tanévben az alsó tagozatos tanulók számára hirdettük a
szakkört. A Bee-bothoz kapcsolódó feladatok megoldásán kívül, a gyerekek alapvető
informatikai eszközhasználati ismereteit bővítettük, értem ezalatt az asztali számítógép és
ehhez kapcsolódó eszközök megismerését, mivel nagyon kevés gyermek használ ilyet a
hétköznapokban.
A PC Peti és a Minecraft program segítette a munkát.
Maci Matek szakkör:
A szakkör létszáma 9 fő volt, Varga Tamás irányításával, melynek zömét a 4. osztályos
tanulók tették ki. A tanév során a következő témaköröket dolgoztuk fel:
•

Érdekességek a négy alapművelet témakörében

•

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.
•

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:
-

NTP pályázat: az NTP-MTTD-19-0048 pályázat keretében tervezett szakkör a tavalyi
tanévben elkezdődött, az egészségügyi veszélyhelyzet miatt azonban csak ebben a tanévben
fejeződött be.
Lego Mindstorms EV3 robot szakkört indítottunk Tóth Éva és Zákány Barbara vezetésével,
12 kiválasztott 5-6. évfolyamos tanulóval. A szakkör célja, hogy megismerjék a digitális
világ egy általuk még nem ismert, de jövőjük szempontjából fontos szegmensét. Heti két óra
tanórán kívüli tevékenység formájában építették és programozták a robotokat. A járványügyi
helyzet miatt kirándulás helyett szakmai napot szerveztünk a gyerekeknek, ahol a
megismerkedtek a Scratch programozási környezettel és saját projekteket készítettek.
A résztvevőket megvendégeltük pizzával, a nap végén pedig ajándékcsomagot kaptak.

-

nyári táborok:
EFOP-3.3.5 projekt keretében két tematikus napközis tábor valósult meg június utolsó 2
hetében, az intézményvezető koordinálásával.
Az „Életvezetés, családi életre nevelés” tábor tematikája a „Minden napra egy mese”
program köré épült, Szilvásiné Kálmán Szilvia közreműködésével és 22 1-3. évfolyamos
tanuló részvételével. A tábor ideje alatt kirándultunk a Tiszakürti Arborétumba és külső
szolgáltató Drámajáték foglalkozást tartott a kicsiknek.
A második tábor tematikája „Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás” volt,
azon belül a „Készíts blogot!” hetiterv kivitelezése történt meg Kun István irányításával és
Bojtos Csongor IKSZ-es diák közreműködésével. Az eredeti terv szerint 5-6. osztályos
tanulókat szólítottunk meg, de szép számmal jöttek 4. osztályos gyerekek a táborba, akik

rendkívül ügyesen tevékenykedtek. Itt a legnagyobb élmény a kirándulás volt a tiszakécskei
fürdőbe, itt is köszönöm Zákány Barbarának, hogy elkísért minket és „vízre szállt” a
gyerekekkel. A külső szolgáltatás ebben a táborban „Játékos idegennyelv” foglalkozás volt.

1.4. Iskolai hagyományok, rendezvények

Az éves munkatervnek megfelelően zajlottak, kivéve a digitális munkarend időszakát,
részletesen az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója (1. sz. melléklet) tartalmazza.

1.5. Országos és intézményi mérések, értékelések tapasztalatai, 5 (2020. év nélkül 4) éves
tendencia elemzése)

Országos kompetenciamérés tendenciájának elemzése
Intézményünk utolsó 4 kompetenciamérésének átlageredményeit a következő táblázat
tartalmazza.

Iskolánk egyik nagy erőssége, hogy a 6. évfolyamban végzett mérések eredményeihez képest
a 8. évfolyam eredményei minden esetben szignifikánsabban jobb eredményt érünk el.
Iskolánk fejlesztő hatása így egyértelműen kimutatható. A táblázatban található négy 8.
évfolyam matematikai és szövegértés eredményei vagy nem különböznek vagy szignifikánsan
magasabb eredményt mutatnak az országos átlagnál.

A 6. évfolyamon előfordul, hogy szignifikánsan gyengébb eredményt érnek el, ezekre minden
esetben intézkedési tervet írunk. Ahogy a táblázatban is látható ezek a tervek mindig sikerrel
zárulnak.
Az országos kompetenciamérés minimum szintje 6. évfolyamon a 2. szint. A következő
táblázatok az egyéni képességpontok szerinti megoszlásokat mutatják.

Matematika:

Szövegértés:

A táblázatokban látszik, hogy 6. évfolyamon vannak olyan tanulóink, akik vagy
matematikából, vagy szövegértésből nem tudják teljesíteni a minimum szintet. Iskolánk
intézkedési tervei is kitérnek e tanulók felzárkóztatására.

Az országos kompetenciamérés minimum szintje 8. évfolyamon a 3. szint. A következő
táblázatok az egyéni képességpontok szerinti megoszlásokat mutatják.

Matematika:

Szövegértés:

A 8. évfolyamos képességpontok matematikából és szövegértésből is javulást mutatnak, de
sajnos így is vannak a minimum szintet nem teljesítő tanulók. Iskolánk pedagógusai
folyamatosan dolgoznak azon, hogy ez a tendencia megszűnjön intézményünkben.

Összefoglalólag az írhatom, hogy intézményünk megfelelő esetenként CSH – indexüket
tekintve kiemelkedő felkészítésben részesíti tanulóit.

1.6. Szakmai innováció

Kapcsolódás a Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 3.1.1 Az oktatási
tevékenység minőségének javítása pontjához.
A tavaszi pedagógiai napok miatt kapcsolódás a Karcagi Tankerületi Központ
Fejlesztési Tervének 3.1.5 A térségi együttműködés fejlesztése pontjához.
•

Intézményünk részese volt idén lezáruló EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú
kiemelt projektnek, mely a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának
csökkentését irányozza meg. Ebben a tanévben mentori támogatással felülvizsgáltuk a
Intézményfejlesztési Komplex Cselekvési Tervet.

•

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.
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.
Remélhetőleg idén újra megszervezésre kerül a tanári nap.

•

Boldog Iskola program
6 pedagógus vállalta, hogy minden hónapban tart osztályának "boldogság órát".
A program a tanév minden hónapjában olyan témát jár körül, mely segíti és támogatja a
gyerekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben, és a folyamatos önismereti
fejlesztéssel és boldogságérzetet fokozó technikák bemutatásával személyes, lelki
egészségüket is tápláló kompetenciáikat fejleszti.
A boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé,
hanem hogy vezérfonalat adjon, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal,

képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint hogy lehetőséget adjon a testilelki egészség megtartásához szükséges tényezők tanulmányozására és tudatosítására.

1.7. Vezetői ellenőrzések területei és tapasztalatai

Belső ellenőrzési munkaközösség beszámolója (2. sz. melléklet)
A tanév során Tóth Éva vezetői önértékelésére került sor, mely a határidők pontos
betartásával, eredményesen zajlott.
A tankerületi központ által delegált belső ellenőr végzett átfogó ellenőrzést az
intézményben, ennek eredményét, még várjuk.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés
2.1. Statisztikai mutatók: tanulói létszámadatok
Évfolyam

osztály

létszám

1
2
3
4
5
6
7
8

1.

15
14
7
21
7
15
20
18
117 fő

Változások a tanév közben:
Távozás: 5 tanuló
Nagy Laura Zsanett (8.)
Sipos Norbert Krisztián (1.)
Sléder Dzsenifer Ilona (4.)
Szabó Hajnalka Erzsébet (7.)
Szabó László (3.)
Érkezés: 16!!!! tanuló
Banzár János (8.)

2-3.
4.
5.
6.
7.
8.
összesen

számított
létszám
19
16
8
21
8
17
20
22
131 fő

Banzár Zoltán Norbert (6.)
Bodó Tamara (3.)
Földesi Richárd Roland (2.)
Kovács Erik Olivér (2.)
Mága Amanda Letícia (4.)
Mága Csaba (1.)
Nagy Laura Zsanett (8.)
Petrás Péter Pál (6.)
Petrás Tibor Miklós (5.)
Rabb Zsombor Alex (3.)
Szunyog Máté (4.)
Szatmári Konstantin (2.)
Szatmári Nóra (1.)
Szatmári Olivér (6.)
Szatmári Vanda (1.)

Osztályok/csoportok
száma
Napközis csoportok
száma
Tanulószobás
csoportok száma

7

117 fő

2

38

1

30

HH

17

HHH

11

SNI

12

BTMN

20

Magántanuló

0

Tartósan külföldön

0

Bejáró

28

Tanulóbalesetek száma

4

Tanulói fegyelmi ügyek
száma
Lemorzsolódással
veszélyeztetett
Számított tanulói
létszám

0
12
131

2.2. Tehetséggondozás
Minden évfolyamon biztosítottuk a tehetséggondozás lehetőségét tanórán kívüli nevelő-oktató
munka keretein belül, 8. évfolyamon különös tekintettel a központi felvételire való
felkészítésre.
A pedagógusok a foglalkozásokat versenyfelkészítésre, képességterületek fejlesztésére
használták, a csoportokba a tanulók „meghívással” jártak, így nem mindig ugyanazok a
gyerekek vettek részt a tehetséggondozáson.
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.
•

Különleges bánásmód, esélyegyenlőség

•

A tehetséggondozáshoz hasonlóan minden évfolyamon biztosítottuk a felzárkóztatás
lehetőségét tanórán kívüli nevelő-oktató munka keretein belül.
A felzárkóztató foglalkozások létszáma a tanév ideje alatt folyamatosan, igény szerint
változott. Olyan diákok vették igénybe, akik pótolni kívánták az iskolától való
távolmaradásuk okán, tantárgyi hiányosságaikat, illetve a pedagógusok úgy érezték szükségük
van kiegészítő gyakorlásra is a tanítási óra anyagát követően. Jellemzően angol, matematika
és magyar tárgyakból volt erre szükség.

•

A BTMN státuszú tanulókkal 2 pedagógus (Káczán Katalin és Rocsik Zoltánné) 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.

•

Gyermekvédelem:
A járványhelyzet nem könnyítette meg a munkát ezen a területen. A személyes kapcsolattartás
hiánya érezhető volt. Emellett a helyi gyermekjóléti felelős távozott a településről, el kellett
telnie kis időnek, míg helyettese átvette a feladatokat.
Nehézséget okozott az is, hogy már 3 településről járnak tanulók, így a törökszentmiklósi és
kengyeli családgondozóbval is fel kellett vennünk a kapcsolatot.

