
1 

 

 

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS 

ISKOLA 

(Arany János Általános Iskola, Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola, 

Móra Ferenc Általános Iskola) 

 

 

 

 

 

 

TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ  

2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS 

ISKOLA  

TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

2016-2017. 

Tartalom 

1. Helyzetelemzés 

1.1 Tárgyi-műszaki feltételek javulása (romlása), jelentősebb felújítások, 

karbantartások 

1.1.1. A pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi-műszaki eszközök, 

taneszközök és felszerelések fejlesztése, elért eredmények, hiányosságok 

1.1.2. A működtetést ellátó önkormányzattal való együttműködés tapasztalatai 

1.2. Személyi feltételek alakulása 

1.2.1. Engedélyezett státuszok száma, felhasználása, intézményi humánerőforrás 

gazdálkodás alakulása a tanévben 

1.2.1.1. Pedagógus létszám alakulása, szak-és korösszetétele, szakos ellátottság 

alakulása, távozó dolgozók, új dolgozók. A pedagógusok munkaidejének felhasználása 

1.2.1.2. A pedagógiai munkát segítők száma 

1.2.1.3. Technikai dolgozók száma  

1.2.1.4. Intézményi belső továbbképzések  

1.3. Intézmény pályázatai 

1.4. Nevelőtestület, szakmai munkaközösségek munkájának rövid értékelése  

1.5. Tanulói létszám alakulása 

2. Pedagógiai munka elemzése 

2.1. Nevelési program megvalósítása 

2.1.1. A tanév során módosításra került-e a PP, ha igen, akkor miért? 

2.1.2. A pedagógiai alapelvek megvalósulása 

2.1.3. Pedagógiai célok, feladatok megvalósulása 

2.1.4. Nevelő-oktató munka folyamatainak megvalósulása a pedagógiai 

programban leírtak alapján 

 2.2 Helyi tanterv megvalósulása 



3 

2.2.1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, tanórai foglalkozások, 

óraszámok a 2016 / 2017. tanévben: 

2.2.2. Tantárgyfelosztás megvalósítása, esetleges módosítása, ennek indokai 

2.2.3. Tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztási rendjének 

megvalósulása 

2.2.4. Tanulói teljesítmény alakulása  

2.2.4.1. Tanulmányi átlageredmények  

2.2.4.2. Évközi és tanév végi vizsgák eredményei évfolyamonként és osztályonként  

2.2.4.3. A tanulók nyelvvizsgái  

2.2.4.4. Bukások számának alakulása  

2.2.4.5. Hiányzások számának alakulása 

2.2.5. Tanulók teljesítményének alakulása   

2.2.5.1. Országos kompetencia mérések eredményei és az iskola helye, eredményei 

2.2.5.2. Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálati adatai  

2.2.5.3. A tanulók szorgalma, magatartása 

3. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység 

4. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

4.1. Évismétlők száma / aránya évfolyamonként (osztályonként), iskola összesen, 

megtett intézkedések és eredményei 

4.2. Iskolaelhagyók száma / aránya évfolyamonként / osztályonként, ennek okai, 

megtett intézkedések és eredményei 

4.3. Felzárkóztatás eredményei, tapasztalatai, felzárkóztatás 

5. Tehetséggondozás, tanulmányi és sportversenyek adatai 

6. Az intézmény éves munkatervének végrehajtásáról szóló értékelés 

7. Oktatást támogató területek 

7.1. Gyermek és ifjúságvédelem alakulása az intézményben, külső szervekkel való 

együttműködés tapasztalatai 

7.1.2. Veszélyeztetett gyermekek száma 

7.1.3. Ingyenes tankönyvben részesülők száma 

7.1.4. Fejlesztő pedagógiai munka eredményei 

7.1.5.Iskolai pszichológus munkája 

7.1.6.Iskolai könyvtár kihasználtsága, legfontosabb adatai 



4 

8. Közösségformálás, önkéntes munka, közösségi eredményei az iskolában 

8.1. Iskolai közösségek, diákönkormányzat, szülői közösségek, iskolaszék, 

intézményi tanács stb. 

8.2. Közösségi szolgálat éves eredményei a középiskolákban (bekapcsolódó tanulók 

száma, együttműködési szerződések) 

8.3. Iskolai alapítvány támogatásai  

9. Iskola beiskolázási eredményei, kimeneti eredmények 

9.1. Jelentkezők adatai, az 1. évfolyamra felvettek száma (fellebbezések száma) 

9.2. Jelentkezők adatai, a 9. évfolyamra felvettek száma (fellebbezések száma, 

elbírálási eredményei), szakképző iskolák esetében szakképesítésenként 

9.3. Nyolcadik osztály után továbbtanulók száma (gimnáziumi / szakközépiskola / 

szakiskolai bontásban) 

9.4. Középiskolákból a végzősök kimeneti eredményei (az előző tanév adatai 

alapján) továbbtanul felsőoktatásban/szakképzésben, munkába állt, 

munkanélküli, ha van az adott tanévvégi előrejelzések 

10.  Tanulók fegyelmei ügyei 

10.1.Hány tanulói fegyelmi eljárás indult, hány zárult fegyelmi határozattal 

10.2.Fegyelmi határozatok törvényi fokozatai 

11.  Tanulói balesetek alakulása, tanulói balesetek száma 

12.  Pedagógus továbbképzések eredményei  

12.1. Intézményi továbbképzési program és terv időarányos megvalósulása 

12.2. Továbbképzési programon kívüli képzések 

13.  Intézményi marketing munka, intézményi PR értékelése  

14.  Az iskola külső kapcsolatai, együttműködések tapasztalatai  

15.  Nem köznevelési feladatok ellátásának értékelése (gyermekvédelem,  

támogató szervezet) 

16.  Kollégiumi feladatellátás munkájának értékelése 

16.1.Kollégiumok országos reprezentatív körét érintő szakmai ellenőrzésének 

eredményei (ha érintette a vizsgálat a kollégiumot) 

17.  Az igazgatói vezetői program időarányos végrehajtásának értékelése 

 

 



5 

TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ  

2016-2017. 

 

Kecskeméti Széchenyivárosi 
Arany János Általános Iskola  

(Arany János, Lánchíd Utcai Sport és Móra 
Ferenc iskola) 

 

„Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban 
taníthassunk.” /Eötvös Loránd/ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A 2016-2017-es tanév értékelése 
intézményi szinten 

 
 

 
 
 
 



6 

A 2016-2017-es tanév értékelése 
 

 „Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben 
megtalálható, csak sokáig kell faragni a követ, 

hogy végül megcsillanjon a drágakő.” 
/Dr. Czeizel Endre/ 

 

1.TÁRGYI FELTÉTELEK 

 
 Osztályterem, szaktanterem összesen: 76 

 A számítógépek száma: 289, a nyomtatóké: 26 

 Aktív tábla: 28, projektor: 38. 

 Tárgyi feltételeink folyamatosan javultak 

 Fenntartói támogatás, pályázati forrás, alapítványi, szülői, részönkormányzati  

 Folyamatos javítási, karbantartási munkák  

 Ízlésesen dekorált, virágos tantermek 

 Tehetségfejlesztő terem  

 Kompetencia alapú oktatáshoz szaktanterem 

 Multimédiás szaktanterem, digitális nyelvi laboratórium  

 

2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

INTÉZMÉNY  SZAKMAI NOKS TECHNIKAI 

Arany János Általános 

Iskola 
62 státusz 5 fő  2 fő 

Lánchíd Utcai Sport 

Általános Iskola 
46 státusz 6 fő 3 fő 

Móra Ferenc Általános 

Iskola 
34 státusz 6 fő 2 fő 

Összesen: 142 státusz 17 fő 7 fő 
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott 

pedagógusok 

 A szakos ellátottság: 98%-os. 

 Középiskolai tanár: 19 fő 

 Általános iskolai tanár: 39 fő 

 Tanító: 42 fő 

 Tanító, speciális képesítéssel: 36 fő 

 Gyógypedagógus: 5 fő 

 

Pedagógus létszám / fő 141 

Férfi / fő 13 

Nő / fő 128 

 

 

GYERMEKEK/TANULÓK ÖSSZETÉTELE, LEGFONTOSABB MUTATÓI 

 

Az intézménybe járó gyermekek 
száma: 

1523 fő 

Sajátos nevelési igényű gyermekek 
/ tanulók száma (SNI)  

174 fő 

Hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű (HH/HHH) 
gyermekek / tanulók száma: 

59 fő 

 

GAZDASÁGI DOLGOZÓ 

 1 fő gazdasági ügyintéző 

 

NEVELÓ-OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK (NOKS) 

 3 fő rendszergazda 

 4 fő iskolatitkár 

 3 fő könyvtáros 

 6 fő pedagógiai asszisztens 

 

TECHNIKAI DOLGOZÓK 

 3 fő karbantartó 
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 3 fő udvari munkás 

 1 fő portás 

 

SZOLGÁLTATÁS 

 Takarítás: Profit-Komfort Kft.  

 Karbantartás: Kecskeméti Tankerületi Központ 

 Őrzés – védelem: BÁCS-SECURITY 

 Étkezés: iskolák - HÍRÖS Kft., BAKOS és TÁRSA Kft. 

 

3. Nevelő-oktató munka 

 

Célunk, hogy az intézmény működtetése során a székhelyintézmény és a 

tagintézmények fejlesszék tovább erősségeiket, a hagyományaikra támaszkodva 

vegyenek részt a folyamatos fejlesztésben. 

 Az intézményi tervező munka eljárásrend szerint, intézményi és tagintézményi 

szinten épült fel.  

 A vezetői munkaterv a teljes intézményre szóló feladatokat tartalmazta.  

 A feladatok lebontása a tagintézmény-vezetők által elkészített éves 

munkatervükben található, a helyi sajátosságok figyelembevételével. 

 A munkaközösségek a szakmai munka meghatározó koordináló szervezetei az 

iskolai munkának.  

 A munkaközösségi munkatervek alapja az intézményi és a tagintézményi 

munkaterv.  

 Az éves munka értékelését beszámoló formájában adják le a munkaközösség-

vezetők. 

 

Nevelési cél:  

 Hatékony iskolai nevelés megvalósítása   

 A gyermekre szabott pedagógiai tervezés, fejlesztés  

 Kompetenciák fejlesztése, a személyiség alakítása 

 

Oktatási cél:  

 Tanórán és tanórán kívüli tehetséggondozás  

 Iskolai felzárkóztató tevékenység  
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 A fejlesztésre szoruló tanulók elérjék a tantervi követelmény minimumát 

 

       Nevelő, oktatómunkánk további céljai voltak a tanév során  

 Személyes példamutatáson alapuló értékközvetítés 

 Elkötelezettség a minőségi munka iránt 

 A tanulók képességéhez mért optimális fejlődés biztosítása 

 A fejlesztéshez szükséges legmegfelelőbb módszerek felkutatása 

 Kiemelten kezeltük a tehetséges tanulók/gyermekek fejlesztését 

 Tehetséggondozó órák, szakköri tevékenység, énekkar, sportkör 

 Projekt napokat és tehetségnapokat szerveztek az egységek 

 Gazdagító programokat, tehetséggondozó műhelyeket működtettünk 

 Emelt szintű oktatás: matematika, idegen nyelv, testnevelés, ének 

 A tanuló személyiségének fejlesztése, értékrendjének megalapozása 

 Felzárkóztató és fejlesztő órák biztosítása 

 Iskolai könyvtáraink hatékony működése 

 Tanulóink felkészítése a továbbtanulásra 

 Differenciálás, korrepetálás, egyéni fejlesztés 

 Délutáni foglalkoztatás napköziben, tanulószobában 

 HH, HHH, SNI, BTMN tanulók integrált nevelése 

 Határozottan léptünk fel az agresszív magatartásmód, rongálás ellen 

 Tapasztalatcserék, bemutatóórák, nyílt napok 

 Változatos tanórán kívüli programok 

 Egészséges életmódot megalapozó magatartásformák kialakítása 

 Sikeres szerepelések a városi, megyei, területi, országos tanulmányi, 

művészeti és sportversenyeken  

 Városi rendezvényeken, ünnepségeken vettünk részt  

 Beiskolázási programok (óvodáink – iskoláink) 

 „Jövőnkért” művészeti iskola – dráma és képzőművészet tanszak 

 Közös honlap, amely összetartozásunkat jelképezi 

 Témaheteken való részvétel 

 Digitális kompetenciák fejlesztése 
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4. Az intézmény tehetséggondozó munkája: 

 

Arany János Általános Iskola      

                                                       - emelt szintű matematika,  

                                                       - kiemelten természettudományos nevelés 

                                                       - emelt szintű idegen nyelvoktatás 

                                                       - 6 Jó Gyakorlat 

                                                       - Akkreditált tanulmányi verseny  

                                                        - 2013. Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

                                                        - 2016. cím megújítása 

                                                      - ÖKOISKOLA   

                                                      - 2016. Európai Tehetségpont 

                                                     - saját szervezésű versenyek  

Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola  

                                                      - köznevelési típusú sportiskola 

                                                      - MOB utánpótlás-nevelési Módszertani Központ 

                                                      - emelt szintű idegen nyelvoktatás 

                                                      - 4 Jó Gyakorlat 

                                                      - 2013. Akkreditált Kiváló Tehetségpont,  

                                                      - 2016. cím megújítása   

                                                      - 2014 óta Mentoráló Intézmény 

                                                     - ÖKOISKOLA 

                                                     - saját szervezésű versenyek  

Móra Ferenc Általános Iskola  

                                                       - kettős különlegességű tanulók művészeti oktatása 

                                                       - emelt szintű idegen nyelvoktatás 

                                                       - 2 Jó Gyakorlat 

                                                       - BOZSIK program 

                                                       - saját szervezésű versenyek  

                                                       - áprilisban jelentkezés Regisztrált Tehetségpontnak 

 

Intézményi 

               - Együttműködés:  

                                             - Szentesi AMI – dráma, képzőművészet tanszak 

                                             - Kecskeméti M. Bodon Pál Zeneiskola 

               - Jellemzők:  

                                             - Tehetséggondozó munka szélesedése (elmúlt öt év) 

                                              - PP külön fejezet - tehetséggondozás  

                                              - székhely/tagintézmény - saját tehetségstratégia 

                                              - tehetségfelfogásunk; azonosítás, beválogatás gyakorlati  

                                                 megvalósítása, tehetségfejlesztő programok 

                                              - tantestületi tagok képzettsége – tehetséggondozás 

                                              - képzések képzői 

                                              - tehetségműhelyek, gazdagító programok,  
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                                              - jó gyakorlatok,  

                                              - saját szervezésű versenyek 

                                               - kiemelkedő eredményeink 

                                               - tehetségdíjak 

                                               - együttműködés a Kecskeméti Tehetségsegítő Tanáccsal 

                                               - Minősített Tehetséggondozó Műhely cím elnyerése 5 évre 

 

Az alábbi területeken végeztük a  tehetséggondozó tevékenységet: 

X Logikai-matematikai X Zenei X Nyelvi 

X Interperszonális X Térbeli-vizuális X Természeti 

X Intraperszonális X Testi-kinesztetikus ⃝ Foglalkozási 

terület(ek) 

 

A tehetségszűrés, - azonosítás intézményünkben alkalmazott módszerei, 

eszközei: 

 

         - A tehetségazonosítás, tehetséggondozás - tevékenységbe ágyazott folyamat 

         - Azonosító rendszerünk:  

                                                     - több módszer együttes alkalmazása 

                                                     - több szinten valósul meg 

- 1. 2. évfolyam - Renzulli forgóajtó-modell,  
                              gazdagító programok 

             - Sportosztályok: - belépéskor tehetségazonosítás,   
                                           sportképesség mérése 
             - 3. osztálytól minden tanuló - Renzulli-Hartmann, 
                                         - Tóth-féle kreativitásbecslő skála - mérés-értékelés 

- A tehetségprofil meghatározása: - tanulók iskolai teljesítménye,  
                                                          - versenyeredmények,  
                                                          - szülő, kortárs, pedagógus vélemények, 
                                                          - a pszichológus mérései 

 

Az intézmény tehetséggondozó programja 

 

Tehetséggondozó tevékenységünket meghatározza:  
                                                                      - Tehetségsegítő Stratégiánk,  
                                                                      - éves munkatervünk, eseménytervünk  
 
Az elmúlt öt év programjai lefedik a tehetséggondozó tevékenység teljes folyamatát: 
                                    - terület általános, 
                                    - és terület-specifikus formában is megvalósulnak. 
- a szakkörök, gazdagító programok továbbfejlesztésre kerültek,  
  tehetséggondozó műhelyprogramok formájában a gardneri területek mindegyikére 
kiterjednek. 
- Meghirdetésük évente, folyamatos;  
  az azonosítás és beválogatás eredményeitől függően a tanulók tehetségprofilja 
alapján történik. 
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- A tehetség tanácsadás folyamatos tevékenység - a szülők, pedagógusok számára  
- Tehetségnapok: jó gyakorlataink bemutatása, a tehetséggondozásban elismert 
előadók meghívása 
 
Éves rendezésű regionális, országos szintű tehetséggondozó versenyeink: 
 

 Varjú Lajos Természettudományi Emlékverseny 

 Arany János Matematika verseny 

 Varjú Lajos Röplabda kupa 

 Aranyos Sakkbajnokság 

 Mozgó Diák Prezentációkészítő verseny 

 Lánchíd-Darvas Kupa terematlétika verseny 

 Tapsifüles terematlétika verseny 

 Éneklő Ifjúság,  

 Kórusfesztivál, 

 Néptáncfesztivál 
 
 
Az intézmény tehetséggondozó munkájának külső partnerei, 
kapcsolatrendszere:  
 
Az intézmény tehetséggondozó munkájának hatékonyságát szerteágazó partneri 
kapcsolatrendszer is növeli.  
A kialakított rendszer kiterjed az intézmény alapítványaira, a régió nevelési-oktatási 
intézményeire, tehetségpontjaira, felsőoktatási, felnőttképzési intézményeire, a 
BKKM-i Pedagógiai Szakszolgálatra, a város tehetségtanácsára is. 
 