Kiugró probléma 3 tanulónál jelentkezett 7-8. évfolyamon, de az osztályfőnökök a
családgondozók segítségével kézben tartották ezeket.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek létszáma nagyon megugrott az idén, de ez annak
tudható be, hogy 4 családból összesen 8 nevelőszülőhöz került gyermeket írattak be ebben a
tanévben

hozzánk.

Szerencsére

a

gyermekek

nehéz

helyzetük

ellenére

könnyen

beilleszkedtek, magatartási problémák persze adódnak, de a pedagógusok konfliktus
kezelési/megelőzési technikája munden esetben segített.

2.3. Szociális kompetencia-fejlesztés
A

pedagógusok

értékrendjük

közvetítésével

folyamatosan

fejlesztik

a

szociális

kompetenciákat az osztálytermi munka és tannórán kívüli tevékenységek során. (korrektség és
tisztesség, a felelősségvállalás és megbízhatóság, kötelességtudat, a tolerancia és szolidaritás,
a megértés, a segítőkészség)
A szociális kompetencia élmény alapú tanulását szolgálják a különböző kollektív
munkaformák alkalmazásai az oktatás során (csoportban való dolgozás, páros munkaforma,
szerepjáték, stb)
A projektfeladatok is erősítették a közösen végzett feladat eredményességének élményét.
A boldogságórák nagy mértékben hozzájárulnak e terület fejlesztéséhez, hiszen fő céljuk ez
irányba mutat.
Ezeken kívül az EFOP 3.3.5 projekt táborainak tematikája e terület fejlesztését is szolgálta.
A járványhelyzet a külső partnerek támogatását idén nem, vagy csak közvetve tette lehetővé.

2.4. Tanulói hiányzás, annak kezelése
Az intézményi szinten mulasztott órák száma: 13177, ez tanulónként 113,6 órát jelent.
Az igazolatlan órák száma mindössze 60 óra, ez 6 tanuló hiányzásaiból tevődik össze.
Évfolyamonkénti megoszlás:

Tanulói hiányzások évfolyamonként
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EGY FŐRE JUTÓ HIÁNYZÁS
8; 110; 12%

1; 121; 13%

7; 131; 14%

2; 111; 12%

6; 83; 9%
3; 168; 19%
5; 85; 9%
4; 105; 12%

Elmondható, hogy egy tanuló átlagosan 18 tanítási napot hiányzott a tanév során, ez kicsit
túllépi a korábbi évek átlagát, viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a
járványhelyzet miatt sokkal szigorúbban vettük a szülőkkel és a gyermekorvossal együtt a
meghűléses betegségeket.
A hiányzások tekintetében a jogszabályoknak megfelelően jártunk el.

2.5. Tanulói közösségek együttműködése, a DÖK
Kun István (DÖK vezető):

Sajnos a hagyományos rendezvények lebonyolítását jelentősen nehezítette a pandémiás
helyzet, mivel a szülők és külső partnereink segítségét az iskolán belül nem tudtuk igénybe
venni.
Az osztályok, csoportok közösségi programjait az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója
tartalmazza.
2.6. Környezet-és egészségtudatos nevelés
Kapcsolódó programok:
•

Iskolavédőnő rendszeres tisztasági ellenőrzései.

•

Állatmenhely támogatása.
Ezek mellett a hétköznapokban természetesen folyamatos a környezet és egészségtudatos
magatartás kialakítása. (A papírhulladékok szelektív gyűjtése az osztálytermekben, használt
étolaj gyűjtés az iskola udvarán elhelyezett gyűjtőedényben és PontVelem program.)
Az iskolatej és iskolagyümölcs programban részt vettünk, a tanulók örömmel fogadják
ezeket a termékeket.
3. Eredményesség
3.1. Tanulmányi mutatók
Magatartás-szorgalom

3.1.1

Osztályonkénti átlagok
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Mint minden évben idén is a felső tagozat mutatói gyengébbek az alsó tagozatéhoz képest, de
úgy vélem kiugró magatartási problémák ugyanúgy megjelennek az alsó tagozaton1-2
tanulónál, mint ahogy a felsősöknél sem a magatartás okozza a nagyobb gondot. A szorgalom
és az érdektelenség, a beletörődés mind tanulói, mind szülői részről a felső tagozaton nehezíti
meg leginkább munkánkat.

Tantárgyi átlagok

3.1.2
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A tantárgyankénti tanulmányi átlagok diagramjaiból kiolvasható, hogy a felső tagozaton
jelentős eredménycsökkenés tapasztalható az alsó tagozathoz képest, leginkább a
természettudományos tárgyak és matematika tantárgy tekintetében.

3.1.3

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók

Az első félévben 8 lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló volt iskolánkban, 3 fő a 7.
osztályból és 5 fő a 8. osztályból, ez év végére sajnos 4 illetve 8 főre emelkedett. Jellemző,
hogy a 8. évfolyamon a lemaradók „hátradőltek”, mivel túlestek a felvételi eljáráson, valamint
a digitális oktatás sem könnyítette meg részünkről a „ráhatást”.

országos

megyei

járási

FEH

2016-17

13%

16%

18%

17%

2017-18

12%

14%

15%

16%

2018-19

10%

14%

14%

17%

2019-20

9%

12%

13%

26%

2020-21 1. félév

9%

11%

12%

14%

2020-21 2. félév

10%

12%

14%

21%

A táblázatból leolvasható, hogy intézményünk még mindig az átlag alatti szinten áll ezen a
területen, viszont nyilvánvaló, hogy míg a jelenléti oktatás alatt sikerült 2-3%-os javulást

elérni az előző tanévekhez képest, a digitális munkarend alatt ez az arány 20% fölé ugrik.
Viszont érdekes módon ez csak intézményi szinten jelentkezett problémaként.

3.1.4

Kiemelkedő (kitűnő) tanulmányi eredmények

Kitűnő tanulók aránya osztályonként
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Az alsó tagozaton teljesen reális arányok láthatóak, a felső tagozaton szomorú, hogy
mindössze 1 tanulónak sikerült szín ötös bizonyítványt szereznie.

3.1.5

Évismétlések

bukások aránya osztályonként
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Javítóvizsgára köteleztünk 2 fő 8. osztályos tanulót, aki minden jóindulat. lehetőség és
segítség ellenére sem teljesítették 1-1 tantárgyból az elvárt 1,5 átlagot.
3 tanuló nem teljesítette a 7. évfolyam követelményeit több tantárgyból így évet ismételni
köteles. 1 tanuló közülük betöltötte 16. életévét, így tanulmányait intézményünkben nem
folytathatja.

3.1.6

Dicséretek, figyelmeztetések

E-naplóba bejegyzett dicséretek
7 18
41

szaktárgyi dicséret
of dicséret
ig dicséret
tanórai dicséret

921

Az e-naplóba bejegyzett dicséretek számának legnagyobb része tanórai dicséret, érdekessége,
hogy ezt a formát, mindössze 3 pedagógus alkalmazta.

E-naplóba bejegyzett figyelmeztetések

6

11

szaktanári figyelmeztetés

23

of figyelmeztetés

ig. figyelmeztetés

A figyelmeztetéseknél betartásra került a Házirendben rögzített eljárásrend.

Érdekesség képpen kigyűjtöttem a bejegyzések számát a felszereléshiányokról ás házifeladat
hiányokról. Megállapítható, hogy a következetes elvárások és be nem tartások rögzítése
jelentősen javult (majdnem minden pedagógus jelzett hiányosságot), és bár rendkívül szomorú
a felső tagozaton tapasztalható nagy számú bejegyzés, a jelzések fontosak a szülő felé.

E-napló bejegyzések
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3.2. Eredményes továbbtanulás (beiskolázás, visszajelzések)

A 8. o. tanulók továbbtanulása (száma, aránya)

3

3

12

gimnáziumban

szakgimnáziumban

szakközépiskolában

8

A 8. osztályos tanulókkal és szüleikkel személyesen konzultált az osztályfőnök decemberjanuár 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.
3.2.1 Beiskolázás első évfolyamra (gimnázium esetében 5. és 9.
évfolyamra)
A beiskolázás rendkívül sikeresnek mondható, az utóbbi évek emelkedő tendenciája
folytatódott.
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3.2.2 Továbbtanulás, középiskolai felvételi eljárás eredménye
Mindössze 4 tanulónk választott olyan középiskolát, ahol szükség volt a központi felvételi
eredményére és bár a vártnál gyengébb, mondhatni siralmas eredmények születtek (magyar
átlag 25 pont, matematika átlag 11 pont), minden tanulót felvettek a választott gimnáziumba,

szakgimnáziumba. A felvételi előkészítőkre a tanulók nem jártak rendszeresen, jellemzően az
utolsó pillanatban kapkodtak és az sem segít, hogy az utóbbi évek tapasztalatai alapján egyre
alacsonyabb pontszámokkal kerülnek be a szakgimnáziumokba tanulók, illetve van, ahol nem
is kérnek központi felvételit.
3.2.3 Eredmények – a továbbtanulók tanulói előmenetelről a
középiskolák visszajelzésének bemutatása
Tanulóink tanulmányi eredményei a középiskolák visszajelzése alapján
a 2019/2020. tanévről
2018/2019-ben
végzett tanulók

Gimnázium
általános iskolai eredményeit
megtartotta,
kicsit
sokat
vagy javított gyengébb rontott

9. évfolyamon

4

Szakgimnázium,
szakközépiskola
(3
éves
szakképzés)
általános iskolai eredményeit
megtartotta, kicsit
sokat
vagy
gyengébb rontott
javított
3
1

Összegzés: Több középiskola nem küldött visszajelzést volt tanítványaink eredményeiről az
előző tanévben.
A 21 távozó diákból 13 diákra vonatkozóan nem kaptunk visszajelzést.
A 8 fővel kapcsolatban rendelkezésre álló adatokat elemezve megállapíthatjuk, hogy az
iskolatípust váltók közül 1 tanuló kivételével, mind megtartotta, sőt javítani is tudott az
általános iskolai eredményén.
Így elmondható, hogy ezek a tanulók a képességeiknek megfelelően választottak iskolatípust.
Az elemzésre rendelkezésre álló adatok mennyisége miatt azonban a fenti eredmények még
nem tekinthetőek reprezentatívnak.

3.3. Verseny-és pályázati eredmények
3.3.1 Versenyeredmények

Verseny
megnevezése
Bolyai Csapat
Matematika
verseny

Verseny
szintje

Megyei

Verseny
szervezője

Bolyai Csapat
Kft

Résztvevő
tanuló neve
Molnár Nikolett,
Nagy Zsanett,
Varga Eszter,
Szilágyi Lajos

Elért
helyezés

Felkészítő
pedagógus
neve

1.

Rocsik
Zoltánné,
Varga Tamás

Bolyai Csapat
Matematika
verseny
Egri Csillagok
Országos
Tehetségkutató
Rajzverseny
Döntő

Jonatán országos
olvasási verseny

Országos

Bolyai Csapat
Kft

Molnár Nikolett,
Nagy Zsanett,
Varga Eszter,
Szilágyi Lajos

Országos

Eventus
Művészeti
Középiskola,
Eger

Farkas Dominik

Bendegúz
Akadémia

Falusi Diána,
Kovács Angelika
Kincső, Pozsa
Dominika Ivett,
Az olvasás
Budai Debóra
nagykövete Káczán
Amarilla, Molnár címet nyerték Katalin
Brigitta
el
Alexandra,
Takács Norbert
Benjámin

országos

Bercsényi Napok

Bercsényi Napok

I. online
mesemondó
verseny
Mikulás Kupa
Online
Táncverseny
Mikulás Kupa
Online
Táncverseny
Bercsényi napok
Ki-mit- tud?

megyei

Bercsényi
Miklós
Katolikus
Gimnázium és
Kollégium,
Általános
Iskola, Óvoda
Bercsényi
Miklós
Katolikus
Gimnázium és
Kollégium,
Általános
Iskola, Óvoda
Tiszatenyői
Szent István
Általános
Iskola

22.

Rocsik
Zoltánné,
Varga Tamás

országos
Kun István
döntőbe jutott

Földi Kitti
Henrietta, Korom
Kriszta

nincs

Zákány
Barbara

Bezsella Vivien,
Pesti Alexandra,
Tarczali Nikolett

nincs

Zákány
Barbara

Korom Kriszta

3.

Szekeres
Andrea

országos

Dalma Dance
Club S.E.

Iglódi Iringó

2.

Szekeres
Andrea

országos

Dalma Dance
Club S.E.

5-8. osztály tánc
és mozgás
csoportja

1.

Szekeres
Andrea

területi

Bercsényi
Miklós
Katolikus
Gimnázium

5-8. osztály tánc
és mozgás
csoportja

részt vett

Szekeres
Andrea

Bercsényi napok
Ki-mit- tud?

területi

V. Baranyi Ferenc
online
országos
szavalóverseny
V. Baranyi Ferenc
online
országos
szavalóverseny
Téli
olvasóverseny
Simonyi
Zsigmond
Helyesírási
Verseny

Simonyi
Zsigmond
Helyesírási
Verseny
Simonyi
Zsigmond
Helyesírási
Verseny
Országos MéhÉsz Logikai
Verseny

országos

Bercsényi
Miklós
Katolikus
Gimnázium
Kármán József
Városi
Könyvtár és
Közösségi Ház
Kármán József
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be a
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forduóba
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Korom Kriszta

1.

Szekeres
Andrea

Korom Kriszta

részt vett

Szekeres
Andrea

Kóródi Hanna
Sára

részt vett

Szekeres
Andrea

Korom Kriszta

13.

Szekeres
Andrea

Iglódi Iringó

részt vett

Szekeres
Andrea

Ramos Melissza

részt vett

Szekeres
Andrea

3.

Szekeres
Andrea

részt vett

Tóth Éva

Korom Kriszta

Egri Balassi
Bálint
Általános
Iskola

robotika
szakkörös
tanulók

4. Esélyegyenlőség

4.1. Esélyegyenlőségi mutatók intézményi alakulása;
A település egyetlen általános iskolájaként, minden településen élő tanköteles korú gyermeket
felveszünk. Integráltan oktatunk sajátos nevelési igényű tanulókat, autizmus spektrum zavar,
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarai és enyhe értelmi fogyatékos területen. A

településen élő sajátos nevelési igényű tanköteles tanulókhoz igazítottuk az ellátási kört, hogy
senkit ne kelljen más településre íratni a szülőknek.
Feladatellátási helyünkön évfolyamonként egy osztály működik, így a szegregációnak
lehetősége sem adott. Tanulócsoportokat szabadon választott tantárgyak esetében, illetve az
összevont osztályok évfolyamait figyelembe véve alakítunk ki.
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4.2. Tankerületi Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtására tett
intézkedések
Elkészítettük az Intézményi Komplex Cselekvési Tervet, mely hosszú távon 3 tanévre szól,
ezt felülvizsgáltuk a Tankerületi Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak szerint.

5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

RGYK%

Számított osztálylétszám

3

15

HH%

SNI 3 főnek számít

20%

SNI 2 főnek számít

3

Osztály tanulólétszáma

19

Osztály megnevezése

1

1

5.1. Szakmai munkaközösségek 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.
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.
5.2. Nevelőtestületi belső tudásmegosztás
A belső ellenőrzési tervnek és szabályzatnak megfelelően a kollégák legalább 3 alkalommal
hospitáltak egymásnál.
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.

5.3. Kommunikáció

Az információk áramlása megfelelő. A nevelői faliújság és szóbeli közlés mellett a kör-email rendszere hatékony és jól működött a pedagógusok messenger csoportja is.
5.4. Gyakornok mentorálása
A 2020/2021-es tanévben nem volt gyakornok intézményünkben.

Nálunk töltötte gyakorlatát Nagy Krisztina, a Hajnóczy József Gimnázium, Humán
Szakgimnázium és Kollégium végzős pedagógiai asszisztens képzés tanulója. Munkáját
Rocsik Zoltánné segítette.

5.5. Együttműködés az Intézményi Tanáccsal, Szülői Szervezettel

Az SZMSZ-ben szabályozottak szerint történt, azzal a kitétellel, hogy a pandémiás helyzet
miatt telefonon és emailben folyt a kommunikáció.
Az idei tanévben mind a Szülői Közösség, mind az Intézményi Tanács jóváhagyta az
intézményi dokumentumok módosítását.

6. Az intézmény külső kapcsolatai

6.1. Együttműködés a településen működő társintézményekkel
Mindennapos kapcsolatban állunk:
•

Tiszatenyő Község Ellátó szervezetével a gyermekétkeztetés kapcsán.

•

A családgondozókkal hatékonyan tudtunk együtt dolgozni, sajnos az idén személyes
talákozásokat a telefonos megbeszélések váltották fel.
Mivel Törökszentmiklós és Kengyel településről is vannak érintett tanulóink, így az ott
működő családgondozókkal is felvettük a kapcsolatot.

•

Gyöngyvirág Művészeti Óvoda Tiszatenyő: Rocsik Zoltánné mesterprogramját valósítja
meg az intézményben, megkönnyítve ezzel az óvoda-iskola átmenet nehézségeit.
Rendszeres és kölcsönös, de nem mindennapos kapcsolat:

•

Települési Önkormányzat

•

Települési Könyvtár

•

Védőnő, iskolaorvos, iskolafogász

•

Idősek Napközi Otthona

•

Iskolarendőr: Közlekedésbiztonsági és Drogprevenciós órák

6.2. Közös szakmai feladatvállalás, együttműködés hazai intézményekkel

•

Bercsényi

Miklós

Gimnázium

AJKP

programmal

kapcsolatban

együttműködési

megállapodás született, ahol a két intézmény kapcsolattartója segíti a sikeres beiskolázási
folyamatot.
•

A túrkevei Korda Vince Alapfokú Művesztoktatási Intézmény kihelyezett grafika tanszaka
évek óta működik intézményünkben.

•

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.

•

Az idei évben Szekeres Andrea, Szilvásiné Kálmán Szilvia és Zákány Barbara
pedagógusok bekapcsolódtak a Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatba, ahol a
digitális eszközök tanórai felhasználásának lehetőségeit mutatták be online előadás és
konzultáció keretében, a visszajelzések alapján nagy sikerrel.

•

Több rendezvényen is megjelent a Törökszentmiklós Rendőrkapitányság képviselője.

•

A Telenor Hipersuli programjának egyik intézményeként veszünk részt az általuk
szervezett programokon. Augusztus 24-én 5 pedagógus vesz részt a Telenor székházban
szervezett tanári napon.

6.3. Együttműködés civil szervezetekkel, alapítványokkal
•

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.
Alapítványunk tud pályázni a Meet and code rendezvényre saját programmal, amelyre
évek óta 400 € támogatást nyer.

•

A Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány számára rendszeresen szervezünk
gyűjtést, amelyben a gyerekek örömmel vesznek részt.

7. A pedagógiai munka feltételei

7.1. Személyi feltételek alakulása
•

12 fő főállású pedagógus, 2 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 és fejezte be a tanévet. Üres álláshelyünk
nem volt.
•

A rendszergazda feladatait heti 4 órában megbízási szerződéssel alkalmazott

munkavállalóval láttuk el.
•

Az SNI státuszú tanulók fejlesztését 2 fő utazó gyógypedagógus végezte, a

kisújszállási Kádas György EGYMI segítségével.
•

Az óraadók munkájára a következő tanévben is számítunk.

•

Munkánkat közfoglalkoztatás keretében segíti 1 alkalmazott, aki takarítói feladatokat

lát el.

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 és IKT eszközök tekintetében történt. A
benyújtott igényeket a fenntartó teljesítette.
Interaktív táblát 4 osztályteremben és 2 szaktanteremben tudunk használni, ezen kívül egy
mobil interaktív panellel és 3 projektorral dolgozunk.
Az idei tanévben Lego robotokkal, MicroBit-ekkel, tanulói tabletekkel és laptopokkal
gazdagodott eszközparkunk.
A 2. félévtől helyet biztosítottunk intézményünkben a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4 osztályának és pedagógusainak. 4

tantermet, egy nevelői

helyiséget adtunk át, valamint a tornatermünk és tornaszobánk

használati lehetőségét.
A kollégák rugalmasságának köszönhetően zökkenőmentes volt a „befogadás” annak ellenére,
hogy 3 osztályunknak kellett költöznie és a tanórán kívüli tevékenységek is szűkösebben
fértek el. A tervek szerint 2021. december 31-ig maradnak nálunk az osztályok.

7.3. Szervezeti feltételek

A felelősség és hatáskörök kiadása a szabályozók szerint történt, szerencsére semmilyen
rendkívüli esemény nem történt, ami miatt tartós helyettesítésre lett volna szükség
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 ilyen
irányú online továbbképzésen is részt vettek.

•

Szakvizsgát, újabb képesítést adó képzést jelenleg senki nem végez az iskolában.

•

A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszköz -EFOP-3.2.4-16
Középhaladó 30 órást képzést minden pedagógus elvégezte.