Főbb partnerek: MATEHETSZ, NTT, POK 

 Logikai-matematikai: MATEGYE Alapítvány, Appendix Alapítvány, Szegedi 

Tudományegyetem, PAE Pedagógiai Kar, KUVIK műhely, PTE Mathterminds 

program 

 Nyelvi: Mano Design Kft 

 Testi-kinesztetikus: MOB Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézete, Kecskeméti 

Sportiskola, Bozsik Program, Táncegyesületek 

 Térbeli-vizuális és zenei: Szentesi AMI, M. Bodon Pál Zeneiskola 

 Interperszonális: Katona József Színház, Ciróka Bábszínház, Hírös Agóra Kft., SZIÉTA 

Művészeti Egyesület 

 Intraperszonális: Kecskeméti Iparkamara 

 Természeti: Planetárium, Kiskunsági Nemzeti Park, Természet Háza, Kecskeméti 

Arborétum, Gyerkőcök civil szervezet 

 

5. ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSEK –2016-OS MÉRÉS 

INTÉZMÉNYI JELENTÉSE ALAPJÁN  

 

 Elemeztük, értékeltük az előző évi országos kompetenciamérés eredményeit.  

 Intézményi szinten országos átlag felett teljesítettek tanulóink mindkét 

évfolyamon.  
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 Nem kellett intézkedési tervet készítenünk. 

 Az iskolai munkatervbe a kiemelt fejlesztési feladatokat beterveztük. 

 

 

6. TOVÁBBTANULÁSI MUTATÓK 2017 JÚNIUSÁBAN 

 

 Összlétszám 

8. évfolyam 

 

Gimnázium  
Szakgimnázium  Szakközépiskola  

Arany János 

iskola 

 

77 

 

25 40 12 

Lánchíd Utcai 

iskola 

 

46 

 

10 28 8 

Móra Ferenc 

iskola 

 

27 

 

2 6 18 

Összes 

 150 38 74 38 

 

 

7. Az együttműködés fejlesztése területén elért eredmények 

 

Információáramlás 

 Havi egy alkalommal ülésezett a vezetői tanács, ezt követte a testületek 

tájékoztatása.  

 Az igazgató vezetői munkáját közvetlenül segítették a vezetői tanács tagjai, a 

tagintézmény-vezetők. 

 Ők közvetítették a feladatokat a tagintézmény-vezető helyetteseknek, 

munkaközösség-vezetőknek.  

 Zökkenőmentesen megvalósul a szakmai munkamegosztás, egyértelműek az 

alá-fölérendeltségi viszonyok. 

 Döntéseink előtt meghallgattuk a kollégáink javaslatát, véleményét. 

 Érvényesítettük az érdekképviseletek véleményezési és javaslattevő jogkörét. 
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Intézményi munkacsoportok működése 

 Munkaközösség-vezetők 

 DÖK vezetők 

 Fejlesztőpedagógusok 

 GYIV felelősök 

 Sport munkacsoport 

 Reál munkaközösség 

 Humán munkaközösség 

 BECS munkacsoport 

 

Városi rendezvényeken való részvétel 

 Széchenyivárosi Részönkormányzati Napokon 

 Idősek otthonában 

 Város napján 

 Városi ünnepségeken, rendezvényeken 

 

A munkatervben rögzítettek alapján folyt a tanév folyamán az óvoda-

iskola kapcsolat: 

 További tapasztalatokat szereztünk az egységekben folyó munkáról 

 A találkozások tovább erősítették az óvónők-tanítók közötti kapcsolatot 

 Hangsúlyt kapott egymás munkájának megbecsülése, tisztelete 

 Az óvodás gyerekek szülei a programokon keresztül információkat kaptak az 

iskoláról 

 A találkozások, programok elősegítették az óvoda és iskola közötti átmeneti 

nehézségek áthidalását 

 

 

PÁLYÁZATOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL:  

 

 Az intézmény és az egységek közösen és önállóan sikeresen pályáznak minden 

tanévben. 

 Egyre több pályázatban veszünk részt együttműködési nyilatkozattal is. 

 Géniusz képzések 
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 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíjpályázat  

 Kecskeméti Jazz Alapítvány pályázat 

 Városi támogatási program pályázatai 

 Nemzeti Tehetségprogram pályázatai 

 

Együttműködések - Kapcsolattartás a szülőkkel 

 

A kapcsolattartás formái:  

 szülői értekezletek,  

 fogadóórák,  

 nyílt tanítási napok,  

 rendezvények. 

 

 A szülői szervezettel mindhárom iskola jó kapcsolatot tartott fenn, 

eredményes együttműködésről számoltak be.  

 Segítették ötleteikkel, szellemi és anyagi támogatásukkal az intézmény 

eredményes működését. 

 Munkánkat segíti az alapítványok kuratóriuma is. 

 Érdekeinket képviselik a szakszervezeti tisztségviselők és a 

közalkalmazotti tanács tagjai. 

 

Kapcsolat a fenntartóval 

 

Kapcsolattartás formái:  

 folyamatos segítségnyújtás a tankerület részéről, 

 információk átadása,  

 tapasztalatgyűjtés,  

 egyeztetés szakmai és gazdasági kérdésekben. 

 

Kapcsolat a Széchenyivárosi Részönkormányzattal 

 

Részt vettünk és veszünk a városrész rendezvényein. 

 

Alapítványok az intézményben 
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 Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány  

 Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány 

 Móra Ferenc Iskoláért és Diákjaiért Alapítvány 

 

Egyéb kapcsolatok 

 Gyermekjóléti Szolgálat  

 Családsegítő Központ  

 Népjóléti Iroda 

 Nevelési Tanácsadó 

 Szakértői Bizottság 

 Gyámügyi Hivatal 

 

Társintézményekkel való kapcsolat 

 

Közművelődési intézmények: 

 Hírös Agóra intézményei 

 Katona József Színház 

 Katona József Megyei Könyvtár 

 Ifjúsági Otthon 

 Múzeumok 

 Szórakaténusz Játszóház 

 Európa Jövője Egyesület (Csipero) 

 Planetárium 

 Ciróka Bábszínház 

 Széchenyivárosi Fiókkönyvtár 

 Média 

 
Az intézmény gyermek-, pedagógus- és szülőközössége nevében köszönjük a 

Kecskeméti Tankerületi Központ segítő támogatását. 

 

Kecskemét, 2017. 08. 31. 

 

                                                                                Lovrity Sándorné 
                                   intézményvezető          
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Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János 

Általános Iskola (székhely intézmény) 

 

1. Helyzetelemzés 

1.1. Tárgyi-műszaki feltételek javulása (romlása), jelentősebb felújítások, 

karbantartások 

 

1.1.1. A pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi-műszaki eszközök, 

taneszközök és felszerelések fejlesztése, elért eredmények, hiányosságok 

 

A pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi-műszaki eszközök, taneszközök 

és felszerelések biztosítottak voltak a tanév során. Az iskola működtetését is a Kecskeméti 

Tankerületi Központ biztosította, köszönet a zökkenőmentes működésért. Folyamatos volt a 

karbantartás, a hibákat rövid idő alatt ki tudtuk javíttatni. Nagyon sok fejlesztő játékot és 

szakmai anyagot tudtunk vásárolni a költségvetésünk terhére. A tanulók tanulmányi 

versenybe való benevezését és a szállítási költségeket is finanszírozta a tankerület. Mivel 

Akkreditált Kiváló és Európai Tehetségpont iskolánk, a komplex tehetséggondozó program 

megvalósítása érdekében több társasjátékot is tudtunk vásárolni. Több szülői támogatást és 

alapítványi támogatást is kaptunk a tanév során (gumitégla borítás nyújtó korlátnál, 

homokozó létrehozása, ügyességet fejlesztő labdabedobó-játék).  

 

1.1.2. A működtetést ellátó önkormányzattal való együttműködés tapasztalatai 

 

Az iskola működtetését a Kecskeméti Tankerületi Központ biztosította. Folyamatos volt az 

eszközök, berendezések karbantartása.  

 

1.2. Személyi feltételek alakulása 

1.2.1. Engedélyezett státuszok száma, felhasználása, intézményi humánerőforrás 

gazdálkodás alakulása a tanévben 

1.2.1.1. Pedagógus létszám alakulása, szak-és korösszetétele, szakos ellátottság 

alakulása, távozó dolgozók, új dolgozók. A pedagógusok munkaidejének felhasználása  
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A 2016-2017-es tanévben 62 a pedagógus létszámunk (1 fő tehetségfejlesztő kolléga 

félállásban dolgozott) 

6 fő (NOSK) ped. munkát segítő státusz, így az alkalmazotti létszámunk 66 fő. Nevelő-

oktatómunkát segítő kollégák 1 fő könyvtáros, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő 

rendszergazda, 2 fő iskolatitkár, 1 fő munkaügyes kolléga.  

 

Pirisiné Dognai Krisztina szeptemberben GYED-ről tért vissza, Gyimesi Réka matematika-

földrajz szakos, Lórné Molnár Tünde magyar-történelem szakos, Varga Rita angol szakos 

tanár, és Szederkényi Katalin tanító – új kollégák voltak, zökkenőmentesen beilleszkedtek. 

Vass Ernő heti 10 órában informatikát tanított, óraadóként, Kálmán-Borzák Nikolett 10 órát 

tanított a napköziben. GYED-en tartózkodtak: Dudarné Kalocsai Rita és Bezzegné Nagy 

Gabriella. Kálmán-Borzák Nikolett helyett Domokos-Faragó Ágnes kezdett el dolgozni 

félévtől kezdve az iskolánkban. 

Árva-Tóth Zita szakértő - mesterpedagógus, 18 órában dolgozott. 

 

Ebben a tanévben 788 gyermek tanult iskolánkban. Az alsó tagozaton 17 osztály, a felső 

tagozaton 14 osztály működött, tehát összesen 31 tanulócsoportban folyt a nevelő-

oktatómunka. Az alsó tagozaton 17 napközis csoport, a felső tagozaton 3 tanulószobai csoport 

működött.  1 fő tanuló egészségügyi okok miatt magántanuló volt: Blaskó Dávid (7.c). 

 

 

1.2.1.2. A pedagógiai munkát segítők száma 

 

Az Arany János iskolában a 2016-2017-es tanévben 2 fő iskolatitkár, 1 fő rendszergazda, 1 fő 

könyvtáros, 1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő gazdasági ügyintéző munkatárs segítette a 

nevelő-oktatómunkát.  

 

1.2.1.3. Technikai dolgozók száma  

Technikai dolgozónk 2 fő volt. 

 

1.2.1.4. Intézményi belső továbbképzések  

 

- Szabó Gabriella, Palincsárné Farkas Szilvia befejezték a közoktatás-vezetői képzést, 

megszerezték a szakvizsgát 
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- Bálintné Mészáros Mónika nyelv és beszédfejlesztő szakvizsgát tett 

- Somodi - Simon Éva, Bodonhelyi Mariann jó eredménnyel befejezték az egyetemi képzést 

németből 

- Folyamatban van Deákné Kovacsics Beatrix a társadalomismeret műveltségterületi képzés 

- Többen elvégeztük a KRÉTA napló online képzést 

- KUVIK képzés – fejlesztőprogramban vettek részt kollégák (11 fő) 

- IKER2 képzés informatika képzésben vett részt 15 fő kolléga  

 

A Mentorháló2.0 program kapcsán 2 szakmai műhelyfoglalkozást tartottunk, több iskolából 

érkeztek kollégák a továbbképzésre. A műhelyek kapcsán iskolai Jó gyakorlatainkat 

mutattuk be, valamint nyílt órákat tartottunk természetismereti témakörökben. A Mentorháló 

programon belül működtettük az iskola szervezetfejlesztési tervének teljesülését elősegítő 

programokat.  

A kollégák hospitáltak egymás tanóráján, a gyakornok kollégák több órát látogattak. A 

mentor tanárok segítették a pályakezdőket, mentori eljárásrend szerint dolgoztak. 

Belső tudás átadással a kollégák nagy része elsajátította az XCLASS multimédiás 

oktatóprogram használatát. 

Belső továbbképzés keretében tartott előadást Dr. Bognád Boglárka pszichológus 

„Konfliktusok kezelésének módszerei az iskolában” címmel. 

 

1.3. Intézmény pályázatai 

Az alábbi pályázatokban vettünk részt: 

 TÁMOP – 3.1.6-11/4 - Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által 

nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a 

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében 

„Nyitott kapu 2.” (konzorciumban az Integrált Közoktatási Intézmény Juhar utcai 

tagintézményével – fenntarthatósági időszak) 

 TÁMOP- 3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és 

felkészítése című pályázat (fenntarthatósági időszak) 

 TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001 „Diagnosztikus mérések fejlesztése” című pályázati 

projekt A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja 

Együttműködés Partneriskolaként – folyamatos – kutatóiskola 

http://www.nfu.hu/doc/2931
http://www.nfu.hu/doc/2931
http://www.nfu.hu/doc/2931
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 Városi Támogatási Program - Oktatási programokon belül Lakótelepi Gyermekekért 

Alapítvány „Varjú Lajos Természettudományi Emlékverseny megrendezése” 

 TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési 

feladatok ellátásában - Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és 

szabadidős tevékenységeinek támogatása - Együttműködési nyilatkozattal veszünk 

részt (Ifjúsági Otthonnal, Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára)  -

fenntarthatósági időszak 

 TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 „MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM” Szegedi 

Tudományegyetem JGYPK Kar együttműködési megállapodással-fenntarthatósági 

időszak 

 TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1369-es Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 

programok - Kecskeméti Spartacus Sportkör – együttműködési nyilatkozattal -

fenntarthatósági időszak 

 TÁMOP- 3.1.3-10/2. „A természettudományos oktatás módszertanának és 

eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” -

Természettudományos labor pályázat – (együttműködési megállapodással a Bányai 

Júlia Gimnáziummal) – fenntartási időszak 

 NCTA-2014-10854-EGT / Norvég Civil Támogatási Alap pályázat Körkapcsolás – 

környezetvédelemmel a kapcsolatépítésért - fenntartási időszak 

 TIOP 1.1.1 Informatikai eszközök az oktatásban című pályázatunk is nyert, 36 új 

számítógéppel gyarapodtunk, hiszen nagyon fontos, hogy tanulóink a legkorszerűbb 

technikán keresztül sajátítsák el nap mint nap az ismereteket.  

 TÁMOP 3.1.4 Mentoráló intézmény „Tanulj sportosan!” modell - Lánchíd iskola 

követő iskolája vagyunk a programban 

 Erzsébet-tábor program, pályázat sikeressége – 200 gyermekünk számára tudtunk 

kedvező feltételeket biztosítani a támogatás által  

 DECATHLON nyertes pályázatunk – „Sportból a legtöbbet” 5.000.000 Ft az udvaron 

lévő kültéri beton pálya korszerűsítése 

 FODISZ pályázaton – asztalitenisz asztalt nyertünk 

 A KNORR-BREMSE Kft. által kiírt „Önkéntesség a társadalmi felelősségvállalás 

jegyében” LOCAL CAR elnevezésű pályázat keretében 1 millió Ft-ot nyert az iskola 

alapítványa a szülők összefogásával a távolugró pályánk új EU-s szabvány szerinti 

felújítására. 
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 EFOP-1.2.1-15-2016.-00580 Projekt címe: KÖRTE (közösség - örökség-

természetesség – esélyegyenlőség)  

 EFOP-3.2.5-17 Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák 

fejlesztése a köznevelés rendszerében (folyamatban van) 

 

 

1.4. Nevelőtestület, szakmai munkaközösségek munkájának rövid értékelése (üléseik 

száma, főbb témái, milyen ügyekben döntöttek, illetve nyilvánítottak véleményt stb.) 

 

Szakmai munkaközösségek munkája 

 

Reál munkaközösség 

A munkaközösség tagjai matematikát, fizikát, földrajzot, biológiát, kémiát, 

természetismeretet, informatikát és technikát tanítanak. 

A természettudományi munkaközösség 4 kulcskompetenciát épít be a munkatervébe, a 

matematikai, a természettudományos, a digitális kompetenciák fejlesztését és az önálló 

ismeretszerzési igény fenntartását. Ezek a kulcskompetenciák mindig egymásra épülnek.  

Célunk az általános természettudományos szemlélet kialakítása mellett az egységes 

követelményrendszer is.  

A munkaközösségi megbeszéléseken egységesítjük a témazáró dolgozatok anyagát és az 

értékelési rendszerünket. 

A folyamatos információáramlásra nagy hangsúlyt fektetünk. 