•

Kóródiné Árkosi Edina, Kun István, Szilvásiné Kálmán Szilvia az „Élmény tanulni!" Pedagógus felkészítés további pedagógusok számára című 10 órás továbbképzést
végezte el, Tóth Éva pedig ugyanennek a képzésnek a vezető pedagógusok számára
előírt változatát.

7.5. Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer

•

2022. évi Pedagógus II fokozatot célzó minősítő eljárásra Szekeres Andrea és Szilvásiné
Kálmán Szilvia adta be jelentkezését.
Erdősné Ónodi Nóra és Szabó József élt a halasztás lehetőségével.

•

Zákány Barbara szakértői mesterfokozaton elvégezte a képzéseket, sikeresen lezajlott a
minősítési eljárása, így 2021. januárjától mesterfokozatban került.

•

Rocsik Zoltánné mesterprogramja folyamatosan zajlik.

7.6. Pályázati tevékenység
Kapcsolódás a Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 3.1.10 Hazai és
nemzetközi

pályázati

aktivitás

és

3.5.3

Intézményi

infrastruktúra

fejlesztés,

eszközbeszerzés pontjához.
A tanév során az alábbi pályázatok valósultak meg:
HATÁRTALANUL!

Országjáró bakancsok"-Erdélyi kalandozások – beadva, Kun

István, Varga Tamás – folyamatosan tolódott, egyelőre átszervezés alatt áll. Mivel a terv
szerint pályázó osztály tanulói elballagtak az iskolából, Varga Tamás és Zákány Barbara
próbálják a jelenlegi 6. osztállyal kivitelezni a pályázatot.
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 - A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása”

elnevezésű

kiemelt

projekt

befejező

szakasza–Tóth

Éva,

Zákány

BarbaraKóródiné Árkosi Edina,
NTP-MTTD-19-0048-: Tóth Éva, Zákány Barbara vezetésével sikeresen lezárult, a 2020-as
évre benyújtott pályázat sajnos nem nyert. Varga Tamás és Kun István nyújtott be új NTP-s
pályázatot, ennek eredménye még nem ismert.

8. A tantervi szabályozó dokumentumokban megfogalmazott elvárásoknak és a
pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

8.1. Koherencia a központi szabályozó dokumentumokkal
A 2020/21-es tanévben a jogszabályi környezetnek megfelelően folytattuk tevékenységeinket.

Törvények
•

2011. évi CXC. (190) törvény a nemzeti köznevelésről

•

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

•

2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről
Kormányrendeletek

•

326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

•

277/1997.

(XII.

22.)

Korm.

rendelet

a

pedagógus-továbbképzésről,

a

pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről
•

229/2012.(VIII.28) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény

•

végrehajtásáról

•

110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról

•

5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Miniszteri rendeletek
•

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról

•

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

•

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről
27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről

8.2. Intézményi stratégiai és operatív dokumentumok összhangjának bemutatása,
relevancia esetén a dokumentumok átdolgozásáról szóló beszámoló

Fenntartói

törvényességi

dokumentumaink

ellenőrzésben

foglaltaknak

megfelelően

intézményi

közül a Házirendet, az SZMSZ-t és a Pedagógiai Programot

felülvizsgálatuk, a szükséges módosítások megtörténtek.
Házirend tekintetében kiegészítés történt:
-

A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás

szabályai.
-

Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módja.

-

Sorsolás rendje.

- Közösségellenes tanulói magatartások megelőzése, elbírálási elvei, alkalmazandó
intézkedések.
- Mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb
foglalkozásokon való használata.
SZMSZ: jogszabályi hivatkozások aktualizálása.
Pedagógiai Program: Felülvizsgálat megtörtént, nem kellett módosítani.

8.3. Megfelelés a helyi tanulói sajátosságoknak (pedagógiai, tanulásszervezési módszerek,
eljárások célirányos alkalmazása)
A rendelkezésre álló humánerőforrás figyelembevételével igyekeztünk változatosabbá tenni a
Kerettantervi lehetőségeket. Ezt szakkörök, sportkörök és a szabadon választható tantárgyak
lehetőségével tudjuk biztosítani.
Tanórán kívüli programok, témahetekbe való bekapcsolódás is ezt szolgálják.

8.4. Az éves munkaterv összhangja a stratégiai dokumentumokkal
A munkaterv a stratégiai dokumentumoknak megfelelően készült.
Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve, a belső ellenőrzési munkaközösség
munkaterve és ütemterv egészíti ki a tanévek munkaterveit. Az említett dokumentumok
tartalmazzák a feladatot, a feladat végrehajtásának időpontját és a feladat végrehajtásának
felelősét, a tanévek értékelése pedig tartalmazza a munkaközösségek beszámolóit a
munkatervek megvalósulásáról. (Alátámasztó dokumentumok: munkatervek, beszámolók)

8.5. Éves szintre lebontott feladatok teljesülése

A beszámoló és mellékletei ez alapján készültek el. A tervezett feladatokat maradéktalanul
elvégeztük.
8.6. A tanév kiemelt pedagógiai feladatainak megvalósulása
Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok megvalósultak:
Pedagógiai programunknak megfelelően kiemelt feladataink:
•

Az alapkészségek fejlesztése.

•

A tanulók erkölcsi, esztétikai, testi nevelése.

•

A nevelők módszertani kultúrájában jelenjenek meg a pedagógiai programnak

megfelelő tanulásszervezési formák, oktatási módszerek.
•

Hátránykompenzáció.

•

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának csökkentése.

Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok megvalósultak.
a)

Az országos mérésből adódó feladatok:

Az országos mérések eredménye kapcsán elkészített intézkedési terv alapján.

b)

Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők

•

Beiskolázási terv szerint továbbképzések támogatása.

•

Belső ellenőrzési terv szerint ellenőrzés, tudásmegosztás.

c)

A lemorzsolódásal evszélyeztetett tanulók számának csökkentése miatt elkészült

Intézményi Komplex Cselekvési Tervben (továbbiakban IKCST) foglaltak betartása.

d)

Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó

feladatok:
•

DIFER mérés eredményei alapján feladatmeghatározás.

•

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

jogszabály által előírt fejlesztő foglalkozások biztosítása kötelező feladatunk.
•

Az egyéni tanulói teljesítmények dokumentálása, az egyéni fejlesztéssel kapcsolatos

feladatok

meghatározása

figyelembevételével.

fejlesztési

terv

formájában,

a

szakértői

vélemények

.

Minél több hátrányos helyz.stű és veszélyezktutt tanuló

bevonrása

a tanórán kílriili

foglatkozásokb4 biáosítva legyen saámulaa az egész üapos foglalkozüa&ás.

.

Gyerrnek- és ifiúságvédelni munka.

e)

Alsó-felső lrlgozatválás feladataí
5. évfolyamon az osáályfiönök

volt osztályfönök

.

családlátogaüása az idén nem volt mérvadÓ, hiszen a

folytatüa a tevékenységet.

Folyamatos konzultáció

az

osztáyban tanító pedagógu§okkal,

az

egyéni

segítségnyújtrfués a tanulási nehézségekmegoldrása érdekében.

0
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e
k

Elsős tanutók szncializálása
Az,1. évfolyamon az osztályfönök

d

csalrádlátogatáwmajd egyéni fogadóórák.
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segitése.
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BEM ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

TISZATENYŐI
SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
5082 Tiszatenyő, Petőfi út 6-8.
Telefon: (56) 335-003 Fax: (56) 579-009
E-mail: szisuli@gmail.com

A 2020/2021. tanév belső ellenőrzési terve

Készítette: Rocsik Zoltánné
munkaközösség-vezető
2021. 06 25.

Feladataink a 2020/2021-es tanévre
•

2020/2021-es tanévben tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt kollegák:
❖ Szekeres Andrea – 2021;
❖ Szabó József – 2021;
❖ Szilvásiné Kálmán Szilvia – 2021.
Szükség szerint a tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt kollegák segítése, a szükséges dokumentumok előkészítése.

•

A 2020/2021-es tanév során pedagógus önértékelésben a következő kollegák kerülnek sorra:
❖ Tóth Éva - vezetői önértékelésben
❖ Rocsik Zoltánné - pedagógus önértékelésben

•

Az Önértékelési Szabályzat felülvizsgálata, szükség esetén módosítása.

•

Az OH informatikai támogató felületének kezelése.

•

Az éves intézményi önellenőrzés folyamatos felügyelete, dokumentálása, értékelése.

•

A kollegák által betervezett hospitálások megvalósulásának szorgalmazása.

•

Év végi beszámoló készítése

Az ellenőrzés területe

1.

2.

3.

4.

5.

Tantárgyfelosztás,
órarend

Felelős

ig.helyettes

A tanórán folyó nevelő- pedagógusok
oktató munka, szaktanári
tevékenység

Tanuló nyilvántartás

Törzslapok

Bizonyítványok

Ellenőrzést
végzi
igazgató

Módszere

dokumentumelemzés

igazgató,
ig.helyettes,
BEM

óralátogatás,
dokumentumelemzés

iskolatitkár,
igazgató
osztályfőnökök ig.helyettes

dokumentumelemzés

osztályfőnökök ig.helyettes

dokumentumelemzés

osztályfőnökök ig.helyettes

dokumentumelemzés

Határidő

Dokumentáció

alakuló
értekezlet,
megbeszélés
október 1munkaközösség
április
30. értekezlete,
folyamatosan
megbeszélés,
kéthavonta 1 feljegyzés,
óra
hospitálási napló
szeptember
munkaközösség
30.
értekezlete,
megbeszélés
szeptember 1. munkaközösség
értekezlete,
megbeszélés
június 16.
tanév végi
értekezlete,
megbeszélés

Teljesítés/
Megvalósítás/
Megjegyzés

augusztus 31.

Teljesítve

Teljesítve

Teljesítve

Teljesítve

Teljesítve

6.

7.

8.

9.

Naplók,
tanmenetek, pedagógusok
foglalkozási
tervek,
egyéni fejlesztési tervek.

ig.helyettes

Ellenőrzők, digitális napló

osztályfőnökök
ig.hely.

dokumentumelemzés

ig. helyettes

dokumentumelemzés

Értékelés, osztályozás

pedagógusok

pedagógusok

Éves intézményi értékelés BEM

10. 2020/2021-es tanévben
tanfelügyeleti
ellenőrzésre kijelölt
kollega:

Tóth Éva
BEM

igazgató

tanfelügyeleti
ellenőrzés

dokumentumelemzés

dokumentumelemzés

megbeszélés
szükséges
dokumentumok
előkészítése.

Szilvásiné Kálmán Szilvia;

szeptember 1. munkaközösség
és szeptember értekezlete,
15.,
illetve megbeszélés
folyamatos
minden hónap munkaközösség
utolsó hete
értekezlete,
megbeszélés
minden hónap munkaközösség
utolsó hete
értekezlete,
megbeszélés
2021. május Feljegyzések
31.
Megbeszélés
BEM értekezletek
2020/2021. –
OH által kijelölt
időpont:
2021.
őszi
időszak

Szekeres Andrea;

Teljesítve

Teljesítve

Teljesítve

Teljesítve
Szükséges
dokumentumok
feltöltve az OH
felületére - BEM
informatikai
felelőse által;

Szabó József
11. 2021/2022-es
tanév BEM
során
pedagógus
önértékelésben
résztvevők kijelölése:

igazgató

megbeszélés

2021. június munkaközösség
30.;
értekezlete
módosítható
az
OH

Teljesítve

Rocsik Zoltánné
Káczán Katalin;
Varga Tamás

függvényében
2021.09.15-ig.

12. Egyéb
foglalkozások: pedagógusok
napközi,
tanulószoba,
szakkörök, sportkörök

október 1feljegyzés,
április
30. megbeszélés
folyamatos

13. Gyermekvédelmi munka

folyamatos

14. Pályaválasztási munka

15. Ünnepélyek,
megemlékezések

igazgató,
Óralátogatás,
ig.helyettes,
Beszélgetések,
oszt.
fő. Dokumentációk
mk.vezető
BEM tagjai
osztályfőnökök Igazgató,
Beszélgetés,
ig.helyettes
Dokumentumelemzés
Szatlóczki Edit
Kun István

igazgató,
Beszélgetés,
7-8.
osztály beszámoltatás
osztályfőnöke

pedagógusok

igazgató,
ig.-helyettes,
oszt.fő.
mk.vezető
a munkatervben
kijelölt
pedagógusok

Részvétel
ünnepségeken,
főpróbákon,
tapasztalatok
megbeszélése

írásbeli jelentés,
esetmegbeszélés;
esetkonferencia
folyamatos
félévi értekezlet,
jelentkezési
lapok,
visszajelzések a
felvételről,
összegzés
az minden iskolai munkaközösség
ünnepélyen
értekezlete,
a
megbeszélés,
felvételek,
fényképek

Teljesítve

Teljesítve

Teljesítve

Teljesítve
(A
járványügyi
előírások fokozott
figyelembe vétele
mellett.)

Ügyeleti
1
munka

ügyeletes
nevelők

ig.helyettes
oszt.fő.
mk.vezető

Dekoráció,
1
faliújság aula

Kovács
Alexandra

oszt.fő.
vezető

18.

19.
Takarítási
1
20. ellenőrzése

munkák takarítók

21. 2020/2021-as tanévben tanfelügyeleti
ellenőrzésre kijelölt kollegák:

Helyszíni ellenőrzés,
Beszélgetés,
Dokumentumelemzés

folyamatos

mk. Helyszíni ellenőrzés

folyamatos

iskolatitkár

Helyszíni ellenőrzés

folyamatos

Tóth Éva
BEM

tanfelügyeleti
ellenőrzés

megbeszélés
szükséges

Szekeres Andrea;

dokumentu-

Szabó József;

mok

Szilvásiné Kálmán Szilvia

előkészítése.

Szükség szerint a tanfelügyeleti
ellenőrzésre kijelölt kollegák segítése.

munkaközösség
Teljesítve
értekezlete,
megbeszélés, csak
szükség esetén
feljegyzés
munkaközösség
értekezlete,
Teljesítve
megbeszélés
csak
szükség
esetén feljegyzés Teljesítve
2021. – OH által Szükséges
kijelölt időpont:
dokumentumok
2021. őszi időszak feltöltve az OH
felületére – a
tanfelügyeleti
ellenőrzésben
részt
vevő
kollegák által;

Az idei tanévben nem releváns!
A 2020/2021-es tanév pedagógus önértékelés folyamata
(melléklet)
A Belső Ellenőrzési Munkaközösség feladatai: dokumentumelemzés, óralátogatás, kérdőívkészítés-elemzés (melyben a tantestület tagjai
segítenek), interjúkészítés, összegző értékelés elkészítése.
Csoport vezetője: Rocsik Zoltánné
Tagok: Rocsik Zoltánné, Szatlóczki Edit, Zákány Barbara
Részfeladatok végzése:
Dokumentumelemzés:

BEM, Varga Tamás; Káczán Katalin,

Tevékenység-/ foglalkozás látogatás
Interjúk, kérdőíves felmérések összesítése

Lépés

Időpont

Szatlóczki Edit; Kóródiné Árkosi Edina
Zákány Barbara Mária; Szilvásiné Kálmán Szilvia, Kóródiné Árkosi Edina,

Feladat

Érintett személy,
tevékenységek,
dokumentálás, stb.

Teljesítés/
Megvalósítás/ Megjegyzés

1.

2.

3.

4.

2020. június 30.
Módosítás
lehetséges az OH
függvényében
2020.09.15-ig.

2020.
08.31

2020.
első
szülői értekezlet
2020.
09.30.

Önértékelésre kijelölt
pedagógus

Az érintettek tájékoztatása:
- önértékelési csoport
tagjai
- önértékelésben résztvevő
pedagógusok felkészítése

❖
❖
❖

❖
Szülők tájékoztatása
❖
Önértékelési kézikönyv
átadása a pedagógusok részére

❖

❖ Rocsik Zoltánné - 2.
2022-ben lesz megvalósítva,
félévben
az idei tanévben nem
releváns.
A folyamat koordinátora:
Rocsik Zoltánné
Teljesítve
Nevelőtestületi értekezlet
keretében
Legkésőbb tanévnyitó
értekezlet
Teljesítve
A folyamat koordinátora:
A
járványügyi
Rocsik Zoltánné
előírások miatt online
Tanév első szülői értekezletén
szülői értekezleteket
tartottunk.
BEM informatikai felelős:
Teljesítve
Zákány Barbara

A 2020/2021-es tanév Vezetői önértékelés folyamata - 1. félévben
A Belső Ellenőrzési Munkaközösség feladatai: dokumentumelemzés-előkészítése (vezetői pályázat, pedagógiai program, egymást követő 2
tanév munkaterve és a beszámolók, SZMSZ) Kérdőíves felmérés, interjúkészítés, összegző értékelés elkészítése.
Csoport vezetője: Rocsik Zoltánné
Tagok, felelősök: Rocsik Zoltánné, Szatlóczki Edit, Zákány Barbara

Időpont
2020. 1.
félév
2020. 1.
félév
2020. 1.
félév
2020. 1.
félév
2020. 1.
félév
2020. 1.
félév

Feladat
Értékelésbe bevonandó további partnerek
körének meghatározása.
Az előző pont alapján meghatározott
partnerek tájékoztatása.
Kézikönyv 4., 5. sz. melléklet. Kérdőíves
felmérések lebonyolítása, összesítése,
informatikai rendszerbe való feltöltése.
Szülői kérdőívek (6. sz melléklet)- a Szülői
Szervezet írásban benyújtott kérelme
alapján.
Interjútervek készítése. Az interjú kérdések
és válaszok rögzítése jegyzőkönyvbe.
Dokumentumok előkészítése: vezetői
pályázat, pedagógiai program, 2 tanév
munkaterve és a beszámolók, SZMSZ

Felelős
BEM+ vezető

Teljesítés/ Megvalósítás/ Megjegyzés
Teljesítve

BEM

Teljesítve

BEM

Teljesítve

BEM, DÖK felnőtt vezetője

Teljesítve

BEM, Varga Tamás; Szilvásiné Kálmán
Szilvia, Kóródiné Árkosi Edina
BEM, Varga Tamás

Teljesítve
Teljesítve

2020. 1.
félév
2020. 1.
félév

Összegyűjtött adatok alapján
meghatározza a fejleszthető és a
kiemelkedő területeket (értékelés).
Egyéni Önfejlesztési terv készítése és
feltöltése az Értékeléssel együtt az
informatikai rendszerbe, illetve eljuttatja a
fenntartó felé.

BEM, Vezető

Teljesítve

BEM, Vezető, Fenntartó

Teljesítve

A 2020/2021-es tanév Intézményi önértékelés folyamata
Időpont
2021. április
30.
2021. április
30.

Feladat
Intézményi elvárások teljesülésének vizsgálata évente

Felelős
BEM

Elégedettségmérés- szülők és pedagógusok

BEM, DÖK felnőtt vezetője
Megvalósítás elhalasztva : 2022. áprilisra

Teljesítve

Teljesített hospitálások:
Teljesített hospitálások 2020/2021.
2. (dec.-febr.)

Név

1. (szept.-nov.)

Tóth Éva
TELJESÍTVE☺
Varga Tamás
TELJESÍTVE☺
Zákány Barbara

Káczán Katalin 2. osztály

Erdősné Ónodi Nóra
TELJESÍTVE☺
Szilvásiné Kálmán Szilvia
TELJESÍTVE☺

Szabó József 1. osztály Kosárpalánta

Szatlóczki Edit
TELJESÍTVE☺

Zákány Barbara
Matematika 6. o.

Káczán Katalin
TELJESÍTVE☺

Kóródiné Árkosi Edina
testnevelés 2-3.osztály

Rocsik Zoltánné
TELJESÍTVE☺

Kóródiné Árkosi Edina
Testnevelés 4.o.
Kóródiné Árkosi Edina
Technika 4.o.
Kun István
Rajz 4.o.
Varga Tamás
Matematika 7.o.
Zákány Barbara
Matematika 5. o.
Kun István 4.o. rajz

Kóródiné Árkosi Edina
TELJESÍTVE☺

Káczán Katalin
2-3. Vizuális kultúra

Kun István
Természetismeret 6. osztály
Zákány Barbara
5-6. Testnevelés és sport
Szilvásiné Kálmán Szilvia 1.osztály
Angol

Erdősné Ónodi Nóra
1.osztály

Szilvásiné Kálmán Szilvia
Angol 3.o.

3. (márc.- máj.)
Erdősné Ónodi Nóra 1. osztály
Olvasás
Rocsik Zoltánné
Matematika 4.o
Szekeres Andrea
Technika
Kóródiné Árkosi Edina
Olvasás 2.o.
Káczán Katalin
2.o. matematika
Csodaszarvas tábor:
Drámajáték foglalkozás – Kemény
Emese vezetésével (2021. 06.24.)
Kun István
Földrajz 8.o.
Kun István
Osztályfőnöki 8.o.
Szilvásiné Kálmán Szilvia
angol 3. osztály
Rocsik Zoltánné
4.o. magyar irodalom

.