Minden természettudományos tantárgy keretében lehetőségünk van elősegíteni, hogy 

tanulóink minél jobb eredményt érjenek el a májusi kompetenciamérés során. A 4. és 6. 

osztályos év végi eredmények figyelembevételével fontos szerepet kap 

 az elemi számolási készség fejlesztése 

 szövegértés fejlesztése 

 differenciált foglalkoztatás 

 problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 mindennapi életünkhöz kapcsolódó problémák felvetése és megoldása 

 rendszerező képesség fejlesztése 

 

A szakórákon használjuk az eddigi kompetenciamérő feladatlapokat, a kooperatív 

technikák alkalmazásával, az interaktív táblák használatával igyekszünk minél több olyan 
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feladatot adni a tanulóknak, melyek elősegítik az önálló ismeretszerzést, a különböző 

tantárgyakhoz kapcsolódó problémák összekapcsolását. 

A fejlesztésre szoruló tanulókat a felzárkóztató foglalkozások, illetve a differenciálás során 

képességeiknek megfelelő feladatokkal segítjük, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el. 

Ugyanakkor nagy gondot fordítunk a tehetséggondozásra, az egyéni fejlesztésre. 

 

Mivel iskolánk ÖKOISKOLA is, ezért munkaközösségünk nagy hangsúlyt fektet a 

környezettudatos nevelésre, valamint a fenntartható fejlődés folyamatos tudatosítására. A 

természettudományos tantárgyak lehetővé teszik, hogy tanulóink- és rajtuk keresztül szüleik- 

szemléletét formáljuk, így beépül a minden napjaikba a szelektív hulladékgyűjtés és a 

környezetkímélő magatartás. Kiemelt feladatnak tekintjük a természet szeretetének és 

tiszteletének hangsúlyozását, a környezeti károk megelőzésének fontosságát.  

Kompetenciaalapú tankönyvekből tanítunk: matematikát a Műszaki Kiadó Hajdú Sándor 

által szerkesztett tankönyveiből, a természettudományos tantárgyakat az Apáczai kiadó, a 

Mozaik Kiadó és OFI-s tankönyvekből tanítjuk.  

 

Humán munkaközösség 

A humán munkaközösség változatlan létszámmal folytatta munkáját a II. félévben is. A tanév 

elején érkezett új kollégáink sikeresen beilleszkedtek, és már félig „Aranyosként” 

ismerkedtek II. féléves hagyományainkkal. 

Az éves munkatervünkben rögzített öt kulcskompetencia területén folytattuk képesség- és 

készségfejlesztő munkánkat, figyelembe véve az I. félév végi felmérések eredményeit is. 

A II. félév során kiemelt szerepet kapott az egész tanév során folyamatosan végzett 

szövegértés-fejlesztés, hogy a májusi kompetenciamérésen minél több tanulónk érjen el jó 

teljesítményt. Ennek érdekében a felvételire felkészítő tehetséggondozó szakköreink 

tananyagát is módosítottuk. 

Ugyancsak nagy hangsúlyt fektettek az elmúlt hónapokban idegen nyelv szakos kollégáim az 

olvasott és hallott szövegek értésének gyakorlására, az országos  idegen nyelvi mérésre 

készítve 6. és 8. osztályos tanulóinkat. Erőfeszítéseik nem voltak hiábavalók, hiszen az iskolai 

átlag meghaladta az országosan elvárt 60%-ot. (angol:73,69%, német: 58,41%  össz: 66%). 

Természetesen a munkaközösség más tantárgyi területein is folytatódott az I. félévben 

megkezdett munka, több tanulmányi és sportverseny megyei illetve országos fordulójára is 

ebben a félévben került sor. 
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A Kollégáim nemcsak a gyerekeket oktatták-nevelték, hanem szakmai továbbképzéseken is 

részt vettek, illetve már sokan közülük elsajátították a KRÉTA napló használatának alapjait is. 

Két munkaközösségi tagunk év végére újabb diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetem 

némettanári mester szakán. 

 

Iskolai eredményeinkről: 

 emelt szintű matematika, kiemelten természettudományos nevelés 

 emelt szintű idegen nyelvoktatás 

 6 Jó Gyakorlat 

 Akkreditált tanulmányi verseny  

 2013. Akkreditált Kiváló Tehetségpont, 2016. cím megújítása 

 ÖKOISKOLA   

 2016. Európai Tehetségpont 

 2017 májusában nyertük el 5 évre a Minősített tehetséggondozó Műhely címet  

 saját szervezésű versenyek                                               

 Szentesi AMI – dráma, képzőművészet tanszak 

 Kecskeméti M. Bodon Pál Zeneiskola 

 

 Jellemzők:  

 Tehetséggondozó munka szélesedése (elmúlt öt év) 

 PP (2014) külön fejezet - tehetséggondozás  

 székhely/tagintézmény - saját tehetségstratégia 

 tehetségfelfogásunk; azonosítás, beválogatás gyakorlati megvalósítása, tehetségfejlesztő 

programok 

 tantestületi tagok képzettsége – tehetséggondozás 

 tehetségműhelyek, gazdagító programok, jó gyakorlatok, saját szervezésű versenyek 

 kiemelkedő eredményeink 

 tehetségdíjak 

 együttműködés a Kecskeméti Tehetségsegítő Tanáccsal 

1.5. Tanulói létszám alakulása (HH és HHH-s, beilleszkedési zavarok stb. alakulása 

évfolyamonként és osztályonként, átlaglétszámok évfolyamonként, bejáró tanulók 

száma/aránya évfolyamonként, évközi tanulói migráció) /Szakképző intézmények esetén a 

szakképzés tanulói adatai (évfolyamonként, osztályonként), tanulók gyakorlati oktatásának 
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legfontosabb adatai (iskolai tanműhely/ együttműködési megállapodás/tanulói szerződés) 

szakképesítésenként, évfolyamonként 

 

Tanulói létszám 

2016 / 2017. 
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1.a 31 31 - - 4  

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

1 - 1  

1,66≈2                            

fő/osztály 

 

0 fő/osztály 1.b 30 30 - - 1 2 - 2 

1.c 30 30 - - - 2 - 2 

2.a 25 26 - 1 3 2 1 3 

2.b 26 27 - 1 1 1 1 2 

2.c. 24 24 - - 1 4 1 5 2,5≈3 

fő/osztály 

1,66≈2 

fő/osztály 2.d 24 25 - 1 - 3 2 5 

3.a 27 27 1 1 - 8 - 8 

3.b 28 28 - - 4 1 1 2 

3.c 27 27 - - 2 - 1 1 2,8≈3 fő 

/osztály 

1,33≈1 

fő/osztály 3.d 27 25 2 - - 2 - 2 

3.e 23 23 - - 1 3 2 5 

4.a 25 25 - - 1 2 3 5 

4.b 27 26 1 - 1 1 - 1 2 

fő/osztály 

1,2 

fő/osztály 4.c 27 27 - - 1 1 1 2 

4.d 29 28 1 - 4 3 - 3 

4.e 28 28 - - - 3 2 5 

Alsó 

t. 

45

8 

456 

 

5 4 24 39 15 54 2,29≈2 

fő/osztály 

0,88≈1 

fő/osztály 
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Felső tagozat 
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5.a 23 23 - - -  

6  

2 0 2 2,25≈2             

fő/osztály 

0,25≈0 

fő/osztály 
5.b 18 18 - - - 1 1 2 

5.c 24 24 - - 2 4 0 4 

5.d 19 16 3 - 4 2 0 2 

6.a 26 24 2 - 1  

5  

1 5 6 1,25≈1 

fő/osztály 

2,75≈3 

fő/osztály 6.b 23 23 - - 3 3 1 4 

6.c 27 28 - 1 - 1 

 

2 3 

6.d 29 29 -- - 1  - 3 3   

7.a 20 18 2 - 1  

5  

3 - 3 2,6≈3   

fő/osztály 

0,33≈0 

fő/osztály 7.b 21 21 - - 2 1 - 1 

7.c 17 27 - - 2 4 1 5 

8.a 25 25 -  1  

2  

- 1 1 3 fő/osztály 1,6≈2  

fő/osztály 8.b 25 25 - - -       5       1 6 

8.c 27 27 - - 1       4      3            7 

Felső 

t. 

324 318 7 1      

18 

18 31 18 49 2,21≈2 

fő/osztály 

1,28≈1 

fő/osztály 

Össz: 782 775 12 5 42 18       

70 

33 103 2,25≈2 

fő/osztály 

     1,06≈1 

 fő/osztály 
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2. Pedagógiai munka elemzése 

2.1. Nevelési program megvalósítása 

2.1.1. A tanév során módosításra került-e a PP, ha igen, akkor miért? 

 

A tanév során a PP módosításra került az alábbi területeken:  

Sakkoktatás 

 2016 / 2017-es tanévben csatlakoztunk a kecskeméti Magyar Ilona Általános Iskola 

„Sakkpalota” programjához az 1.b osztállyal. A rendelkezésre álló heti öt testnevelésórából 

kettőt képességfejlesztő sakk oktatására fordítunk.  

A sakk segítségével az alábbi területeket kívánjuk fejleszteni: 

- fantázia és tanulási képesség 

- koncentrációképesség  

- siker- és kudarc tűrése  

- önfegyelem  

- emlékezet  

- probléma megoldás 

- térlátás  

- kreativitás 

 

Drámaoktatás 

Ugyancsak a 2016 / 2017-es tanévtől az 1.b osztályban vezettük be kísérleti jelleggel a 

drámaoktatást heti egy órában a szabadon tervezhető órakeret terhére. 

Célunk ezzel az, hogy tanulóink kreatív gondolkodásra tegyenek szert, hogy önmagukat jól 

ismerő, a világra nyitott, harmonikus és alkotó személyiségek váljanak belőlük. 

 

Alapelvek: 

 Az értelmi képességek fejlesztése a különféle információs csatornákon nyert 

információk értelmezésével, megértésével és alkalmazásával történt, 

 Felkeltettük a tanulókban az önálló ismeretszerzési igényt, 

 Nemzeti identitástudat és hazaszeretet megalapozása, 

 Hatékony, egyéni tanulási technikák és módszerek megalapozása, elsajátítása 

történt 

 Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, barátságokra, 
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 Az egyén önmegvalósítása, képességeinek kibontakoztatása a csoportnormák 

betartása mellett 

 Egészséges életmód iránti igény megalapozása és kialakítása az egészséges életvitel, 

egészségvédelem technikáinak elsajátításával,  

 Környezettudatos szemlélet és magatartás kialakítása, ÖKO-iskolai tervek 

megvalósítása. 

 Iskolánk ÖKOISKOLA. 

 Több évtizedes tehetséggondozó munkánk eredményeképpen bekerültünk az 

Európai Tehetséggondozó Hálózatba, Európai Tehetségpont lettünk, majd ebben 

a tanévben elnyertük a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet. 

 Minden tanévben hatékony kapcsolatban állunk a Szegedi Tudomány- 

egyetemmel.  

 

 2.1.3. Pedagógiai célok, feladatok megvalósulása 

 

Nevelő-oktatómunka céljai voltak: 

 Személyes példamutatáson alapuló értékközvetítés 

 A tanulók képességéhez mért optimális fejlődés biztosítása 

 A fejlesztéshez szükséges legmegfelelőbb módszerek felkutatása 

 Kiemelten kezeltük a tehetséges tanulók fejlesztését 

 Tehetséggondozó órák, szakköri tevékenység, énekkar, sportkör működött 

 Projekt napokat és tehetségnapokat szerveztünk 

 Gazdagító programokat, tehetséggondozó műhelyeket működtettünk 

 Emelt szintű oktatás folyt: matematika, idegen nyelv (angol, német) 

 Felzárkóztató és fejlesztő órákat biztosítottunk 

 Iskolai könyvtárunk hatékonyan működött 

 Sikeresen felkészítettük tanulóink a továbbtanulásra 

 Tapasztalatcseréket, bemutatóórákat, nyílt napokat tartottunk 

 Változatos tanórán kívüli programokat biztosítottunk a tanulóknak 

 Egészséges életmódot megalapozó magatartásformák kialakítása 

2.1.4. Nevelő-oktató munka folyamatainak megvalósulása a pedagógiai programban 

leírtak alapján 
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A tanév kiemelt feladata volt az alapkészségek fejlesztése. Az olvasás, szövegértés- és alkotás 

minden tantárgy és minden pedagógus feladata. A beszéd- és kifejezőkészség, írás és 

helyesírás, valamint a szóbeliség erősítése, az elemi számolási készség fejlesztése, 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, mindennapi életünkhöz kapcsolódó problémák 

felvetése és megoldása, rendszerező képesség fejlesztése. 

Cselekedtető oktatás, tanulóközpontú, differenciált módszertan alkalmazása (SNI, BTMN 

nagyobb odafigyeléssel). Érzelmi és erkölcsi nevelés minél jobb kihasználása (tanórán, 

tanórán kívüli foglalkozáson, szabadidős programok keretében).  

Honismeret, lakóhelyismeret bővítése (tanóra, szakkör, tanórán kívüli foglakozás, szabadidős 

program). Tantárgyaink személyiségformáló hatásának minél jobb kihasználása.  

Jó beszédpélda, helyes beszédtechnikájú kommunikáció.  

Hagyományos és új versenyeken, pályázatokon való részvétel.  

A dokumentációs, adminisztrációs tevékenység további javítása. Óralátogatások, hospitálások 

számának növelése. Magyarságtudat erősítése (ünnepségeken való részvétel, viselkedés, 

jelképek ismerete, tisztelete, ünnepi megemlékezéseken magyar szerzők művei).  

Hagyományápolás. 

Valamennyi tantárgyunk tanítása során különös figyelmet fordítottunk a szövegértés 

fejlesztésére, hogy a májusi kompetenciamérésen minél több tanulónk érjen el jó 

teljesítményt.  

Ennek érdekében használtuk a tanórákon az eddigi kompetenciamérő feladatlapokat. m. 

Minden felsős tanulónak volt szövegértést fejlesztő kompetenciaalapú munkafüzete, 

amelyekben elbeszélő, magyarázó-értelmező és dokumentumszövegek is vannak. A 

különböző témájú szövegeket a témának megfelelő szakórán dolgoztuk fel, lehetőség szerint 

alkalmaztuk a kooperatív tanulási technikákat, differenciált munkával segítettük a 

felzárkózásra szorulókat és a tehetségeket, a multimédiás szaktanterem és az interaktív táblák 

nyújtotta lehetőségeket igyekeztünk kihasználni több önálló ismeretszerzést igénylő feladatot 

adtunk (könyvtár, internet). 

Szilárd erkölcsi értékrend kialakítására és követtetésére törekedtünk, amelynek lényeges 

elemeit a feladatokban határoztuk meg. Sok-sok gyűjtőmunkával, kiselőadással, házi 

dolgozattal, műsorkészítéssel bizonyították tanulóink, hogy többségük életkoruknak 

megfelelően tisztában van múltunk és jelenünk történelmi és társadalmi eseményeivel, látja az 

összefüggéseket. 
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Sokat léptünk előre a tanulásszervezés terén. Törekedtünk körültekintően differenciálni a 

feladatok kiválasztásában, azok megoldásában, a tanári segítésben, ellenőrzésben, 

értékelésben. Az óralátogatások, bemutató órák is erről győztek meg. 

 

A felvételi eredmények (6. és 8. évfolyamon), valamint a legkülönbözőbb versenyeken elért 

nagyszerű eredmények tanúskodnak a munkaközösségek kiemelkedő alapozó, fejlesztő és 

tehetséggondozó munkájáról. 

 

A tanév kiemelt feladatainak megvalósulása (szövegértési és matematikai készségek 

fejlesztése) 

A kompetenciák közül kiemelt figyelmet fordítottunk a szövegértési készség fejlesztésére, 

mivel ez az önálló ismeretszerzés alapja. Tudatosan törekedtünk a tantárgyak oktatása során a 

szövegértés szintjének emelésére. Ennek érdekében külön gyakorló feladatlapokkal készültek 

a kollégák, figyelembe véve az egyéni képességeket is. Házi versenyt rendeztünk tanulóink 

számára, és városi versenyen indítottuk őket.  

Iskolánkban emelt szinten történik a matematika oktatása, melynek megalapozása az alsó 

tagozaton kezdődik. Így ez a kompetencia terület is nagy hangsúlyt kapott. Tanórákon 

alkalmaztuk a mennyiségi és a minőségi differenciálást és a különböző munkaformákat. 

Csaknem minden osztályban biztosítottunk szakkört a matematika területén tehetséges 

diákoknak. Házi és városi matematikaversenyt rendeztünk iskolánkban. Városi, megyei, 

regionális versenyekre készítettük fel tanulóinkat. Több kollégánk városi matematika 

bemutatóórát tartott. Tapasztalatunk szerint sok diákunk kedveli a matematikát és jeleskedik 

benne. Az év végi felmérések és eredmények alapján jól zártuk ezt a tanévet. 

 

2.2 Helyi tanterv megvalósulása 

2.2.1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, tanórai foglalkozások, 

óraszámok a 2016 / 2017. tanévben: 
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Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

7+1 7+1 6+1 6+1 4+2* 4+2* 3+1+2* 4+2* 

Idegen nyelvek 0+1 0+2 3  2+1 3+2* 3+2* 3+2* 3+2* 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+2* 3+1+2* 3+1+2* 3+1+2* 

Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1     

Természetismeret     2 2   

Történelem     2 2 2 2 

Biológia-

egészségtan 

      1,5 1,5 

Fizika       1,5 1,5 

Kémia       1,5 1,5 

Földrajz       1,5 1,5 

Informatika     1 1 1 1 

Dráma és tánc     1    

Ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat 

1 1 1 1 1 1 1  

Testnevelés és 

sport 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Média        1 

Kötelező óraszám 23 23 22 24 26 25 28 28 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

2 2 3 3 2 3 3 3 

Tantárgyi 

engedélyezett 

többlet óraszám 

terhére  

 

1 

 

2 

 

2 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

Időkeret 

differenciája 

terhére 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Összesen 26 27 27 27 29 28 32 32 

Csoportbontás, 

felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, 

szakkör, 

sportkör, 

foglalkozás 

(napközi, 

tanulószoba) 

26 25 25 28 

 

 

 

22 

 

 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

 

24 

Összesen 52 52 52 55 51 51 56 56 

Nkt. 27. § (5)   1 1 1 1 1 1 1 1 
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Az összes évfolyamon az új kerettantervi törvény alapján alakultak az óraszámok (A 

kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet). Az óraszámok természetesen a helyi tantervünkkel teljes összhangban álltak. 

  

2.2.2. Tantárgyfelosztás megvalósítása, esetleges módosítása, ennek indokai 

Tantárgyfelosztáson nem kellett módosítanunk a tanévben. 

 

2.2.3. Tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztási rendjének 

megvalósulása 

 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok olyan nyomtatott taneszközöket 

(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket a 

fenntartó minisztérium hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl 

néhány tantárgy esetében egyéb eszközökre is szükség van (pl. tornafelszerelés, 

rajzfelszerelés stb.). A fentiektől eltérő esetekben kikértük a szülői munkaközösség 

egyetértését, támogatását. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozták meg az iskola helyi tanterve 

alapján. 

A következő tanév kötelezően előírt taneszközeiről a szülőket minden tanév végén írásban 

tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége. 

A tankönyvválasztást a nevelőtestület évenként felülvizsgálja. 

 

2.2.4. Tanulói teljesítmény alakulása I. 

2.2.4.1. Tanulmányi átlageredmények  
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2016 / 2017.  1. 

évf. * 

2. 
évf. 

3. 
évf. 

4. 
évf. 

Alsós 
átlag 

5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. Felsős 
átlag 

Magyar ny.   4,12 4,38 4,25 3,98 4 3,24 3,31 3,68 

 4,51 4,43 4,33 4,32 4,38 3,97 4,01 3,49 3,84 3,9 

Magyar irodalom   4,33 4,43 4,38 3,95 4,04 3,27 3,83 3,8 

 4,72 4,59 4,35 4,34 4,47 3,93 4,09 3,26 3,75 3,82 

Angol   4,5 4,54 4,52 4,22 3,91 3,42 3,57 3,82 

 4,91 4,81 4,61 4,49 4,68 4,2 3,94 3,37 3,72 3,88 

Német   4,56 4,59 4,57 3,87 3,64 3 3,19 3,46 

 4,7 4,39 4,53 4,65 4,56 3,73 3,6 2,88 2,78 3,34 

Történelem      3,89 3,42 3,31 3,52 3,55 

      3,76 3,63 3,38 3,42 3,57 

Természetismeret      4,14 3,73   3,93 

      4,13 3,77   3,95 

Földrajz        3,32 3,41 3,37 

        3,46 3,47 3,46 

Biológia        3,78 3,25 3,52 

        3,76 3,48 3,62 

Fizika        3,22 3,52 3,37 

        3,37 3,44 3,41 

Kémia        3,71 3,55 3,63 

        3,42 3,34 3,38 

Matematika   4,26 4,32 4,29 3,85 3,5 3,25 3,32 3,51 

 4,62 4,47 4,17 4,33 4,36 3,99 3,57 3,45 3,42 3,64 

Informatika      4,72 4,67 4,4 4,63 4,62 

      4,81 4,92 4,56 4,73 4,77 

Erkölcstan / Hit és-
e. 

  4,94 4,93 4,94 4,45 4,46 4,08 4,47 4,38 

 4,96 5 4,95 4,88 4,94 4,49 4,51 4,16 4,43 4,43 

Média         4,69 4,69 

         4,82 4,82 

Elméleti átlag   4,44 4,5 4,47 4,12 3,93 3,5 3,71 3,81 

 4,71 4,6 4,47 4,47 4,55 4,1 4,02 3,5 3,75 3,89 

Technika   4,78 4,81 4,8 4,59 4,57 4,23  4,48 

 4,86 4,88 4,74 4,87 4,83 4,56 4,51 4,39  4,51 

Számítástechnika           

           

Ének   4,71 4,65 4,68 4,63 4,5 3,93 3,9 4,29 

 4,89 4,87 4,79 4,61 4,77 4,43 4,19 3,85 3,69 4,1 

Rajz   4,68 4,75 4,72 4,61 4,14 3,75 3,94 4,15 

 4,8 4,9 4,66 4,75 4,77 4,5 4,2 3,87 4,04 4,2 

Testnevelés   4,73 4,66 4,7 4,44 4,53 4,38 4,74 4,52 

 4,79 4,78 4,78 4,72 4,77 4,44 4,44 4,23 4,68 4,45 

Készség átlag   4,73 4,72 4,72 4,66 4,43 4,07 4,19 4,49 

 4,83 4,86 4,75 4,74 4,79 4,58 4,33 4,08 4,13 4,33 

Magatartás   4,4 4,49 4,44 4,71 4,44 4,21 4,52 4,49 

 4,57 4,6 4,47 4,42 4,51 4,67 4,36 4 4,45 4,4 

Szorgalom   4,56 4,55 4,56 4,27 3,93 3,47 3,53 3,84 

 4,73 4,66 4,51 4,48 4,57 4,19 3,95 3,53 3,62 3,89 

Létszám 92 99 133 135 459 82 104 57 77 320 

 91 102 130 134 457 81 104 56 77 318 

Hiányzás igazolt 
óra 

1363 2283 2185 2696 8527 2102 2648 2057 3136 9943 
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 3659 5096 4830 6374 19959 5505 6879 4022 6991 23397 

Hiányzás ig.lan óra  76  5 81 1  22 6 29 

    5 5   79 20 99 

Hiányzás átlag óra 15,04 23,1 15 19,83 18,2 25,4 24,52 37,87 40,86 31,1 

 40,2 50,4 37 47,5 10,3 68 66 72 91 21,2 

Nem mulasztott 32 16 42 20 110 8 13 5 4 30 

 9 8 9 3 29 1 3  1 5 

Bukás 1    1   7 4 11 

 1    1   7 1 8 

Kitűnő 37 26 19 28 110 3 2 4 2 11 

 35 29 32 29 125 8 3 4 1 16 

Dicséretek   213 196 409 87 65 29 50 231 

 180 161 255 225 821 130 94 43 76 343 

Fejlesztésre járt 5 12 19 17 53 10 15 9 14 48 

 4 18 21 16 59 9 18 9 14 50 

 

(*Megjegyzés: az 1. évfolyamon év végén tanulóinkat természetesen szövegesen értékeltük, a 

táblázatban ezt „váltottuk át” érdemjegyekké. 

 

ISKOLAI ÁTLAGOK I-II. félév 

2016/ 2017. 

Elméleti tárgyak átlaga 4,23 4,24 

Készségtárgyak átlaga 4,59 4,57 

Bukás / fő 12 9 

Kitűnő 121 141 

Magatartás 4,5 4,45 

Szorgalom 4,27 4,25 

Dicséretek száma 640 1164 

Hiányzás átlag óra / fő 23,85 56 

 

 

2.2.4.2. Évközi és tanév végi vizsgák eredményei évfolyamonként és osztályonként    

 

Egy magántanulónk tett sikeres osztályozóvizsgát a 7. évfolyamon. 

 

2.2.4.3. A tanulók nyelvvizsgái (évfolyamonként) 

 

Ebben a tanévben jelentkezők hiánya miatt nem tettek tanulóink nyelvvizsgát. 
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2.2.4.4. Bukások számának alakulása  

 

A tanév végén összesen 8 tanulónk bukott meg. A tantervi követelményeket a 7. évfolyamon 

7 fő, a 8. évfolyamon 1 fő nem tudta teljesíteni. Közülük 1 tanuló biztosan évet ismétel. Ezen 

kívül az 1. évfolyamon 1 tanulónak javasolt az évismétlés. 

 

2.2.4.5. Hiányzások számának alakulása 

 

 

2.2.5.  Tanulók teljesítményének alakulása II. 

2.2.5.1. Országos kompetencia mérések eredményei és az iskola helye, eredményei 

 

 

Matematika tantárgyból 6. évfolyamon az országos eredményekhez viszonyítva 

tanulóink szignifikánsan jobban teljesítettek, a másik két viszonyítási csoporthoz képest 

lényegesen nem különbözik tanulóink teljesítménye. 8. évfolyamon mindhárom viszonyítási 

csoporthoz hasonlítva telephelyi eredményeinkben nincs szignifikáns eltérés az adott értéktől. 

Szövegértésből mindkét tantárgyból az átlageredmények magasabbak az országos 

átlagnál, nincs lényeges különbség a megyeszékhelyi általános iskolák, illetve a 

megyeszékhelyi nagy általános iskolák átlageredményeihez képest. 

A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében: 
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Az eredmények fenti standard összehasonlításának egyik legfőbb hátránya, hogy minden 

iskolát ugyanazzal a mércével mér, függetlenül az iskola helyzetétől, szociális, gazdasági és 

kulturális hátterétől, s nem tudja figyelembe venni a tanulók előzetes tudását és 

szociokulturális hátterét. A családi háttérindex (CSH-index) segítségével a tanulók által 

hozott értékeket és a tanulói szociokulturális környezet hatását is figyelembe tudjuk venni a 

tanulók teljesítményének elemzésekor.   

Tanulóink tényleges eredménye nem különbözik szignifikánsan az iskolánk családi 

háttérindexe által meghatározott elvárható értéknél. 

A telephelyünk eredményei a tanulók korábbi eredményének tükrében: 

 

 
 

A két évvel korábbi eredményekhez képest 8. osztályos tanulóink eredménye 

matematikából szignifikánsan magasabb az országos regresszió alapján, szövegértésből 

viszont nincs lényeges eltérés sem az országos viszonyításhoz, sem az telephelyünkhöz 

hasonló helyzetben levő iskolákhoz képest. 

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben: 
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A legtöbb mérési területen a 2016. évi eredményeik nem különböznek szignifikánsan az utóbbi 

négy év eredményeitől. Kivéve 8. évfolyamon matematikából tanulóink gyengébben 

teljesítettek a 2012., 2013. év eredményeihez képest. Viszont hatodikos tanítványaink 

szövegértésből lényegesen jobban teljesítettek a 2015. évi eredményekhez képest. 

 

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya: 

 
 

Ha tanulónként vizsgáljuk az eredményeket, akkor látszik, hogy 8. évfolyamon 

matematikából az alapszintet el nem érő tanulók aránya 42 %, ez egy kissé magasabb, mint a 

többi mérési területen illetve évfolyamon. Nyilvánvaló, hogy egy-egy „gyengébb” képességű 

osztály teljesítménye is lehúzza a százalékokat illetve nyolcadik év végén, májusban a 

tanulókat is nehezebb motiválni. 

 

6. évf. MATEMATIKA 

 

Átlageredmény: 1549, mely jóval magasabb, mint az országos (1486), és kissé magasabb, 

mint a megyeszékhelyi ált. iskolák (1521) illetve a megyeszékhelyi nagy általános iskolák 

(1537) átlageredményei. 

 

Képességeloszlások: az évfolyam-független skálán 7 képességszintet határoztak meg. A 

sávdiagramról az egyes szinteken lévő tanulók pontos százalékos aránya olvasható. A 
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sávdiagramok elhelyezésekor az adott évfolyamon alapszintként definiált képességszint alsó 

határához igazították a sávokat. Ez a képességszint a 6. évfolyamon a 3. képességszint 

mindkét mérési területen. Ez minimális alapszint, amelyet szükségesnek tekintenek a további 

ismeretek szerzéséhez és a mindennapi életben való boldoguláshoz az adott korosztály 

sajátosságait is figyelembe véve. Országos viszonylatban a tanulók 40,7%-a nem érte el ezt az 

alapszintet, a mi iskolánkban a 6. évfolyamon matematikából ez az érték 22%-ot képvisel. 

 

6. évf. SZÖVEGÉRTÉS 

Átlageredmény: 1575, amely az országos átlagtól (1494) jóval magasabb, nem különbözik 

jelentősen a megyeszékhelyi ált. iskolák (1536) és a megyeszékhelyi nagy ált. iskolák (1552) 

átlageredményeitől. 

 

Képességeloszlások: a 6. évfolyamon szövegértésből iskolánk tanulóinak 5,1%-a nem érte el 

az alapszintet, ez az érték országos viszonylatban 25,1%-ot, megyeszékhelyi általános iskolák 

viszonylatában pedig 17,6%-ot képvisel.  

 

8. évf. MATEMATIKA 

Átlageredmény: 1622, amely az országos átlagtól (1597) is, a megyeszékhelyi ált. iskolák 

(1624) és a megyeszékhelyi nagy ált. iskolák (1640) átlageredményétől nem különbözik 

jelentősen. 

 

Képességeloszlások: a 8. évfolyamon matematikából iskolánk tanulóinak 42 %-a nem érte el 

az alapszintet, ez az érték országos viszonylatban 45 %, megyeszékhelyi általános iskolák 

viszonylatában pedig 38,7 %.  

 

8. évf. SZÖVEGÉRTÉS 

Átlageredmény: 1622, amely az országos átlagtól (1568) magasabb, nem különbözik 

jelentősen a megyeszékhelyi ált. iskolák (1602) és a megyeszékhelyi nagy ált. iskolák (1619) 

átlageredményeitől. 

 

Képességeloszlások: a 8. évfolyamon szövegértésből a tanulók 17,7%-a nem érte el az 

alapszintet, ez az érték országos viszonylatban (jóval magasabb) 35,1%-ot, megyeszékhelyi 

általános iskolák viszonylatában pedig 27,4%-ot képvisel. 
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2.2.5.2. Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálati adatai (éves 

feladat a 35 / 2014. (IV.30.) EMMI rendelet9. § (9) bekezdés) 

 

2017. január 04. és 2017. június 01. között kellett a NETFIT felméréseket végrehajtani.  

 

Minden tanulónál 9 adatot vizsgáltunk: 

 

I.Testösszetétel és tápláltsági profil:                  1. Testtömeg-index 

                                   2. Testzsír százalék 

 

II.Aerob fittségi (állóképességi) profil:               3. Állóképességi ingafutás 

 

III.Vázizomzat fittségi profil.                               4. Ütemezett hasizom 

                                    5. Törzsemelés 

                                    6. Ütemezett fekvőtámasz 

                                    7. Kézi szorítóerő 

                                    8. Helyből távolugrás 

 

IV.Hajlékonysági profil.                                       9. Hajlékonyság 

 

A méréseket a felső tagozatban kellett elkészíteni, ahova 314 tanuló jár, ebből 167  fiú és 

147 a lány.  

 A testösszetétel és tápláltsági és az aerob fittségi (állóképességi)  profil alapján a 

NETFIT program 3 zónát különböztet meg:        

 

Fokozott fejlesztés szükséges (FFSZ)-piros szín 

Fejlesztés szükséges (FSZ)-sárga 

Egészségzóna (EZ)-zöld 

 

Ezek alapján intézményünkben a következő eredmények születtek az elmúlt 3 évben: 

 

I.-TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL: 

Testtömeg-index (BMI: kg/m2) 

 

FIÚK     LÁNYOK 
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  Fő     Fő   
 

2014/2015 127 12% 65% 17% 6% 
 

  127 14% 60% 20% 6% 
 

2015/2016 160 12% 70% 13% 5% 
 

  150 16% 58% 20% 6% 
 

2016/2017 167 9% 70% 17% 4% 
 

  147 13% 68% 12% 7% 
 

  
           

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

EZ 

2014/2015 13.9 32.56 19.69 3.83   13.95 33.84 20.23 3.98   
16 fő - 

6% 

46 fő - 

18% 

192 fő - 

76% 

2015/2016 13.02 33.71 19.26 3.51   13.16 39.45 20.18 4.12   
17 fő - 

5% 

51 fő - 

16% 

242 fő - 

79% 

2016/2017 13.21 34.58 19.54 3.4   9.79 34.65 20.14 4.26   
17 fő - 

5% 

46 fő - 

15% 

251 fő - 

80% 

  
             

Testzsír százalék (TZS %) 

    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő   
   

2014/2015 123 15% 63% 18% 4% 
 

  129 9% 63% 21% 7% 
 

2015/2016 160 18% 61% 18% 3% 
 

  150 9% 62% 24% 5% 
 

2016/2017 167 15% 66% 17% 2% 
 

  147 11% 60% 22% 7% 
 

  
           

  
 

FIÚK 
   

 

LÁNYOK 
   

 

INTÉZMÉNY 

  Min. Max. Átlag Szórás    Min. Max. Átlag Szórás    
FFSZ 

FSZ EZ 

2014/2015 1 41.7 15.82 9.02   4.2 42.1 23.41 7.92   
15 fő - 

6% 

49 fő - 

19% 

188 fő - 

75% 

2015/2016 4.4 40.3 16.16 8.68   6 42.4 22.6 7.88   
15 fő - 

5% 

64 fő - 

21% 

231 fő - 

74% 

2016/2017 2 42.7 16.31 8.07   4 45.8 23 8.15   
12 fő - 

4% 

62 fő - 

20% 

240 fő - 

76% 
 

 

II.-AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL 

Állóképességi ingafutás (VO2max: ml/kg/min) 

    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő   
   

2014/2015 123 22% 13% 65% 
 

  127 13% 39% 48% 
 

2015/2016 158 14% 19% 67% 
 

  146 14% 40% 46% 
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2016/2017 167 15% 24% 61% 
 