Szekeres Andrea
TELJESÍTVE☺

Kun István
TELJESÍTVE☺

Szabó József
TELJESÍTVE☺

Zákány Barbara
Testnevelés
Rocsik Zoltánné
4.o. Nyelvtan
Zákány Barbara
Matematika 5.o.
Szekeres Andrea
Online óra 8.o. Magyar nyelvtan
Szatlóczki Edit
Tórténelem 8.o.
Szabó József
Testnevelés 5-6.o.
Szilvásiné K. Sz.
Angol
Kun István
5.o. Természetism.
Kóródiné Árkosi Edina
4.o. Testnevelés

Megvalósítás:
➢ 2020 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 8-ig, a továbbiakban online tartottuk a kapcsolatot.)

➢ A 2020/2021-es tanévre betervezett pedagógus önértékelési folyamat nem volt releváns, áttéve 2021/2022-es tanévre.
➢ A pedagógusok folytatták a kollegáknál történő hospitálásokat tapasztalatcsere, módszertani megújulás céljából. A betervezett
óralátogatások több-kevesebb sikerrel történtek meg; e területen előrelépés történt, de még mindig nem teljesült 100%-ban.
➢ 2021. március 8-tól digitális tanrend került bevezetésre április 16-ig az alsó tagozatosoknak, május 8-ig a felső tagozatosoknak.
(COVID-19 járvány 3. hullám)
➢ A tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt kollegák: Szilvásiné Kálmán Szilvia, Szekeres Andrea; Szabó József. 2021. őszén valósul meg a
tanfelügyeleti ellenőrzés.
➢ Szükség szerint segítettük a tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt kollegákat.
➢ Az OH informatikai felületére feltöltöttük a szükséges dokumentumokat.
Feladataink a 2021/2022-es tanévre
•

2020/2021-es tanévben tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt kollegák segítése szükség szerint az őszi (2021) időszakban:

❖ Szekeres Andrea
❖ Szabó József
❖ Szilvásiné Kálmán Szilvia
•

2021/2022-es tanévben önértékelésre kijelölt kollegák segítése szükség szerint a tavaszi (2022) időszakban:

❖ Rocsik Zoltánné
❖ Káczán Katalin
❖ Erdősné Ónodi Nóra
❖ Varga Tamás
•

Elégedettségmérés- szülők és pedagógusok körében – 2022. április

•

Intézményi önértékelés elkészítése

Az intézmény önértékelése
2020/2021-es tanév
Az önértékelés folyamatáért felelősök: Tóth Éva, Varga Tamás,
Rocsik Zoltánné, Zákány Barbara, Szatlóczki Edit
ELVÁRÁSOK

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.

•
•
•
•

•
•
•

MEGVALÓSULÁS

➢ Felülvizsgálatra, szükség esetén átdolgozásra és elfogadásra
kerültek az intézményi stratégiai dokumentumok (2020.08.),
melyek alapján kerültek kidolgozásra a munkaközösségek tervei.
➢ A tanév végi beszámoló megállapításai alapján az augusztusi
tanévnyitó értekezletre készül el a következő tanév terve.
➢ 2020. szept. 15-ig minden pedagógus elkészítette az egyéni
fejlesztési terveket.
➢ Negyedévenként és szülői értekezleteken (online) 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 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 tervek és beszámolók eredményeinek figyelembe vételével
történik a következő tanév tervezése.
➢ 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 az első félévben. Utána, sajnos változás
történt, s az új családsegítővel még nem találkoztunk értekezlet
keretén belül.
➢ Az idei tanévben sajnos nem szervezhettünk közös programokat a
tanulók szüleinek bevonásával - a járványügyi intézkedések
előírásainak megfelelően.

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

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 – a járványügyi
előírások betartása mellett.

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.

•

•
•
•

IV.

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

•

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki
működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak.
A munkatervüket az intézményi célok figyelembe
vételével határozzák meg.
A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre
tisztázott.
Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az
intézményben, amely tervezett és szervezett formában
zajlik.
A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai
folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése.
Az intézményben rendszeres, szervezett a belső
továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása.

•
•
•
•

➢
o
o
o
➢

Eredményességi mutatóink:
versenyeredmények (iskolai, megyei, regionális)
OKM
NETFIT
A kompetenciamérés eredményeiről a 2020/2021-es 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.

➢ A nevelőtestületben két munkaközösség működik: osztályfőnöki
és belső ellenőrzési munkaközösség. A munkaközösségek
egymással együttműködve, az intézményi célok figyelembe
vételével hajtották végre feladataikat a járványügyi előírások
betartása mellett.
➢ 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.( Márc. 8-tól online értekezleteket tartottunk.)
➢ A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott.
➢ Az információáramlás minden területen megfelelően működök.

•
•
•
•

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.

•
•
•

VI.

A pedagógiai munka feltételei

•

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai
program megvalósításához szükséges infrastruktúra
meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.

➢ A partnerazonosítás megtörtént, a kapcsolat rendszeres
(önkormányzat, óvoda, szülők, fenntartó, rendőrség)
➢ Az intézmény a partnerek megismert igényei alapján tájékoztatja a
külső partnereket.
➢ A havonkénti értekezletek nyitottak a partnerek számára. A
visszacsatolásban a szóbeli visszajelzés dominál.
➢ Az intézmény lehetőségi szerint minőségi tartalommal jelenik meg
a közéletben. E tanévben sajnos erre nem volt lehetőség a
járványhelyzet miatt.

➢ A fenntartó felé a szükséges jelzések megtörténtek.
➢ Az intézményvezetés törekedett a kollegák
leterhelésére.

egyenletes

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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.

➢ 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 részvétel lehetőségét.
➢ Alapelvként tűzték ki a tervezésben és a megvalósításban a
jogkövető magatartást.

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, 2021. 06. 25.

A Tiszatenyői Szent István Általános Iskola
OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA
a 2020/2021-es tanévben
elvégzett feladatairól

Készítette: Káczán Katalin
munkaközösség-vezető

Augusztus
Feladat
Alakuló értekezlet
Pótvizsga
Helyi tanterv elkészítése
Tanévnyitó értekezlet
Belső ellenőrzési terv elkészítése
Tanmenetek leadási határideje

Felelős(ök)
iskolavezetés
érintett nevelők
minden pedagógus
iskolavezetés
Rocsik Zoltánné
Varga Tamás
minden nevelő

Határidő
augusztus 17.
augusztus 18.
augusztus 15.
augusztus 26.
augusztus 26.
augusztus 31.

Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség
Végrehajtva
Végrehajtva
Végrehajtva
Végrehajtva
Végrehajtva
Végrehajtva

Szeptember
Feladat
Első tanítási nap: helyi protokoll ismertetése

Felelős(ök)
iskolavezetés
Káczán Katalin

Exatlon családi nap

minden tanuló
pedagógus

Ügyeleti munka megszervezése

Káczán Katalin

Határidő
szeptember 1.

és szeptember 1.

szeptember 1.

Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség
A vírusveszély miatt kidolgozott protokoll szerint
kezdtük el az évet. A gyerekeknek megtanítottuk a
védekezéshez
szükséges
ismereteket,
új
szabályokat, előírásokat, amelyeket innentől be
kell tartaniuk.
AZ EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „A TANULÓI
LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETETT
INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA” KIEMELT
UNIÓS PROJEKT KERETÉBEN megrendezésre
kerülő programban a mozgás, közösségépítés volt
az elsődleges szempont.
Végrehajtva.

Faliújság gondozása

osztályfőnökök
a szeptember első
tantermekben, Kovács hete
Alexandra az aulában
Fejlesztési tervek elkészítése a szakértői minden érintett nevelő szeptember 30.
véleménnyel rendelkező tanulók részére többségi
pedagógusok által
Egyéni fejlesztési tervek elkészítése szakértői fejlesztő pedagógusok szeptember 30.
véleménnyel rendelkező tanulók részére
Szülői értekezletek megtartása
osztályfőnökök
szeptember 15.
5.
osztálynál
az
osztályban
tanító
összes pedagógus
Zákány Barbara portfólióvédés
Zákány Barbara
szeptember 24.
Varga Tamás
Európai Diáksport Napja
Szabó József
szeptember 25.
minden pedagógus

Törzslapok megnyitása

1., 2. és 5. osztályos szeptember 30.
osztályfőnökök és az
érintett nevelők
Családlátogatás 1. osztályosoknál
Erdősné Ónodi Nóra
szeptember 30.
Munkaközösségi értekezlet – a havi munka Káczán Katalin
szeptember 29.
értékelése, a következő hónap feladatai

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok:

Végrehajtva.
Végrehajtva
Végrehajtva
A vírusveszély miatt a helyi protokoll szerint

Sikeres védés.
A vírusveszély miatt csak az iskola tanulói,
pedagógusai vettek részt a programon. Az
osztályok egyszerre több helyszínen, de egymástól
elkülönítve mozogtak, sportoltak. A helyszínek
cseréjekor minden eszközt fertőtlenítettünk. Jó
hangulatú nap volt, a gyerekek nagyon élvezték a
feladatokat. (Exatlon pálya, célbadobás, floorball,
foci, kosárlabda, akadálypálya)
Végrehajtva
Végrehajtva
Minden tanuló magatartásának és szorgalmának
értékelése, a hónapban elvégzett feladatok
értékelése, felkészülés a következő hónap
feladataira.

NTP kirándulás

Zákány Barbara
Tóth Éva

Online mesemondó verseny

Szekeres Andrea

Tehetségmérés az 5. osztályban

Oroszné Tünde

Verseghy Ferenc Könyvtár rajzpályázata

Kun István

A három kismalac

alsós tanítók

A járványhelyzet miatt nem engedélyezték az
utazást. A pályázat módosításra került, és szakmai
nap kerül megrendezésre október 14-én.
szeptembertől
Tanulóink ismét bebizonyították, hogy igen
október 19-ig.
tehetségesek, hisz szép eredményt értek el a
versenyen.
szeptember 17- Az idén is felmérték, hogy az 5. évfolyamon ki
18.
miben tehetséges, milyen területen, mit kell még
fejleszteni ahhoz, hogy sikeres felnőttekké
váljanak tanulóink.
szeptember 30.
A grafika tanszakra járó tanulók mérették meg
magukat eredményesen.
szeptember 25.
A gyerekek barátságos környezetben, szép és
újszerű díszlet keretében tekinthettek meg egy
modern feldolgozású mesét, bábelőadást.
szeptember 25.