  147 17% 37% 46% 
 

  
           

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

EZ 

2014/2015 33.34 57.59 42.99 4.83   32.4 49.27 40.07 3.22   
43 fő - 

17% 

65 fő - 

26% 

142 fő - 

57% 

2015/2016 32.64 56.77 43.18 5.1   33.45 49.36 40.1 3.24   
42 fő - 

14% 

89 fő - 

29% 

173 fő - 

57% 

2016/2017 31.94 54.79 42.53 4.61   32.27 48.95 39.89 3.24   
50 fő - 

16% 

94 fő - 

30% 

170 fő - 

54% 

 

A vázizomzatés a hajlékonysági profil alapján a NETFIT program 2 zónát különböztet 

meg: 

 

Fejlesztés szükséges (FSZ)-sárga 

Egészségzóna (EZ)-zöld 

 

III.-VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL 

Ütemezett hasizom (db) 

    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő   
   

2014/2015 122 7% 93% 
 

  128 7% 93% 
 

2015/2016 159 6% 94% 
 

  148 3% 97% 
 

2016/2017 167 2% 98% 
 

  147 1% 99% 
 

 

 
FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

2014/2015 0 80 58.97 23.81   0 80 48.31 22.82     

18 

fő - 

7% 

232 

fő - 

93% 

2015/2016 2 80 62.92 23.57   3 80 55.01 22.91     

13 

fő - 

4% 

294 

fő - 

96% 

2016/2017 0 80 61.8 22.61   13 80 55.53 22.5     

6 fő 

- 

2% 

308 

fő - 

98% 

  
             

Törzsemelés teszt (cm) 



 

[Ide írhat] 

 

    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő   
   

2014/2015 124 94% 6% 
 

  127 90% 10% 
 

2015/2016 160 92% 8% 
 

  150 82% 18% 
 

2016/2017 167 93% 7% 
 

  147 84% 16% 
 

  
           

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

2014/2015 3.8 29.5 15.54 4.55   5.7 29.2 16.87 4.72     231 fő - 92% 20 fő - 8% 

2015/2016 4 29 16.06 5.02   4.2 29.9 18.2 5.07     270 fő - 87% 40 fő - 13% 

2016/2017 5.5 30 16.5 4.51   9.6 30 18.26 4.65     278 fő - 89% 36 fő - 11% 

  
             

 

Ütemezett fekvőtámasz (db) 

    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő   
   

2014/2015 122 34% 66% 
 

  128 41% 59% 
 

2015/2016 152 19% 81% 
 

  144 30% 70% 
 

2016/2017 166 19% 81% 
 

  147 25% 75% 
 

  
           

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

2014/2015 0 80 15.23 10.01   0 30 8.99 6.68     
93 fő - 

37% 

157 fő - 

63% 

2015/2016 0 51 18.49 9.29   1 41 10.78 6.76     
72 fő - 

24% 

224 fő - 

76% 

2016/2017 0 70 19.22 11.65   0 32 10.97 6.29     
68 fő - 

22% 

245 fő - 

78% 

 

Kézi szorítóerő (kg) 

    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő   
   

2014/2015 126 16% 84% 
 

  128 5% 95% 
 

2015/2016 160 28% 72% 
 

  149 14% 86% 
 

2016/2017 167 20% 80% 
 

  147 7% 93% 
 

  
           

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

  Min. Max. Átlag Szórás    Min. Max. Átlag Szórás      
FSZ EZ 
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2014/2015 13.55 88.35 30.8 14.69   12.1 61.9 24.65 7.63     
26 fő - 

10% 

228 fő - 

90% 

2015/2016 8.65 48.55 24.3 7.95   8.2 36.7 21.8 5.83     
65 fő - 

21% 

244 fő - 

79% 

2016/2017 12.4 57.9 25.86 8.24   11.65 35.85 22.5 5.39     
45 fő - 

14% 

269 fő - 

86% 

  
             

 

Helyből távolugrás (cm) 

    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő   
   

2014/2015 126 13% 87% 
 

  129 8% 92% 
 

2015/2016 159 11% 89% 
 

  149 3% 97% 
 

2016/2017 167 8% 92% 
 

  147 4% 96% 
 

  
 

FIÚK 
   

 

LÁNYOK 
   

 

INTÉZMÉNY 

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

2014/2015 92 260 181.18 28.97   1 206 161.13 24.13     

26 

fő - 

10% 

229 

fő - 

90% 

2015/2016 93 282 188.69 31.94   19 228 169.95 24.59     

23 

fő - 

7% 

285 

fő - 

93% 

2016/2017 102 252 188.97 29.73   20 280 172.65 25.04     
19fő 

-6% 

295fő 

- 94% 

              

 

 

IV.-HAJLÉKONYSÁGI PROFIL 

Hajlékonysági teszt (cm) 

    FIÚK     
 

LÁNYOK 

  Fő     Fő   
   

2014/2015 123 37% 63% 
 

  126 33% 67% 
 

2015/2016 159 35% 65% 
 

  149 34% 66% 
 

2016/2017 167 31% 69% 
 

  147 30% 70% 
 

  
           

 

 

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

2014/2015 2.75 42 22.5 7.66   8.75 46.35 28.04 7.27     87 fő - 35% 162 fő - 65% 
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2015/2016 4.15 42.5 22.32 6.93   11.5 44.5 28.76 6.58     105 fő - 34% 203 fő - 66% 

2016/2017 3 46.5 23.54 6.61   14 49 29.38 6.24     95 fő - 30% 219 fő - 70% 

 

 

2.2.5.3. A tanulók szorgalma, magatartása 

 

A magatartás iskolai átlaga: 4,45 

A szorgalom iskolai átlaga: 4,25 

 

 

3. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység 

 

A 2016 / 2017-es tanév kezdetén a különleges bánásmódra jogosult tanulóink létszáma 107 fő 

volt, amelyből 31 tanuló SNI, 76 tanuló BTMN státusszal rendelkezett. Az alsó tagozaton 14 

SNI és 42 BTMN tanuló tanult, a felső tagozaton 17 SNI igényű, 34 BTMN.  

  A tanév végére ez a létszám jelentősen nem változott, mindössze négy fővel csökkent. 

A tanév végén SNI tanulóink létszáma 33, BTMN státusszal 70 tanulónk rendelkezik.  

Megoszlásuk: alsó tagozaton 15 SNI, 39 BTMN tanuló, felső tagozaton 18 SNI 31 BTMN 

tanuló 

Legterheltebb évfolyamok: alsó tagozaton a 3. évfolyam, felső tagozaton a 6. évfolyam és a 8. 

évfolyam volt. Ezeknél az évfolyamoknál az SNI/BTMN tanulók számának átlaga meghaladta 

a többi évfolyamra jellemző / 2 fő BTMN+1fő SNI/osztály/ átlagot. 

 

Felülvizsgálatok: 

- SNI tanulóink közül 11 fő vett részt kontrollvizsgálaton, 2 fő státusza szűnt meg. 

- Tanév közben SNI státuszt szerzett 3 tanuló. 

- Sajátos nevelési igény megítélése folyamatban van 5 tanuló esetében. 

- BTMN tanulóink közül 33-an voltak felülvizsgálaton, 11 tanuló státusza szűnt meg, 

óraszámot csökkentettek 3 tanuló esetében. 

- Új vizsgálat kezdeményezésére került sor 6 esetben 

- Más iskolából hozzánk érkezett tanulók közül 4 fő rendelkezett BTMN státusszal, 2 SNI 

státusszal. 

 

Az éves munka a fejlesztő pedagógiai munkaterv alapján folyt. 
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Személyi feltételek:  

Utazótanári ellátás keretében az EGYMI 6 gyógypedagógusa vett részt /1 fő tiflopedagógus, 1 

fő szurdopedagógus, 2 mozgásterápiát végző szakember, 1 fő kondukor, 1 logopédus/ 7 SNI-s 

tanulónk rehabilitációs célú foglalkozásainak megtartásában.  

Az iskola főállású gyógypedagógusa mellett a BTMN tanulók fejlesztő foglalkozásainak 

megtartását 13 pedagógus /tanító, szaktanár/ segíti. 

Májusban megkezdte segítő tevékenységét az iskolapszichológus heti 10 órában. 

Az eddigi évekhez viszonyítottan javultak az ellátás személyi feltételei. Nélkülözhetetlen volt 

a felső tagozaton az évfolyamonkénti egy-egy matematika szaktanári foglalkozás, amelyet az 

idén sikerült megvalósítani. 

Ennek következtében az egyes csoportok létszámában nagy eltérés mutatkozik, amely a 

fejlesztés minőségi rovására megy. 

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai konzultációkkal esetmegbeszélésekkel segítették 

munkánkat. 

Két tanuló esetében a gyermekvédelmi koordinátorral együttműködve hívtuk konzultációra a 

szülőket. 

 

Tárgyi feltételek: 

- A Kecskeméti Tankerületi Központ támogatásával látássérült tanulónk részére vásárolt 

speciális pad. Értéke: 50.000 Ft  

- A fejlesztő teremben sötétítő függönyök kerültek az ablakokra. 

 

4.Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

4.1. Évismétlők száma / aránya évfolyamonként (osztályonként), iskola összesen, 

megtett intézkedések és eredményei 

 

Évismétlők száma: 2 fő volt. Tanulóink az 1. osztályt és a 7. osztályt ismételték meg. Az 

érintett szaktanárok a tanuló számára haladási tervet készítettek, amelyben helyzetelemzést 

írtak, illetve maghatározták a kitűzött célokat, feladatokat abból a tantárgyból, amelyből a 

diák elégtelen osztályzatot kapott. 

Félévkor, illetve a tanév végén munkaközösségi értekezletek keretin belül értékelték 

munkájuk eredményességét, elemezték, hogy az érintett tanulók osztályzatai hogyan 

alakultak, illetve milyen mértékű javulás következett be a tanulásában. A szaktanárok 

folyamatosan tartották a kapcsolatot a szülőkkel, többször találkoztak velük a tanév folyamán, 
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és közösen beszélték meg az adott tanuló tanulmányi téren nyújtott teljesítményét. Az érintett 

tanulóink esetében elmondható, hogy látványos eredmény ugyan nem mutatkozott a 

tanulmányi eredményeiben, de sikerült elérniük a minimumszintet, és megszerezni év végén a 

kettes osztályzatot. 

 

4.2. Iskolaelhagyók száma / aránya évfolyamonként / osztályonként, ennek okai, 

megtett intézkedések és eredményei 

Nem volt ilyen tanuló. 

 

4.3. Felzárkóztatás eredményei, tapasztalatai, felzárkóztatásra fordított 

„energia” 

 

Nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatásra. Igyekszünk minél több fejlesztőórát biztosítani a 

tanulóink számára. Folyamatosan alkalmaztunk egyéni, differenciált foglalkozást a tanórákon. 

Munkaközösségi kereteken belül szerveztünk bemutatóórákat, ahol a felzárkóztatáson volt a 

hangsúly. A tanóra után a kollégák értékelték a látottakat, megbeszélték a tapasztalataikat, 

elmondták egymásnak javaslataikat. Ezen a területen is nagyon fontosnak tartjuk a belső 

tudásátadást, a kollégák egymástól való tanulását. Kis lépésekben, de folyamatosan haladunk 

előre ezen a területen. Kollégák a tantárgyfelosztáson szereplő tanórákon túl is tartottak az 

érintett gyerekeknek felzárkóztatást. A céljuk ezzel az volt, hogy többszöri magyarázattal, 

jóval több gyakorló feladatsor alkalmazásával segítsék a tanulók előre jutását. Ezeknek a 

gyerekeknek számonkéréskor hosszabb időt biztosítunk, többször kapnak javítási lehetőséget. 

Próbáljuk őket sikerélményekhez juttatni azzal, hogy kijelölt, rövidített anyagból felelnek, a 

témazáró dolgozat feladatait szelektálva tölthetik ki, a házi feladatokat differenciálva kapják. 

Segítséget kapnak a minimum követelmény kijelöléséhez a tankönyvben. A szóbeli feleletek 

idejét és témáját előre egyeztetik kollégáink a tanulókkal.  

Kollégáink nyitottak az ezzel kapcsolatos továbbképzésekre.   

A tevékenység célja: csökkenteni a felhalmozódó hátrányokat, erősíteni a gyermekek 

önmaguk képességeibe vetett hitét, támogatni tanulmányi előre haladásukat. 

További cél: hozzájárulni a gyermekek képességeinek kibontakoztatásához, s ahhoz, hogy 

felnőttként értelmes tevékenységek mentén kapcsolódjanak be a társadalmi 

munkamegosztásba, azaz teljes jogú polgárként kapcsolódjanak be a társadalom életébe. 

 

5. Tehetséggondozás, tanulmányi és sportversenyek adatai 
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A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetünk. Kiemelt célunk a 

tehetségek felismerése, azonosítása, majd a tehetséggondozó programba való bekapcsolása. 

E cél érdekében tehetséggondozó műhelyeket, szakköröket működtettünk. 

 

Tehetséggondozó programok alsó tagozat: 

Matematika: 16 óra/hét 

Magyar: 7,5 óra/hét 

Néptánc: 5 óra/hét 

Sakk: 2 óra/hét 

Asztalitenisz: 10 óra/hét 

 

Egész napos iskola keretein belül alsó tagozat:  

Logikai játékok: 2 óra/ hét 

Kézműves foglalkozások: 2 óra/hét 

Labdajátékok: 2 óra/hét 

Méta: 2 óra/hét 

Tehetséggondozó programok felső tagozat: 

Matematika: 2,5 óra/hét 

Táblás játékok: 1 óra/hét 

Magyar: 3 óra/hét 

Énekkar: 3 óra/hét 

Fizika: 2 óra/hét 

Kémiai kísérletek: 1,5 óra/hét 

Biológia: 1 óra/hét 

Földrajz: 1 óra/hét 

Orosz: 1 óra/hét 

Informatika: 1,5 óra/hét 

Atlétika: 2 óra/hét 

Röplabda: 3 óra/hét 

Kosárlabda: 3 óra/hét 

Tanulószoba keretein belül felső tagozat:  

Tanulás tanulása, tanulási technikák elsajátítása: 2 óra/hét  

Sport KESI sportiskolával: 
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Atlétika: 2 óra/hét 

Atlétika: 1 óra/hét 

Alapfokú művészeti iskola: 

Dráma tanszak: 3 óra / hét 

Képzőművész tanszak: 3 óra / hét 

Helyi tantervünkben jelölt többlet óraszámok a tehetséggondozásra: 

Német: 2 óra / hét 

Angol: 2 óra / hét 

Matematika: 2 óra / hét 

 

6. Az intézmény éves munkatervének végrehajtásáról szóló értékelés 

 

 A munkaterv és eseményterv szerinti feladatok megjelentek naponta a 

munkavégzésünkben, teljesítettük, elvégeztük valamennyit. 

 Ebben a tanévben is voltak a nevelés területén eseteink, de sikerült mindegyiket 

megoldanunk közös összefogással. 

 Tanítók kiscsoportos megbeszélések, tanárok szakmai munkaközösségi megbeszélése 

mindig nagyon hatékony volt, működött a felső tagozaton az egy osztályban tanító tanárok 

szakmai munkaközössége,– ezt még tovább fokoztuk –átmenet az alsó tagozatból a felső 

tagozatba (az alsós és felsős osztályfőnökök között működik az osztályok átadása – 

megbeszélések) 

 Jól együttdolgoztak a tanító és napközis nevelő ill. az osztályokban tanító szaktanárok.  

 A könyvtárunkat nagyon sok tanulónk látogatta nap, mint nap 

 Nagyon sok tanulmányi, művészeti, kulturális és sportversenyen vettek részt tanulóink 

országos, regionális, megyei és városi szinten, amelyekről rendszeresen információt 

nyújtottunk az iskola honlapján, valamint Facebook oldalán 

 Nagyon fontosak voltak a házi megmérettetéseink, versenyeink (pl. az alsó tagozaton az 

iskolai matematika, helyesírás, szövegértés, logika, olvasás), ezek előkészítik az iskolán 

kívüli versenyekre a céltudatos tehetségazonosítást, hatékonyan működött az alsó 

tagozaton 3. 4. évfolyamon matematikából a sávos matematikaóra, sávos énekóra.  

 Nagyon fontos, hogy a tanulóink fejlődése érdekében az alsó tagozaton valamint a felső 

tagozatról áttanító kollégák napi rendszeres kapcsolatban álljanak egymással, hiszen 

legjobban ők ismerik ugyanazt a gyermeket. 
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 Jól sikerültek a tanév rendjében is rögzített DÖK programok, és az iskolai szintű 

rendezvényeink. 

 Kiemelt rendezvények: Több rendezvényt szerveztünk iskolánkban városi regionális 

szinten, amelyek színvonalasan sikerültek (a 25 éves Varjú Lajos Országos 

Természettudományi verseny, Arany János matematika verseny, Aranyos sakkbajnokság, 

Varjú Lajos röplabda kupa), Mentorháló2.0 szakmai műhelyek) – nagyon sok rendezvényt 

szerveztünk iskolai szinten is  

 Több olyan programunk volt a tanév folyamán, ahol a szülőkkel és tanulókkal, a 

családokkal szerveztünk közös eseményt (a mi iskolánk ismét bebizonyította a városban, 

hogy magas fokon tudjuk ezt megvalósítani UNUVER24 úszás 2. hely, Nagy 

Sportágválasztó 1. hely. Az iskolánkban szervezte meg a DSE a Sportból a legtöbbet 

pályázat nyitó rendezvényét. Ezeknek az összefogásoknak az eredménye, hogy 

sportszerutalványokat nyerhettünk. Fontos volt az összefogás, a családok felénk szóló 

elismerése, hogy számíthatunk a szülőkre, gyerekekre, ha hívjuk és várjuk őket. 