Október
Feladat
Faliújság gondozása
Aradi vértanúk emléknapja
Sportnap
Európai Programozás Hete – EU Code Week
2020.
Megemlékezés nemzeti ünnepünkről – október
23.
Munkaközösségi értekezlet – a havi munka
értékelése, a következő hónap feladatai

Felelős(ök)
osztályfőnökök
Kovács Alexandra
Káczán Katalin
Szabó József
Tóth Éva
Szatlóczki Edit
Kun István
Káczán Katalin

Határidő
Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség
október első hete Végrehajtva
október 6. kedd

Szokásos
módon:
osztályfőnöki
órákon,
faliújságokon emlékeztünk meg.
október 9.
Végrehajtva
október 12-16.
Online verseny formájában a Meet and Code
pályázat keretében.
október 22.
Iskolánk tanulói nagyon színvonalas műsorral
emlékeztek meg nemzeti ünnepünk alkalmából.
október utolsó Végrehajtva
hete

Mérések:
szövegértés,
hangos
matematika
Difer vizsgálat az 1. osztályban

olvasás, érintett nevelők
Erdősné Ónodi Nóra

Iskolanyitogató foglalkozások:
iskolavezetés
óvodások látogatása az iskolában októbertől érintett pedagógusok
áprilisig havi 1 alkalommal
Közlekedésbiztonsági órák

Erdősné Ónodi Nóra

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok:
NTP kirándulás
Zákány Barbara
Tóth Éva
Online mesemondó verseny

Szekeres Andrea

október 15-ig

december 4-ig
Végrehajtva
folyamatosan
októbertől havi 1 A vírushelyzet miatt ez most nem valósulhatott
alkalom
meg, ezért a leendő elsős szülőknek Facebook
csoportot hoztunk létre, és online játékos
feladatokon keresztül ismertettük a gyerekekkel,
szüleikkel iskolánkat, az iskolás lét mibenlétét.
október
Iskolarendőr közreműködésével megvalósuló
program, az iskolarendőr elfoglaltsága miatt
későbbi időpontra áthelyezve.
szeptember 25.
szeptembertől
október 19-ig.

Országos Könyvtári Napok: Régi korok, tárgyak Gubán Istvánné
október 6-9.
interaktív kiállítás
1.o.:
Szilvásiné
Kálmán Szilvia
2.o.:Kóródiné Árkosi
Edina
3.o.:Káczán Katalin
4.o.: Rocsik Zoltánné
Jonatán - országos online olvasási verseny
Káczán Katalin
október 5.
Pályaválasztási Tanácsadás - POK

Kun István

Végrehajtva

október 19.

A járványhelyzet miatt nem engedélyezték az
utazást. A pályázat módosításra került, és szakmai
nap kerül megrendezésre október 14-én.
Tanulóink ismét bebizonyították, hogy igen
tehetségesek, hisz szép eredményt értek el a
versenyen.
A járványügyi előírások betartása mellett vettünk
részt osztályonként az iskola olvasótermében lévő
kiállításon. A gyerekek nagyon élvezték, hogy
olyan tárgyakat ismerhettek meg, amelyet még
szüleik,
nagyszüleik
használtak
a
mindennapokban, de ők már nem ismerik.
A 2. és 3. osztályosok közül 6 főt neveztem be a
többfordulós, egész tanévben zajló online olvasási
versenyre.
Nagy segítség volt ez a tanácsadás a továbbtanulni
szándékozó fiataloknak.

Egyéni továbbtanulási tanácsadás

Zene világnapja

Aradi vértanúk emléknapja

Kun István

október 19-től A pályaválasztási tanácsadás után iskolánk
folyamatosan
továbbtanulási szakértője minden tanulóval, és
szüleikkel is konzultált, hogy mindenki megtalálja
a neki megfelelő szakmát, irányultságot, iskolát.
Kóródiné
Árkosi október 2.
A 2-3. osztály tanulóival a zene megszerettetése
Edina
volt a fő célunk, illetve a közösségépítés is fontos
Káczán Katalin
szerephez
jutott.
Gyerekdalok
hallgatása,
illusztráció készítése, kiállítás a tanteremben.
Kóródiné
Árkosi október 6.
Olvasás óra keretében szövegfeldolgozás, rövid
Edina
videó megtekintése a 2. és a 3. osztályban. A
Káczán Katalin
hazaszeretet, magyarságtudat mélyítése, történelmi
ismeretek.

November
Felelős(ök)
osztályfőnökök
Kovács Alexandra
A szülők értesítése a tanulmányi eredményről a osztályfőnökök
negyedév végén
Iskolanyitogató foglalkozások:
iskolavezetés
óvodások látogatása az iskolában októbertől érintett pedagógusok
áprilisig havi 1 alkalommal
Tantestületi fogadóóra
Káczán Katalin
minden nevelő
Országos mérésekhez az adatok megküldése
Varga Tamás
Munkaközösségi értekezlet – a havi munka Káczán Katalin
értékelése, a következő hónap feladatai
Drogprevenciós előadás
Erdősné Ónodi Nóra
Feladat
Faliújság gondozása

Határidő
november
hete
november
szerda

Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség
első Végrehajtva
8. Végrehajtva
Online formában.

folyamatosan
november 11.

A vírushelyzet függvényében

november 20-ig
november 25.

Végrehajtva
Végrehajtva

november 23.

Iskolarendőr közreműködésével megvalósuló
program, amelyben a 7. és 8. osztályosok vettek
részt.

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok:
Közlekedésbiztonsági órák
Erdősné Ónodi Nóra november 9., 23.
és az érintett nevelők
Könyvtár-Mozi
Rocsik Zoltánné
november
Egészségnevelési vetélkedő

Rocsik Zoltánné

Bolyai Matematika Csapatverseny

Varga Tamás
Rocsik Zoltánné

Egyéni továbbtanulási tanácsadás

Kun István

NTP pályázat zárása
Jonatán - országos online olvasási verseny

Zákány Barbara
Káczán Katalin

1-6. osztályos gyerekek ismerkedhettek meg a
legfontosabb közlekedésbiztonsági szabállyal.
A 4. osztályosok néztek meg meséket az iskola
könyvtárhelyiségében.
november 16.
A
4.
osztályosok
vetélkedtek
délután
osztálykereten belül.
november 13.
A 2020. november 13-án megrendezett Bolyai
Matematika Csapatverseny megyei fordulóján első
helyezést ért el iskolánk 4. osztályának Szisuli
nevű csapata: Molnár Nikoletta, Nagy Zsanett
Rebeka, Szilágyi Lajos és Varga Eszter, és ezzel
csapatunk bejutott az országos döntőbe.
október 19-től A pályaválasztási tanácsadás után iskolánk
folyamatosan
továbbtanulási szakértője minden tanulóval, és
szüleikkel is konzultált, hogy mindenki megtalálja
a neki megfelelő szakmát, irányultságot, iskolát.
november 25.
Végrehajtva
novemberben
A 2. és 3. osztályosokkal az online szövegek
folyamatosan
feldolgozása, feladatok elkészítése, feltöltése

December
Feladat
Faliújság gondozása
Karácsonyi díszítés (Advent: dec.1-dec 24.)

Felelős(ök)
osztályfőnökök
Kovács Alexandra
osztályfőnökök
Kovács Alexandra

Határidő
december első
hete
decemberben
folyamatosan

Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség
Végrehajtva
Végrehajtva
Iskolánk folyosói, termei, aulánk mind karácsonyi
díszbe öltöztek a szorgos kezeknek köszönhetően.

Jelentkezés a központi írásbeli felvételire
Mikulás

Kun István
Kun István, DÖK

Iskolanyitogató foglalkozások:
iskolavezetés
óvodások látogatása az iskolában októbertől érintett pedagógusok
áprilisig havi 1 alkalommal
Nagycsoportos szülők tájékoztatása a következő Tóth Éva igazgató
tanévről – szülői értekezlet
Rocsik Zoltánné
Munkaközösségi értekezlet – a havi munka Káczán Katalin
értékelése, a következő hónap feladatai
Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok:
Bercsényi Miklós Gimnázium – Arany János Kun István
Program bemutatója
Mikulás délután
Szilvásiné
Kálmán
Szilvia
Szekeres Andrea
Intézményvezetői önértékelés
BEM
Tóth Éva
Jonatán - országos online olvasási verseny
Káczán Katalin
Online Karácsonykupa

Szekeres Andrea

Bolyai Matematika Csapatverseny Országos Varga Tamás
Döntő
Rocsik Zoltánné

december

A falu egy lakosának köszönhetően gyönyörű fa
került az aulába, ennek feldíszítésében minden
tanuló és pedagógus részt vett.
Végrehajtva
Délelőtt érkezett meg a Mikulás nagy titokban,
mikor a gyerekek órán voltak. Szünetben mindenki
egy csomagot talált a cipőjében.
Online formában

december 18.

A vírushelyzet függvényében

december 18-ig

Végrehajtva

december 2.

A 8. osztály megismertetése a programmal.

december 4.

Az alsósok napközis csoportjai közös Mikulás
délutánt tartottak, mókával, vetélkedővel, remek
hangulattal.
Végrehajtva

december 4.
december 4.

december 15.
decemberben
folyamatosan
december 31.

december 12.

A 2. és 3. osztályosokkal az online szövegek
feldolgozása, feladatok elkészítése, feltöltése
Iskolánk tánc és mozgás csoportja aranyérmet
nyert az Online Moderntánc és Mazsorett
versenyen serdülő bronz kategóriában. Szólóban
pedig Iglódi Iringó ezüst érmet vehetett át.
A Bolyai Matematika Csapatverseny Országos
Döntőjében 22. helyezést ért el iskolánk 4.
osztályának Szisuli nevű csapata: Molnár

Nikoletta, Nagy Zsanett Rebeka, Szilágyi Lajos és
Varga Eszter.
Január
Felelős(ök)
osztályfőnökök
Kovács Alexandra
Iskolanyitogató foglalkozások:
iskolavezetés
óvodások látogatása az iskolában októbertől érintett pedagógusok
áprilisig havi 1 alkalommal
Központi írásbeli felvételi
osztályfőnök,
felkészítő
pedagógusok
Osztályozó értekezlet
Tóth Éva
Első félév vége: január 22.
osztályfőnökök
Félévi értesítők elkészítése január 29-ig
Tanulók fizikai állapotának és edzettségének Szabó József
vizsgálata 5-8. évfolyamon
Zákány Barbara
Munkaközösségi értekezlet – a havi munka Káczán Katalin
értékelése, a következő hónap feladatai
Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok:
Eventus – Eger: Egri csillagok országos Kun István
tehetségkutató rajzverseny döntő

Határidő
január első hete

Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség
Végrehajtva

január

A vírushelyzet függvényében online.

január 23.