 Országos Diákolimpia I. hely az országban (intézményi szinten) 2016-os év 

 Országos Röplabda Diákolimpia - arany érem 2017. 

 A tanév elején még félelemmel kezdtünk neki az elektronikus napló MOZA napló 

használatához, helyesen döntöttünk, ma már ott tartunk, hogy a tantestületünk nagy 

százaléka készség szinten használja a programot. A KIRÉTA a következő tanévtől lesz 

kötelező. 

 Az ügyeleti rendszer jól működött a tanév folyamán, talán még voltak apróbb 

fennakadások, a jövőben mindenkit kérek arra, hogy még nagyobb figyelem legyen ezen a 

területen is 

 A tanév folyamán folyamatosan voltak rendezvények a beiskolázás keretében is, 

találkozók az óvoda-iskola program keretében 

 Örömmel elmondhatjuk, hogy szép volt a beiskolázási mutatónk, 4 első osztályra való 

gyermek jelentkezett iskolánkba, de az épület túlterheltsége miatt nem tudunk sajnos csak 

3 első osztályt indítani a 2017-2018-as tanévben: 91 tanuló kezdi meg az iskolát 

szeptemberben. 

 A továbbtanulási mutatónk is még mindig szép lett, 77 tanulónk fejezte be az iskolát a 8. 

évfolyamon. Közülük 65 fő (gimnázium, szakgimnázium) érettségit adó középfokú 

intézménybe, 12 fő szakközépiskolába. 5 tanulónk tanul tovább a hatosztályos 

gimnáziumban, 14 tanulónk pedig a nyolcosztályos gimnáziumban. 

 A központi írásbeli eredmények 8. évfolyam magyar: 62,4 % országos, Arany 64 % 
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Matematika: országos 41% átlagosan, az Aranyban 43% 

 Nagy örömmel fogadtuk az elmúlt tanév kompetenciamérési eredményeit is, hiszen 

mindkét tantárgyból országos szint felett vannak eredményeink  

 Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásával történő mérés 2016. október 10-

ig DIFER megtörtént a fejlesztőpedagógus által 

 Három év után újra megújítottuk a hazai Akkreditált Kiváló Tehetségpont címünket 

 Európai Tehetségpont lettünk, bekerültünk a nemzetközi tehetséggondozó hálózatba 

 Bevezettük egy első osztályunkban a Pogány Judit által kidolgozott „Sakkpalota” 

képességfejlesztő programot  

 Két alsós osztályunkban működött a tanév során a „Tanulj sportosan!” képességfejlesztő 

követő program  

 Egy első osztályunkban bevezettük a drámapedagógiát a magyar tantárgy keretében; 

személyiségfejlesztés a drámajáték eszközeivel 

 Elindítottuk a 3. és 4. évfolyamon a sávos énektanítást 

 A 3. és 4. évfolyamon működött a sávos matematika tanítása 

 Egy második osztályunkban csoportbontásban sakkoktatás folyt  

 Az első osztályosokat meghallgattuk hogyan olvasnak tanév végén (szépen megtanultak 

olvasni a gyerekek) 

 Több alsós osztályunkban néptáncóra volt az 1 testnevelés óra keretében 

 Részt vettünk a Szegedi Tudományegyetemmel a MENTORHÁLÓ2.0 „Megújuló 

iskolák” programban, fejlesztőműhely foglalkozásokat, bemutatóórákat tartottunk, Jó 

Gyakorlatainkat mutattuk be 

 Nagyszabású rendezvényünk volt a Karácsonyi Kavalkád, az Adventtől Karácsonyig 

projekt, mint Jó gyakorlat 

 Diákparlamenten vettek részt tanulók Kiskunhalason (kétévente van) 

 Mind a 6 Jó gyakorlatunkat működtettük – továbbfejlesztettük 

Beiskolázás az „Aranyos Kóstolgató” programmal, Adventtől karácsonyig projekt, 

Egészségmegőrző projekt napok az Aranyban, Varjú Lajos Természettudományi 

verseny megrendezése, Fizika és kémia a természetben, DÖK programok: „Tréfás 

szaladgáló” és „Agymoso show”  

 A témahetek megszervezése A témaheteket a minisztérium a tanév rendjében az alábbi 

időpontok szerint hirdette meg:  

o pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6. és 2017. március 10. között,  
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o digitális témahét 2017. április 3. és 2017. április 7. között,  

o fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2017. április 24. és 2017. április 28. 

között.  

Köszönő levelet kaptunk a részvételért a Minisztériumból. 

 

 A tanulók átlageredménye az országos kompetenciamérésen  

      8. évfolyam  

     Szövegértés: 1622 Arany        országosan: 1568 

     Matematika: 1622 Arany        országosan: 1567 

      6. évfolyam  

     Szövegértés: 1551 Arany         országosan: 1494 

     Matematika: 1520 Arany         országosan: 1486 

 A tanév folyamán állandó kapcsolatban álltunk az érdekvédelmi szervekkel 

(szakszervezet, közalkalmazotti tanács) 

 A tanév folyamán több óralátogatáson voltunk, amelyeket minden esetben 

megbeszélés követett  

 Több kollégánk vett részt a tanév folyamán minősítő eljárásban, szép eredmények 

születtek - gratulálunk. - Kállai Zsuzsanna, Putnokiné Nagy Adrienn a PED2 

fokozatban; Juhászné Rozgonyi Márta októberben lesz, Tolnainé Kiss Gabriella és 

Lovrity Sándorné a mester fokozatban – most volt június 16-án, Tolnainé Kiss 

Gabriella novemberben lesz. Papp-Pósfay Zsuzsanna Ped.1 fokozatba került. Tehát 

sikeresen túljutottunk 4 minősítésen, 2 folyamatban van. 

 

A 2018-as minősítésre jelentkezett 9 fő: Baloogné Nagy Katalin, Palincsárné Farkas Szilvia, 

Tóth Andrea, Nagyné Vaszily Gyöngyi, Nagypál-Madár Anikó, Mácsikné Both Barbara, 

Szabó Gabriella, Timbuszné Sóber Anikó- PEd.2-re; Szalontai Mária mesterminősítésre. 

Novák Lászlónénak és Szalontai Máriának lehetősége lesz valószínű, hogy bekapcsolódjanak 

a szaktanácsadói munkába, hiszen Ők már tavaly előtt elvégezték a PILOT képzést. 

 

A tanév folyamán 2 kollégánál működtettük a mentori eljárásrendet (köszönöm a mentor 

kollégák munkáját, amivel segítették a fiatal kollégák beilleszkedését, és tanácsokkal látták el 

őket. (Palincsárné Farkas Szilvia – Papp-Pósfay Zsuzsanna, Nyúl Attiláné - Szederkényi 

Katalin) 

 A tanévre tervezett nevelési és továbbképzési értekezleteket megtartottuk. 
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 Az év folyamán ápoltuk kapcsolatunkat a társintézményekkel is. 

 Iskolánkon belül működött a Jövőnkért Művészeti Alapítvány Művészeti Iskola 

(drámajáték, képzőművészet) – szép rendezvények, értékes munkák 

 KNORR BREMSE pályázat 

 Minősített Tehetséggondozó Műhely cím elnyerése 

 A város eseményei, a kecskeméti értékek megőrzése 

 Országos Nyelvi kompetenciamérés, országos kompetenciamérés matematikából és 

szövegértésből, országos NETFIT mérés (a tanulók fizikai állapotmérése) 

 Az iskola külső kapcsolatai – fontos egy iskola társadalmi környezetéből fakadó 

elismertsége (közvetett és közvetlen partnerek, szülők, tanulók, alapítvány, egyéb 

szervezetek 

 A Tanulói eredményességet javító intézkedési terv végrehajtásának értékelése 

 

7. Oktatást támogató területek 

7.1. Gyermek és ifjúságvédelem alakulása az intézményben, külső szervekkel való 

együttműködés tapasztalatai 

 

Célunk a prevenció, a hátrányos helyzet csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának 

megelőzése, segítségnyújtás. Együttműködés azokkal a szervekkel és szervezetekkel, amelyek 

szakszerű támogatást tudnak nyújtani nevelőmunkánkhoz.  

 Polgármesteri Hivatal és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Családsegítő Központ 

 Nevelési Tanácsadó 

 ANTSZ 

 Megyei Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 

 Bács-Kiskun megyei Kórház Gyermekpszichológiai osztálya 

 Ifjúság politikai és drogprevenciós csoport 

 GYIV 

 Kecskeméti Városi Bíróság 

 Eleven Ifjúsági Közösségi Tér  

 Védőnői hálózat 

 Háziorvos (gyermekorvos) 

 Egyházak 

 Civil szervezetek 



 

[Ide írhat] 

 

 Karitatív szervezetek 

 Szófia Nyugdíjas Egyesület 

 Ifjúsági Otthon 

 

A külső szervekkel való együttműködés egyik alapvető célkitűzése egy olyan szemlélet 

meghonosítása, amely a családot, mint a lelki egészség kialakulásának elsődleges közegét 

értéknek tekinti, annak megszilárdítását pedig a társadalom biztos alapjainak építéseként 

fogadja el. Negatív társadalmi folyamatnak tekinthető a pszichoaktív szerek egyre szélesebb 

körű elterjedése. Ezekkel szembeni ellenállásnak a tudatos növelése a GYIV egyik fontos 

célkitűzése, valamint olyan alternatív lehetőségek felajánlása a fiatalok számára, melyek 

értékesek, tartalmasak, nincsen személyiségromboló hatásuk. Negatív jelenségként 

tapasztalható továbbá, hogy a szabályozatlan média nem fogja magát vissza, a túl korai intim 

kapcsolatot normálisnak láttatja és fogadtatja el a kamaszokkal.  

A gyermekvédelmi program feltétlenül tájékoztatást kíván nyújtani a diákoknak a normalitás 

kritériumairól. melyeket a gyermekvédelem tudománya kidolgozott és elfogadott. Az 

összefogás közös érdekünk. 

 

7.1.1. Hány pedagógus kapcsolódik be a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátásába? 

A gyermek- és ifjúság védelmi munkának minden osztályfőnök kiemelt feladatának kell 

lennie. Tulajdonképpen a tantestület minden tagja kiveszi a részét ebből a munkából. 

Természetesen különösen az osztályfőnökök, hiszen ők ismerik leginkább az osztályukba járó 

tanulókat. Szükség esetén igénybe vettük az iskolarendőr segítségét is.  

 

7.1.2. Veszélyeztetett gyermekek száma 

 

Nincs veszélyeztetett tanulónk. 

 

7.1.3. Iskolai étkezésben résztvevők száma, kedvezményben részesülők száma 

 

Iskolai étkezésben résztvevők száma összesen: 596 fő  

Nem részesül kedvezményben: 418 fő 

50 %-os kedvezményben részesül: 150 fő 

Ingyenesek: 28 fő 
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7.1.4. Ingyenes tankönyvben részesülők száma 

 

Normatív támogatásban 540 tanuló részesült, térítésmentesen 455 tanuló kapott tankönyvet, 

rászorultság alapján pedig 85 fő.  

 

1.1.5. Fejlesztő pedagógiai munka eredményei 

 

A 3. pontban leírtak alapján is. 

Az éves munka a fejlesztő pedagógiai munkaterv alapján folyt. 

Szeptember: 

- a nyár folyamán érkezett dokumentumok áttekintése, 

- munkanapló, egyéni fejlesztési naplók megnyitása, 

- fejlesztőpedagógiai munkaterv elkészítése szeptember 15-ig, 

- csoportbeosztások, órarend összeállítása,  

- szülők tájékoztatása a fejlesztő órák időpontjáról, 

- Rövid tájékoztatás az első osztályosok szülei részére a szülői értekezleten 

- év eleji egyéni mérések, 

- fejlesztési tervek elkészítése, a fejlesztésben résztvevő szaktanároknak 

segítségnyújtás a fejlesztési tervek elkészítéséhez, dokumentáció vezetéséhez, 

- tanácsadás, esetmegbeszélések kollégákkal, a pedagógiai szakszolgálat 

szakemberével, 

- közreműködés az SNI ill. BTMN tanulókra vonatkozó statisztika 

- elkészítésében, 

Október: 

- DIFER mérésben résztvevő tanulók névsorának lejelentése az OKÉV felé, 

- különleges bánásmódban részesülő tanulók adatainak rögzítése a kompetencia-  

méréshez 

- fogadóóra megtartása, 

- októberi statisztika elkészítése 

November: 

- Okos(koc)ka fejlesztő játékcsalád használatának bemutatása tantestületi 

értekezleten 

- egyéni fejlesztőórák folyamatos megtartása, dokumentáció vezetése, 
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- beérkező szakvélemények csatolása a tanulók dokumentációs anyagához, 

- városi fejlesztő pedagógusok munkaközösségi értekezlete, valamint szakmai 

előadások az iskolapszichológusi rendszerről, illetve a diszlexiások angol nyelv 

tanításának módszereiről  

December 

- -DIFER mérés és ennek kiértékelése,  

- képességvizsgálatok szülői, tanítói kéréseknek megfelelően 

- Karácsonyi Kavalkád keretében  társasjátékokat , logikai játékokat próbálhattak ki 

az érdeklődők 

Január 

- szükség esetén egyéni differenciált dolgozatok összeállítása, megírattatása,  

- javaslattétel a fejlesztett tanulók félévi értékeléséhez, 

- Megyei Szépíróverseny regisztrációja, iskolai forduló lebonyolítása /48 fővel/ 

- fejlesztő csoportok beosztásának módosítása, az újonnan státuszt szerzett tanulók 

csoportba sorolása 

Február  

- fejlesztési tervek kiegészítése , 

- csoportbeosztások, órarend módosítása, 

- - második félévben esedékes felülvizsgálati dokumentáció beküldése a   

szakszolgálathoz 

- Szépíró verseny járási fordulóján vettünk részt 12 tanulóval- közülük 4-en jutottak 

tovább a megyei versenyre 

- gyógypedagógus hallgató kezdte meg 6 hetes összefüggő szakmai gyakorlatát 

- az egészségnapon mozgásfejlesztő játékokat próbálhattak ki az érdeklődő gyerekek 

Március 

- Szépíró verseny megyei fordulója Kiskőrösön  

- a gyógypedagógus hallgató sikeres záróvizsga tanítást tett 

Április 

- fogadóóra, 

- egyéni mozgásterápiás tervek összeállítása, betanítása gyermeknek, szülőnek 

Május 

- év végi teljesítménymérések, képességvizsgálatok 

- első osztályosok olvasás felmérése, eredmények megbeszélése az érintett 

pedagógusokkal 
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- javaslattétel a fejlesztett tanulók értékeléséhez, 

- szükség esetén könnyített dolgozatok összeállítása, megírattatása 

Június 

- első osztályosok év végi olvasás felmérése, kiértékelése, egyeztetése a tanítókkal, 

- utazótanári igény benyújtása 

- felülvizsgálati kérelmek kitöltése, benyújtása a pedagógiai szakszolgálatokhoz 

- év végi konzultáció az utazótanárokkal 

 

A tanév nagy részében nem volt iskola pszichológusunk, csak májustól. Segítő munkájának 

hatékonysága csak a következő tanévben várható. 

 

7.1.7.Iskolai könyvtár kihasználtsága, legfontosabb adatai 

 

Az iskolai könyvtárba beiratkozott olvasók száma: 716 volt a 2016 / 2017. tanévben. Szinte 

minden tanulónk rendszeresen látogatta. A kölcsönzött könyvtári egységek száma 3361 db 

volt. Könyvtárosunk összesen 15 könyvtári órát tartott meg. A szabadidős foglalkozások 

keretében tanulóink szívesen látogatják az iskolai könyvtárat. IKT eszközzel felszerelt, 

esztétikus helyiségben tölthetik a szabadidejüket. A gyűjtőmunka terén szakmai segítséget 

kapnak a könyvtáros kollégától, több ízben szervezett számukra nyelvi játékokat is. Iskolai 

könyvtár kihasználtsága: maximális.  

 

8. Közösségformálás, önkéntes munka, közösségi eredményei az 

iskolában 

8.1. Iskolai közösségek, diákönkormányzat, szülői közösségek, iskolaszék, 

intézményi tanács stb. 

 

Diákönkormányzat 

A környezettudatosságra nevelés kapcsán szerveztük meg az őszi és a tavaszi papírgyűjtést, 

illetve a kupakgyűjtést is.  

A szabadidő hasznos eltöltésére játékos, mozgásos versenyeket, vetélkedőket is szerveztünk. 

Ilyen volt az őszi akadályverseny az alsósoknak és a tréfás szaladgáló a felsősöknek. Az 

utolsó tanítási napon pedig a ballagó nyolcadikosoktól búcsúztunk el egy vidám 

vetélkedővel.(AGYMO-SHOW)  
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Népszerűek voltak az „esti”diszkók, amiket igyekeztünk egy-egy játékkal, díszlettel is 

„feldobni”.  

Az ünnepekhez kapcsolódóan (karácsony, húsvét..) vásárokat rendeztünk, ahol sok kincs talált 

gazdára. 

Kirándulni is szeretünk. Májusban Budapesten jártunk: barlangásztunk, vonatoztunk 

(Gyermekvasút), ügyeskedtünk a Csillebérci Kalandparkban.  

A játszóudvarunkat is sikerült kicsit szépíteni idén. Közös projekt keretében a nyújtókorlát alá 

gumiborítás került – így a gyerekek nyugodtan lóghatnak már rajta. 

Szeptemberre készen lesz a homokozónk, és egy-egy homokozó-készletet is kapnak majd a 

napközis csoportok. A tanulószobásokról sem feledkeztünk meg – ők a korosztályuknak 

megfelelő játékokkal gyarapodtak. 

Lelkesen üzemelt a tanévben a suli-rádió is.  

PROGRAMJAINK 

- „Elsős lettem” fotózás 

- alsós akadályverseny 

- tréfás szaladgáló 

- papírgyűjtés /őszi-tavaszi/ 

- iskolai fotózás 

- Mikulás 

- adventi vásár 

- diszkó /őszi-tavaszi-nyári/ 

- húsvéti vásár 

- anyák napi fotózás 

- DÖK kirándulás 

- gyereknap 

- kupakgyűjtés 

- bolhapiac 

- Agymo-show tanár-diák vetélkedő 

BEVÉTELI FORRÁSAINK 

- papírgyűjtések 
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- iskolai fotózások 

- diszkók 

 

FŐBB KIADÁSAINK (a felsorolás nem teljeskörű) 

- jutalmazások: akadályverseny, tréfás szaladgáló, papírgyűjtés, Agymo-show, 

rajzversenyek, gyereknap, diszkók 

- támogatások: versenyek útiköltsége (tanulmányi-, logikai és sportverseny), udvari 

játékok vásárlása, búcsúzó nyolcadikos énekkarosok ajándékai 

- egyéb: mikulás ajándékok, szaloncukor, fenyőfa, tablókeret készíttetése, gyereknapi 

jégkrémek 

 

8.2.Közösségi szolgálat éves eredményei a középiskolákban (bekapcsolódó 

tanulók száma, együttműködési szerződések) 

Nem releváns. Bár vannak középiskolákkal együttműködési szerződéseink, fogadjuk is a 

középiskolás tanulókat a közösségi szolgálat teljesítésére. 

 

8.3.Iskolai alapítvány támogatásai  

 

A Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány az alapító Okiratban szereplő céloknak maradéktalanul eleget 

tett: támogatta tanulóinkat a tanulmányi versenyeken, rászoruló gyerekeinket az étkezésben, az 

osztályokat a tanulmányi kirándulásban. A különböző programok színvonalas megvalósításához 

szükséges anyag és eszközigényéhez is hozzájárult. 

Bevétele legnagyobb részét az adók 1 %-a, illetve az alapítványi bál bevétele adja. Az idén is 

nagy létszámmal jelentünk meg a „Nagy sportágválasztó”, illetve az Univer24 - Az úszás 

ünnepe” rendezvényen, ennek köszönhetően a nyert pénzösszegből sikerült gyarapítanunk az 

iskolai sporteszközeinket. 

 

9. Iskola beiskolázási eredményei, kimeneti eredmények 

 

9.1.Jelentkezők adatai, az 1. évfolyamra felvettek száma (fellebbezések 

száma)  

 

Beiratkozott tanulók száma: 92 fő 
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Osztályok 

megnevezése 

Tanulmányait 

megkezdi tényleges 

létszám 

Közülük 

mutatószámos, 

kettőnek számít 

1.a 31 2 

1.b 30 1 

1.c 30 1 

Összesen: 91 4 

 

 

       9.2.Jelentkezők adatai, a 9. évfolyamra felvettek száma (fellebbezések száma, 

elbírálási eredményei), szakképző iskolák esetében szakképesítésenként 

Nem releváns. 

       

 

      9.3.Nyolcadik osztály után továbbtanulók száma (gimnáziumi / szakközépiskola / 

szakiskolai bontásban) 

 

 

Gimnáziumba 

felvettek száma 

Szakgimnázium 

felvettek száma 

Szakközépiskola 

felvettek száma 

25 fő (33 %) 40 fő (52 %) 12 fő (15 %) 

Nyolcadikosok száma összesen: 77 fő 

Minden nyolcadikos tanulónk első körben felvételt nyert középfokú intézménybe.  

 

9.4.Középiskolákból a végzősök kimeneti eredményei (az előző tanév adatai alapján) 

továbbtanul felsőoktatásban/szakképzésben, munkába állt, munkanélküli, ha van az 

adott tanévvégi előrejelzések 

Nem releváns. 

 

10. Tanulók fegyelmei ügyei 

10.1.Hány tanulói fegyelmi eljárás indult, hány zárult fegyelmi határozattal 

10.2.Fegyelmi határozatok törvényi fokozatai 
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Fegyelmi eljárás nem volt iskolánkban. 

 

11.  Tanulói balesetek alakulása, tanulói balesetek száma 

A tanév során összesen 4 baleset történt:  

- 1 tanuló elesett, felületi sérülése lett 

- 1 tanulónak eltört az ujja 

- 1 tanulónak eltört a karja 

- 1 tanulónak a csuklója tört el 

Baleset miatt 5 napnál hosszabb ideig 1 tanuló hiányzott.  

 

12. Pedagógus továbbképzések eredményei  

12.1. Intézményi továbbképzési program és terv időarányos megvalósulása 

A 2013. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig hatályos továbbképzési programunkban 

lefektetett céloknak megfelelően a 2016/2017 –es tanévben a következőképpen alakultak 

továbbképzéseink: 

 

Szakvizsgás alprogram 

A 2016 / 17-es tanévet 12 szakvizsgázott pedagógussal kezdtük, 2017 januárjában végeztek 

keresztféléves képzés során még ketten, és további 1 kollégánk februárban. Ez a 15 

szakvizsgával rendelkező pedagógus az 60 fős tantestületnek 25%-a. Továbbképzési 

programunkban szerepel a törekvés arra, hogy az intézményben minél több szakvizsgázott 

pedagógus legyen, ezért a lehetőségek és célok függvényében további kollégák szakvizsgára 

jelentkezését is támogatjuk.  

 

Továbbképzési alprogram 

Továbbképzési programunk kiemeli a szakmai, módszertani megújulást célzó 

továbbképzéseken való részvételt. A tanév elején tíz egyetemet végzett pedagógus dolgozott 

az intézményben, 2017 júniusában újabb 2 kollégánk szerzett mesterdiplomát.  A 12 

egyetemet végzett kolléga a nevelőtestület 20%-át adja. 

Ebben az ötéves ciklusban az egyik prioritást élvező továbbképzési területünk az erkölcstan 

tanítására felkészítő képzések. Eddig négy kollégánk szerzett az erkölcstan tanítására 

jogosító tanúsítványt, ők el tudják látni a tanórákat. 

Iskolánk akkreditált kiváló tehetségpont, európai tehetségpont, tehetséggondozó műhely, ezért 

előnyben részesítjük a tehetséggondozásra felkészítő képzéseket. Ebben a tanévben 14 

kollégánk (a nevelőtestület 23%-a) vett részt legalább 30 órás tehetséggondozással 

kapcsolatos akkreditált továbbképzésen. Az ötéves ciklus további szakaszában is figyelmet 

fordítunk a tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzésekre.  

Pedagógiai programunkhoz igazodva továbbképzési tervünkben kiemeltük a mérési-

értékelési ismeretek elmélyítését célzó továbbképzések fontosságát. Eddig hárman 

részesültek hosszabb-rövidebb felkészítésben az országos kompetenciamérés eredményeinek 

helyi feldolgozására, ketten pedig értékelési szakmai műhely munkájában vettek részt.  
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A számítógép, digitális tananyag használata minden tantárgy esetén fontos, a 2016/2017-es 

tanévben 23 kollégánk vett részt valamilyen informatikai jellegű képzésen.  

A mindennapos testnevelés bevezetését segítő városi szakmai továbbképzéseket alsó 

tagozatos kollégáink látogatták. Más nevelési témájú rövidebb képzéseken is részt vettek 

kollégáink. 

A Mentor(h)áló 2.0 program eddig számos lehetőséget biztosított a klubfoglalkozásokon 

betekintést nyerni más iskolák életébe, jó gyakorlatainak megismerésére. 

Mindezek mellett a tanév során több kisebb lélegzetű továbbképzésen is részt tudtak venni 

pedagógusaink.  

 

Finanszírozás és helyettesítés: 

Két kollégánk költségtérítéses, a többiek költségtérítéses + önerővel finanszírozott képzésben 

vettek részt. 

Az ötéves programunkban terveink között szerepelt, hogy az utazási- és szállásköltségeket 

csökkentsük, ezért főleg a Kecskeméten szervezett képzésekre jelentkeztek kollégáink. 

Törekszünk megvalósítani azt a szándékunkat is, hogy a tanulmányaikat végzők 

helyettesítését minimálisra csökkentsük, ezért részben pénteken délután és szombaton délelőtt 

jártak a képzésekre a kollégák, illetve az órarend összeállításakor tekintettel voltunk a 

továbbképzésekre is. 

 

Továbbképzési helyzetkép a 2016 / 2017. tanév végén: 

 

 

 

 

 Név Képzés foka 

Képzés 

megnevezése 

Képzés 

időtartama Képzés helye 

2017. 

június 

  

1. 
Szabó Gabriella 

Szakvizsga 

Költségtérítéses 

112.500Ft 

25%KLIK 

+75%önrész/félév 

Közoktatási 

vezető 

4 féléves 120 

kredit 

2015. februártól 

2016. decemberig 

 

SZTE KÖVI 

Kecskemét 

sikeresen 

befejezve 

  

2.  

Palincsárné Farkas 

Szilvia 

Szakvizsga 

Költségtérítéses 

112.500Ft 

25%KLIK 

+75%önrész/félév 

Közoktatási 

vezető 

4 féléves 120 

kredit 

2015. februártól 

2016. decemberig 

 

SZTE KÖVI 

Kecskemét 

sikeresen 

befejezve 

  

3. 

Bálintné Mészáros 

Mónika 

Szakvizsga 

1-2. félév 

költségtérítéses,  

3-4. félév 

önköltséges 

Nyelv- és 

beszédfejlesztő 

pedagógus 

4 féléves 120 

kredit 

2015. februártól 

2017. februárig 

 

SZTE Juhász 

Gyula Tanárképző 

Főiskola 

sikeresen 

befejezve 
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4. 
Bodonhelyi Marianna 

Egyetemi 

mesterszak 

költségtérítéses 

Némettanár 

2 féléves 120 

kredit 

2016. 

szeptembertől 

2017. júniusig 

SZTE  
sikeresen 

befejezve 

  

5. 
Somodi-Simon Éva 

Egyetemi 

mesterszak 

költségtérítéses 

Némettanár 

2 féléves 120 

kredit 

2016. 

szeptembertől 

2017. júniusig 

SZTE  
sikeresen 

befejezve 

  

6. 

Deákné Kovacsics 

Beatrix 

Szakirányú 

továbbképzés 

költségtérítéses 

Műveltségterü-

let:  

Ember és 

társadalom 

4 féléves 120 

kredit 

2016. 

szeptembertől 

2018. júniusig 

Kecskeméti 

Főiskola 
folyamatban 

7. Lipótzyné Kiss Erzsébet 
Szakirányú 

továbbképzés 

Pedagógus 

szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 

2 féléves 120 

kredit 

2017. februártól 

2018. januárig 

Kodolányi János 

Főiskola 
folyamatban 

 

Benéné Nagy Nóra 

Dongóné Rózsa Gyöngyi 

Dr. Szabó Andrea 

Kovácsné Berla 

Krisztina 

Mácsikné Both Barbara 

Nagypál-Madár Anikó 

Nyúl Attiláné 

Palincsárné Farkas 

Szilvia 

Putnokiné Nagy Adrienn 

Szőkéné Szabó Gabriella 

Tóth Andrea 

Alapfokú 

tehetséggondozó 

továbbképzés 

KUVIK 

30 órás 

2017. március-

május 

Kecskeméti 

Széchenyivárosi 

Arany János 

Általános Iskola 

sikeresen 

befejezve 

 

Árva Tóth Zita 

Benéné Nagy Nóra 

Bohács Adrienn 

Feczák Lászlóné 

Fölföldi Anikó 

Halász-Nagy Adrienn 

Mácsikné Both Barbara 

Nagypál-Madár Anikó 

Palincsárné Farkas 

Szilvia 

Pirisiné Dognai Krisztina 

Radnai Andrea 

Tóth Andrea 

Timbuszné Sóber Anikó 

Várkonyi Csilla 

Alapfokú digitális 

tanfolyam 

IKER 2 

informatikai 

továbbképzés 

35 órás 

2017. május-

június 

Kecskeméti 

Széchenyivárosi 

Arany János 

Általános Iskola 

sikeresen 

befejezve 

 

Árva Tóth Zita 

Bíró Emő 

Kissné Szabó Klára 

Radnai Andrea 

 

A zenei 

képesség- és 

készségfejleszté

s játékos 

lehetőségei 

6 óra 

2017. május 

Kecskeméti 

Református 

Általános Iskola 

sikeresen 

befejezve 
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Novák László Péterné 

Balogné Nagy Katalin 

Előadás  (Szegedi 

POK) 

A mérőlapok 

összeállításának 

alapjai 

3 óra 

2017. április 5. 

Kecskeméti 

Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola 

és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

sikeresen 

befejezve 

 Gyimesi Réka 

Akkreditált 

pedagógus 

továbbképzés 

A matematika 

iránti érdeklődés 

felkeltése és a 

tehetségek 

gondozása az 5-

8. évfolyamon 

30 óra 

2017. február 
Nyíregyháza 

sikeresen 

befejezve 

 

Gyimesi Réka 

Huszka Józsefné 

Kállai Zsuzsanna 

Lovrity Sándorné 

Makay Éva 

Reile Péter 

Szalontai Mária 

Tolnainé Kiss Gabriella 

Varga Rita 

Akkreditált 

pedagógus 

továbbképzés 

Felkészítés a 

közneveléi 

regisztrációs és 

tanulmányi 

alaprendszer 

(KRÉTA) 

pedagógus 

moduljaihoz 

30 óra 

2017. március - 

június 

E-learning 

(ELMS 

Informatikai ZRT. 

Budapest) 

sikeresen 

befejezve 

 

Bálintné Mészáros 

Mónika 

 

Akkreditált 

pedagógus 

továbbképzés 

Sakk palota 
30 óra 

2016-2017. 
Budapest 

sikeresen 

befejezve 

 Szőkéné Szabó Gabriella 

Akkreditált 

pedagógus 

továbbképzés 

Sakk palota 
30 óra 

2017-2018. 
Budapest folyamatban 

 
Feczák Lászlóné 

Bátor Miklósné 

előadás és 

gyakorlat 

Katasztrófavéde

lmi alapképzés 

és gyakorlat 

4 óra 

2016. szeptember 

Kecskeméti 

Szakképzési 

Centrum Gáspár 

András 

Szakközépiskoláj

a 

sikeresen 

befejezve 

 

 

 

13.  Intézményi marketing munka, intézményi PR értékelése  

 

A rendszergazda valamint a lelkes pedagógusok segítségével működik az iskola honlapja, 

ahol minden iskolánkkal kapcsolatos esemény, eredmény stb. megtalálható. A tanév folyamán 

többször jelent meg rólunk tájékoztató Kecskemét város honlapján valamint a KEOL 

felületén. A kecskeméti Gong rádióban is volt interjú az iskoláról. Működtetjük a Facebook és 

az Irkalapok oldalt is.  

    Rendezvényeink: 

 Mentor(h)áló szakmai műhelyek 
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 Varjú Lajos Országos Természettudományi Emlékverseny 

 Varjú Lajos Röplabda kupa 

 Arany János Regionális Matematikaverseny 

 Városi kupakgyűjtő verseny – környezetvédelem 

 Bendegúz Nyelvász Megyei Verseny 

 Tudásbajnokság 

 Varga Tamás Matematikaverseny 

 Lotz János Országos Szövegértési verseny 

 

14.  Az iskola külső kapcsolatai, együttműködések tapasztalatai 

(tankerülettel, hatóságokkal, rendvédelmi szervekkel stb.) 

 

Fontosnak tartjuk a szakmai együttműködést a különböző társintézményekkel, nagyon sok 

foglalkozásra jártak tanulóink pl. az Ifjúsági otthonba stb. A tankerülettől  mindig kaptunk 

szakmai segítséget.  

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 KLIK Kecskeméti Tankerülete 

 Magyar Hospice Alapítvány 

 Kecskemét Táncegyüttes 

 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

 Kecskeméti Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 

 Kecskeméti Református Egyházközség 

 Magyar Vöröskereszt 

 Otthon mozi 

 Spartacus Sportkör 

 Széchenyivárosi óvodák 

 Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméti Tagintézménye 

 Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsági Feladatot 

Ellátó Intézményegység 

 Széchenyivárosi Részönkormányzat 

 Szentcsalád Plébánia 

 Városi Szociális Közalapítvány  

 Kecskeméti Ifjúsági Otthon 
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 Kecskeméti Járási Hivatal 

 Katona József Megyei Könyvtár 

 Kecskeméti Katona József Színház 

 Széchenyivárosi Könyvtár 

 Ciróka Bábszínház 

 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

 Szentesi Alapfokú Művészeti Iskola 

 Tehetségpont 

 Szegedi Egyetem 

 Egyházak 

 Önkéntes Közösségi Szolgálat 

 Együttműködő Tehetségpontok 

 

15. Nem köznevelési feladatok ellátásának értékelése (gyermekvédelem, 

támogató szervezet) 

Mivel iskolánkban már nincs főállású gyermekvédelmi felelős, illetve támogató szervezet sem 

működik, így ez a pont számunkra nem releváns.  