Végrehajtva. Iskolánk 4 tanulója írta meg a
központi írásbelit.

január 21.
január 22.
január 29.
január 11 –
április 23.
január
utolsó
hete

Végrehajtva
Végrehajtva

január 16.

Jonatán - országos online olvasási verseny

Káczán Katalin

V. Baranyi Ferenc Online Szavalóverseny

Szekeres Andrea

januárban
folyamatosan
január 21.

Minden évben részt vesznek iskolánk grafika
tanszakának tanulói e magasrangú versenyen. Idén
Farkas Dominik 8. osztályos tanuló képviselte szép
eredménnyel iskolánkat.
A 2. és 3. osztályosokkal az online szövegek
feldolgozása, feladatok elkészítése, feltöltése
Korom Kriszta 5. osztályos és Kóródi Hanna Sára
8. osztályos tanulók képviselték iskolánkat.

Feladat
Faliújság gondozása

Folyamatban
Végrehajtva

Telefonos fogadóóra

Zákány Barbara

januárban
folyamatosan
január 18.

5. és 6. osztályos tanulók szüleinek tájékoztatása
telefonon.
A lemorzsolódással érintett tanulókról szóló
feladatok egyeztetése a mentorral.

Értekezlet a mentorral

Tóth Éva

Határidő
február első hete

Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség
Végrehajtva

február 8-12.

A vírushelyzet miatt elmaradt

DÖK
tantestület tagjai

február 22.

Szülői értekezlet

osztályfőnökök
Káczán Katalin

február 15-ig

A kommunizmus áldozataira emlékezünk –
február 25.
Félévi értekezlet
Középiskolai felvételi jelentkezési lapok
elküldése

osztályfőnökök
Káczán Katalin
Varga Tamás
Kun István

február 25-ig

Mivel az iskolába nem jöhettek be szülők, de
szerettük volna, ha nem marad el a farsang
élménye, ezért ezen a napon a gyerekek
jelmezekbe öltözve jöhettek iskolába, így
tölthették az egész napot. Osztályközösségek
osztályszinten is farsangolhattak az általuk kitalált
módon. A gyerekek nagyon élvezték ezt a vidám
napot.
Minden osztályfőnök online és/vagy írásos
formában is tájékoztatta a szülőket az ilyenkor
szokásos dolgokról, illetve a járványhelyzetből
adódó egyéb fontos feladatokról, stb.
Szokásos
módon:
osztályfőnöki
órákon,
faliújságokon emlékeztünk meg.
Végrehajtva
Végrehajtva

Február
Feladat
Faliújság gondozása

Felelős(ök)
osztályfőnökök
Kovács Alexandra
érdeklődők Káczán Katalin

Nyílt órák szervezése szülők,
számára.
Kosárpalánta program bemutató óra a szülők
és nevelőtestület számára
Farsang – DÖK rendezésében

Szabó József

február 03.
február 19.

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének Szabó József
vizsgálata 5-8. évfolyamon
Zákány Barbara
Munkaközösségi értekezlet – a havi munka Káczán Katalin
értékelése, a következő hónap feladatai
Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok:
Közlekedésbiztonsági alapvizsga
Rocsik Zoltánné

január 11 – Végrehajtva
április 23 .
február
utolsó Végrehajtva
hete

február végétől 4. osztály 21 fő tanulója sikeres vizsgát tett.
március
5-ig
folyamatosan, ill.
május 26.
Zákány Barbara
február 16.
5-6. osztályosok vettek részt a versenyen.
Szilvásiné
Kálmán farsang hete
A napközis csoportok egész hetes farsangi hetet
Szilvia
tartottak a szabadidős tevékenységként. A
Szekeres Andrea
gyerekek nagyon sokat tanultak a farsangi
hagyományokról,
készítettek
álarcokat,
kiszebábot, amit el is égettek. Rendkívül változatos
és élménydús programsorozatban vehettek részt.

Bercsényi online matematika verseny
Farsangi hét a napköziben

Március
Feladat
Faliújság gondozása

Felelős(ök)
osztályfőnökök
Kovács Alexandra
iskolavezetés
októbertől érintett
pedagógusok
Kun István

Iskolanyitogató foglalkozások:
óvodások látogatása az iskolában
áprilisig havi 1 alkalommal
Pénzügyi és vállalkozói témahét
7. és 8. osztály
Megemlékezés nemzeti ünnepünkről–március 15.
Középiskolai felvételi adatlap módosítása

Zákány Barbara
Kun István

Határidő
március első hete

Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség
Végrehajtva

március

Elmaradt, illetve az online térbe tevődött át a
kapcsolattartás.

március 1-5.

Online formában tartottuk meg, a 7-8. osztály
minden tanulója részt vett.
5-6. osztály
Végrehajtva

március12.
március 22-23.

Digitális témahét
Tóth Éva
Tanulók fizikai állapotának és edzettségének Szabó József
vizsgálata 5-8. évfolyamon
Zákány Barbara
Munkaközösségi értekezlet – a havi munka Káczán Katalin
értékelése, a következő hónap feladatai
Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok:

3 tanuló módosította az adatlapját. Az
osztályfőnök többször is online formában
egyeztetett a szülőkkel.
március 22-26.
Online formában
január 11 – április Végrehajtva
23.
március
utolsó Végrehajtva- online
hete

Április
Feladat
Faliújság gondozása
Kirándulások
Költészet napja – április 11.
Vers- és prózamondó verseny
A holokauszt áldozataira emlékezünk – ápr.16.
Tanulók fizikai állapotának és edzettségének
vizsgálata 5-8. évfolyamon
A szülők értesítése a tanulmányi eredményről a 3.
negyedév végén
Munkaközösségi értekezlet – a havi munka
értékelése, a következő hónap feladatai

Felelős(ök)
osztályfőnökök
Kovács Alexandra
Káczán Katalin
Káczán Katalin

Határidő
április első hete

Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség
Végrehajtva

április 9. és 30.
április 9.

A Covid miatt elmaradt.
A Covid miatt elmaradt.

Káczán Katalin
Szabó József
Zákány Barbara
osztályfőnökök

április 16-ig
Online formában
január 11 – április Végrehajtva
23.
április
Végrehajtva

Káczán Katalin

április
utolsó hete

Végrehajtva

Leendő 1. osztályosok beíratkozása
Anyák napja

titkárság,
iskolavezetés
osztályfőnökök

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok:
Online színházi előadás
alsós tanítók

április 15-16.
április 30.

Megtörtént a beíratkozás, nagy örömünkre sok
gyermek szülei választották a mi iskolánkat.
Az anyák napi szokásos ünnepségünket nem
tudtuk megtartani, de a gyerekekkel ajándékokat
készítettünk, verseket tanultunk, hogy az
édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat fel
tudják köszönteni.

április 29.

A beszélő fa
Az alsó tagozatos tanulók részt vehettek egy
online színházi előadás megtekintésében.

Határidő
május első hete

Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség
Végrehajtva

május
1-től
folyamatosan
május 26.
május 25-28.

Iskolánk saját maga által kidolgozott mérései
minden osztályban. Végrehajtva
Végrehajtva
Mivel a Covid miatt hosszú időszakot töltöttek a
gyerekek online oktatásban, ezért kicsit
módosítottunk a vizsgákon, és könnyített módon
tartottuk meg.

Május

Mérések: szövegértés, hangos olvasás, matematika

Felelős(ök)
osztályfőnökök
Kovács Alexandra
érintett nevelők

Országos kompetenciamérés
Vizsgák- 4. 6. 8. osztály

Varga Tamás
érintett nevelők

Feladat
Faliújság gondozása

Kerékpáros ügyességi verseny

Erdősné
Ónodi május
Nóra
Országos írásbeli idegen nyelvi mérés 6 és 8. Szilvásiné Kálmán május 19.
évfolyamon (angol írásbeli szövegértés)
Szilvia

Végrehajtva

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka Káczán Katalin
értékelése, a következő hónap feladatai
Tanulók fizikai állapotának és edzettségének Szabó József
vizsgálata: ADATOK FELTÖLTÉSE!
Zákány Barbara
Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok:
Virtuális országházi séta
alsós tanítók

XXIV. Kárpát-medencei Simonyi
helyesírási verseny megyei forduló

Zsigmond Szekeres Andrea

május
utolsó hete
május 28-ig

Végrehajtva

május 5.

Alsós tanulóink ismerhették meg kívül-belül egy
virtuális sétán az Országház épületét, annak
történetét, érdekességeit.
Korom Kriszta 5. osztályos tanuló 3. helyezést ért
el

május

Végrehajtva, adatok határidőre feltöltve.

Június
Feladat
Faliújság gondozása
Nemzeti összetartozás napja - június 4.
Tanévzáró, ballagás

Felelős(ök)
osztályfőnökök
Kovács Alexandra
Káczán Katalin

Határidő
június első hete

Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség
Végrehajtva

június 4-ig

Szatlóczki Edit
Kun István

június 19.

június 14.
június 29.

Szokásos
módon:
osztályfőnöki
órákon,
faliújságokon emlékeztünk meg.
Az előírások betartásával a 7. és 8. osztály
valamint a szülők részvételével tartottuk meg a
ballagási ünnepséget, amely a szokatlan forma
ellenére is nagyon ünnepélyes és megható volt.
A többi osztály tanulói az osztályfőnököktől másmás időpontokban átvehették a bizonyítványaikat.
Végrehajtva
Végrehajtva

június 1.

Online színházi előadás az 5-6. osztály számára

Osztályozó értekezlet
Tóth Éva
Tanévzáró értekezlet
Tóth Éva
Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok:
50 perc alatt a Föld körül
felsős pedagógusok

Szolnoki Szigligeti Színház
Kőműves Kelemen
Holló Jankó – zenés darab

felsős pedagógusok

Tehetségmérés

JNSZ
Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat
szakembere által végzett mérés a 4. osztályban.
A napközis gyerekek egy projekthéten
hangolódhattak a nyári szünetre. Vidám nyári
kavalkád volt minden nap, főszerepben a vidám
nyári játékokkal.
Tóth Éva
június utolsó 2 Végrehajtva
Szilvásiné Kálmán hete
Szilvia
Kun István

Vakációra hangoló hét

Napközis táborok

június 3.

Kóródiné Árkosi június 9.
Edina
Káczán Katalin
Rocsik Zoltánné
júniusban
folyamatosan
Szilvásiné Kálmán utolsó tanítási hét
Szilvia
Szekeres Andrea

Online színházi előadás az 5-6. osztály számára
Online színházi előadás: a zenés színházi
élménnyel gazdagodtak a 3-4. osztály tanulói