A 7.1 pontban érintettük bizonyos mértékig ezt a területet. 

 

16. Kollégiumi feladatellátás munkájának értékelése 

16.1. Kollégiumok országos reprezentatív körét érintő szakmai 

ellenőrzésének eredményei  

Ez a pont iskolánkra nézve nem releváns. 

 

17. Az igazgatói vezetői program időarányos végrehajtásának értékelése 

A VEZETŐI PÁLYÁZATOMAT 2012-BEN ÍRTAM.  A BESZÁMOLÓ RÁIRÁNYÍTOTTA A 

FIGYELMEMET ARRA, HOGY A PÁLYÁZATOMBAN SZEREPLŐ TERVEK TELJESÜLÉSÉT 

VALAMENNYI PONTON KERESZTÜL ÁTGONDOLJAM. MINDEN EGYES PONTJÁNAK A 

MEGVALÓSULÁSA LÁTHATÓ A HÁROM ISKOLA EREDMÉNYEI KAPCSÁN. 

TERMÉSZETESEN A TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐK PÁLYÁZATÁNAK TELJESÜLÉSE IS 

UGYANÍGY VÉGIG KÖVETHETŐ AZ ISKOLÁK BESZÁMOLÓJA ALAPJÁN, HISZEN EZEN 

A TERÜLETEN MINDENNEK EGYMÁSRA KELL ÉPÜLNIE. 
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NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FEJLESZTÉSE - LOVRITY SÁNDORNÉ 

 

 A nevelés-oktatás folyamatában ma már nem elegendő az esetleges több évtizedes 

gyakorlatra, a szakmai hagyományokra támaszkodni, hanem előre kell lépni és új 

eszközök, módszerek bevezetésével, felhasználásával, tudatosan, tervszerűen és 

célratörően kell a felnövekvő generációt formálni. 

 A nevelőmunka hatékonysága érdekében támogatom új belső szakmai csoportok 

létrehozását, munkaközösségek együttműködését. 

 Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni! A sokoldalú emberek állják 

meg helyüket az életben, csak stabil tudásra lehet a későbbiekben építkezni. Olyan 

tanulókat neveljünk, akik szeretik, védik a természetet, megbízhatóak, gyakorlatiasak, 

kreatívak, kudarctűrők és elfogadják a másságot! 

 Pedagógiai hitvallásunk: A tanuló személyiségének fejlesztése, értékrendjének 

megalapozása, kompetenciák kialakítása, bővítése a gyermeki jogok tiszteletben 

tartása mellett. 

 Alakuljanak ki általános emberi személyiségjegyeik, legyenek becsületesek, mély 

érzésűek. Önfejlődésre képesek, illemtudók, a tanulást élethosszig tartó folyamatnak 

tekintsék. 

 Az egyéni bánásmód elve mellett érvényesüljön a differenciálás. A differenciált 

tanulásszervezés és különböző tanulásszervezési módok párhuzamos alkalmazásának 

lehetőségei a tanítási órán. A differenciált fejlesztésnek megfelelő tananyag-, 

taneszköz kiválasztás és készítés.  

 Fontosnak tartom a szilárd erkölcsi normák közvetítését, személyes példamutatást. 

 Célom, hogy sokoldalú fejlesztéssel felkészítsük a tanulókat későbbi sikeres 

életpályájukra. 

 Iskoláinkban nyugodt, derűs, biztonságos légkörben éljék mindennapjaikat a tanulók. 

 Megfelelő önismerettel, önbizalommal rendelkező, testileg, lelkileg egészséges, 

kiegyensúlyozott, személyiség nevelése pozitív ösztönzéssel. 

 Az egészséges életmódot megalapozó magatartásformák kialakítása. 

 Az egészségkárosító és szenvedélybetegségekhez vezető életvitel tudatos elutasítására 

nevelés. 

 Legyen érték a nyitottság, őszinteség, egymásra figyelés. 
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 Ismerjék meg saját erősségeiket, korlátaikat, melyen keresztül fejlődik énképük, a 

kialakuló tolerancia segíti a másság elfogadását. 

 Fontosnak tartom, hogy a tudás iránti természetes vágy ösztönözze tanulóinkat, 

mindenki kibontakoztathassa saját tehetségét, és értékelje mások más irányú 

adottságát. 

 Közös programokkal, az átmenetek könnyítése érdekében továbbra is erősíteni 

szeretném az egymás mellett lévő óvodák, iskolák kapcsolatát. 

 Támogatom a táboroztatást, minden olyan program megvalósítását, melyek tanulóink 

sokoldalú fejlesztését, nevelését biztosítják. 

 Arra törekszem, hogy a tanulói létszámunk és a tanulócsoportok száma ne csökkenjen! 

A felvett tanulóinkat megfelelő kínálattal, színvonalas oktatómunkával megtartsuk.  

 Napjainkban és a jövő társadalmában alapvető dolog, hogy az ember legalább egy 

idegen nyelvet jól használjon. Ennek érdekében a jövőben is kiemelt területként 

kezelem az emelt szintű idegen nyelvi oktatást (angol, német). 

 Az anyanyelv választékos használata, az olvasás szeretete, az olvasott szöveg 

megértése napjaink kulcskérdése és feladata. Kiemelten fejlesztendő területnek tartom.  

 Az országos kompetenciamérés eredményeit évente értékelni, elemezni fogjuk, és 

ezek birtokában fejlesztési feladatokat határozunk meg. 

 Az oktatás területén célom, hogy a 8. osztály elvégzése után minden tanuló egyéni 

képességének megfelelően valamelyik középiskolában eredményesen folytathassa 

tanulmányait.  

 Az intézményünkből kikerült tanulók a gyakorlati életben való eligazodást segítő 

ismeret birtokában legyenek! Ennek érdekében támogatom a különböző szakkörök 

működését. 

 A tehetséggondozás mellett kiemelt feladatnak tartom a felzárkóztatást, a tanulási 

hátrányok kiküszöbölését, az esélyegyenlőség biztosítását, a tanulási nehézségekkel 

küzdők segítését, az SNI tanulók megfelelő fejlesztését. 

 Az egészséges életmód alapja a sport. Támogatom az eddigi sporttevékenységet, az 

emelt szintű testnevelés oktatást, a köznevelési típusú sportiskolai oktatást, az 

utánpótlás nevelést a különböző sportágakban.  

 A meglévő tárgyi feltételek alapján széles választékot nyújthatunk a tanulók számára a 

sportolásra. Törekszem arra, hogy a sport területén kialakult eddigi hagyományok 

megmaradjanak.  
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 Támogatom az énekkarok működését, órarendi órakeretet biztosítok a próbákra. 

 Folytatni szeretném az intézményben meghonosodott városi, megyei, regionális 

versenyek szervezését.  

 Az intézmény vállaljon még nagyobb szerepet a helyi kecskeméti értékek és 

hagyományok megismerésében és ápolásában. 

 

Rövid távú célom: 

 

 Terveim között szerepel olyan pályázatokban való részvétel, amely során gazdagító 

programokat, tehetséggondozó műhelyeket tudunk működtetni. 

 A gyakorlatunkban jól bevált projektpedagógia módszereinek hasznosításával, 

alkalmazásával, minél változatosabb tevékenységek biztosítása. 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók napra kész felmérése, 

gyermekvédelmi feladatok ellátása. 

 

Középtávú terveim:  

 

 Ösztönzöm kollégáimat pályázatok írására.  

 A szülők igényeinek megfelelően biztosítani kívánom a napközis, egész napos és 

tanulószobai ellátást. 

 Az intézményhez tartozás tudatát a közösségi értékek megbecsülését szorgalmazom. 

Ápolni és bővíteni kívánom hagyományainkat. 

Hosszú távú terveim: 

 

 A tanulás eredményességét segítik a korszerű tanulási módszerek, kooperatív tanulási 

technikák alkalmazása. A differenciált oktatást egyéni, páros és csoport munkával, 

projektoktatással tudjuk hatékonyan megvalósítani, ezért fontosnak tartom, hogy 

kollégáimat erre ösztönözzem. 

 A tanulók érdeklődésének megfelelően szakköröket kínálunk a jövőben is, támogatom 

a diákönkormányzat által szervezett szabadidős programokat, különböző tanórán 

kívüli tevékenységeket. 

 Biztosítani kívánom a különböző versenyekbe való benevezéseket, támogatom a már 

hagyományos versenyek szervezését az intézményben.  
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 A különböző programok támogatásához, díjazásához igyekszem szponzorokat nyerni, 

a pályázati lehetőségeket kihasználni. 

 

HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE 

 

A humánerőforrás fejlesztésére szolgáló tervünk a továbbképzési terv, melynek 

megvalósítására folyamatszabályozást készítettünk. 5 évenként továbbképzési tervet, s ehhez 

minden márciusban beiskolázási tervet fogadunk el (melyet tanév elején kiegészítünk, 

módosítunk.) 

Az intézmény alkalmazottai számára pontos munkaköri leírással biztosítom a feladatellátást. 

Az eredményes nevelő-oktató munka érdekében kulcsfontosságú kérdés a humán erőforrás 

biztosítása, fejlesztése. 

 

 Biztosítom a jövőben is a 100 %-os szakos ellátottságot. 

 A kötelező továbbképzés keretében, a prioritást figyelembe véve lehetőséget adok a 

pedagógusok szakmai megújulására, önfejlesztésére. 

 Fontosnak tartom a kommunikációs készségek fejlesztését, a konfliktus helyzetek 

megoldása, és a partnerkapcsolatok erősítése érdekében. 

 A kompetencia-méréseket, szaktárgyi méréseket elemezni, értékelni kell a 

munkaközösség-vezetőkkel együtt. Ezért fontosnak tartom méréses szakemberek 

képzését a jövőben. 

 A differenciáláshoz szükséges technikák (kooperatív tanulási technikák, tanulás 

tanítása, csoportmunkák, projekt módszer) továbbképzés keretében sajátíthatók el, 

ezért ösztönzöm a nevelőket az ilyen irányú továbbképzésekre. 

 Szorgalmazom a mesterképzést és a szakvizsgák megvalósítását.  

 Az indulási hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása, a tanulási 

problémák feltárása, kezelése megfelelő szakmai hozzáértést igénylő feladatok. 

Fontos, hogy ebben a témában is minél több pedagógus vegyen részt 

továbbképzéseken. 

 Támogatom kollégáimat a pályázatok írásában. 

 Támogatom az intézmény munkahelyi klímájának fejlődésére irányuló törekvéseket 

(programok, rendezvények, új hagyományok kialakítása). 
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Összegzés 

 

Intézményvezetőként elmondhatom, hogy az intézmény mindhárom iskolája ismét 

eredményes tanévet zárt. Sokat dogoztak a helyettes, a munkaközösség-vezető kollégák, 

valamint a pedagógusok a tanév során, több innovációban vettek részt, szép eredmények 

születtek. Mindenképpen szeretném kiemelni a két tagintézmény-vezető kollégám 

Mészáros Katalin és Kecskésné Marthi Marianna magas szintű vezetői munkáját. Köszönet 

érte. 

 

Köszönet 

 

Az intézményünk tantestülete és vezető társaim nevében köszönetemet fejezem ki 

Kecskemét város önkormányzatának a működtetési feladatok ellátásáért valamint  

fenntartónknak a Kecskeméti Tankerületnek, a szakmai munka segítőkész irányításáért, 

feltételeinek biztosításáért.  

 

Kecskemét, 2017. augusztus 30. 

 

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

                                                                        Lovrity Sándorné  

                         intézményvezető 

 

 

MELLÉKLET 
 

DIFER mérés 

2016 / 2017-es tanév 
 

 

A 2016 / 2017-es tanévben a tanítók jelzése alapján 17 tanuló vett részt a DIFER 
mérésben, melynek eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

 
Név Írásmozgás-

koordináció 
Beszédhang-
hallás 

Relációs-
szókincs 

Elemi 
számolás 

Következ-
tetés 

Összefüggés-
megértés 

Szocialitás DIFER index 

J. B 83% 
befejező 
szint 

100 % 
optimum 

92 % 
optimum 

89 % 
befejező 
szint 

88 % 
optimum 

69% haladó 76% 
befejező 
szint 

85% 
optimális 
használha-
tóság 

K. M. 96% 
optimum 

100 % 
optimum 

96 % 
optimum 

91 % 
befejező 

69% haladó 
szint 

69% haladó 61% 
kezdő szint 

83% 
befejező 
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szint szint 
Sz. J. 42% kezdő 

szint 
98 % 
optimum 

79 % 
haladó 

89 % 
befejező 
szint 

63% haladó 75% 
befejező 
szint 

65% 
haladó 

73% haladó 
szint  

B.T. L. 92% 
optimum 

83 % 
befejező 
szint 

79% haladó 
szint 

89 % 
befejező 
szint 

75 % 
befejező 
szint 

56% haladó 
szint 

79% 
befejező 
szint 

79% 
befejező 
szint  

B.V. 92 % 
optimum 

97 % 
optimum 

86% 
befejező 
szint 

86% 
befejező 
szint 

81% 
befejező 
szint 

75% 
befejező 
szint 

83% 
befejező 
szint 

86% 
optimális 
használható
ság 

G. Zs. 58 % 
haladó 

97 % 
optimum  

79% haladó 
szint 

81% 
befejező 
szint 

75 % 
befejező 
szint 

81% 
befejező 
szint 

78% 
befejező 
szint 

78% 
befejező 
szint  

R. L. 75 % 
befejező 
szint 

98% 
optimum 

92 % 
optimum 

74% haladó 
szint 

75 % 
befejező 
szint 

44 % kezdő 
szint 

81 % 
befejező 
szint 

77% befeje-
ző szint 

Á.N. 58% 
haladó 
szint 

90% 
optimum 

71% haladó 
szint 

89% 
befejező 
szint 

56% haladó 
szint 

63% haladó 
szint 

70% haladó 
szint 

71% haladó 
szint 

H. P. 79% 
befejező 
szint 

100 % 
optimum 

92% 
optimum 

57% kezdő 
szint 

75% 
befejező 
szint 

63% haladó 
szint 

68% haladó 
szint 

81 % 
befejező 
szint 

R. L. 71% 
befejező 
szint 

90% 
befejező 
szint 

92% 
optimum 

91% 
optimum 

56% haladó 
szint 

81% 
befejező 
szint 

69% haladó 79% 
befejező 
szint 

T. B. 79% 
befejező 
szint 

98% 
optimum 

83% 
befejező 
szint 

86% 
befejező 
szint 

75 % 
befejező 
szint 

69% haladó 
szint 

68% haladó 
szint 

80% 
befejező 
szint 

CS. Á. 83% 
befejező 
szint 

98% 
optimum 

83% 
befejező 
szint 

94% 
optimum 

63% haladó  
szint 

81 % 
befejező 
szint 

68% haladó 
szint 

81% 
befejező 
szint 

K. H. 80% 
befejező 
szint 

97 % 
optimum 

92% 
optimum 

83% 
befejező 
szint 

63% haladó 
szint 

56% haladó 
szint 

68 % 
haladó 
szint 

77% 
befejező 
szint 

 
 
 
 
Név Írásmozgás-

koordináció 
Beszédhang-
hallás 

Relációs-
szókincs 

Elemi 
számolás 

Következ-
tetés 

Összefüggés-
megértés 

Szocialitás DIFER index 

K.R. 92% 
optimum 

100% 
optimum 

75 % 
haladó 
szint 

69% haladó 
szint 

63% haladó 
szint 

81% 
befejező 
szint 

78% 
befejező 
szint 

79% 
befejező 
szint 

M.Zs. 58% 
haladó 

97% 
optimum 

83% 
befejező 
szint 

66% kezdő 
szint 

63% haladó 
szint 

75% 
befejező 
szint 

78% 
befejező 
szint 

74% haladó 
szint 

Sz.G. 96% 
optimum 

98% 
optimum 

86% 
befejező 
szint 

 79% 
haladó 
szint 

75% 
befejező 
szint 

56% haladó 
szint 

69% haladó  
 szint 

80 % 
befejező 
szint 

T.T. 75% 
befejező 
szint 

98% 
optimum 

63% kezdő 
szint 

91% 
optimum 

69% haladó 
szint 

69% haladó 
szint 

76% 
befejező 
szint 

77 % 
befejező 
szint 
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Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János 
Általános Iskola 

Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája 
(tagintézmény) 

 

Intézmény éves munkájának értékelése 2016. szept.1 - 2017. jún. 30. 

1. Helyzetelemzés 

1.1. Tárgyi-műszaki feltételek javulása (romlása), jelentősebb felújítások, 

karbantartások 

1.1.1. A pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi-műszaki 

eszközök, taneszközök és felszerelések biztosítottak voltak a tanév során. Megfelelő 

tanulási környezetet alakítottunk ki az osztálytermekben és az aulában is. A MOB 

támogatásával sporteszközöket szereztünk be. Az iskolai dekorációt az aktualitásnak 

megfelelően havi váltásban az osztályok kiállított munkáikkal biztosították.  

 

1.1.2. A működtetést ellátó önkormányzattal való együttműködés tapasztalatai  

Az első félévben a KMJV önkormányzata biztosította a napi működéshez szükséges 

feltételeket A 2. félévben a Kecskeméti Tankerületi Központ vette át a működtetést. 

Az aktuális karbantartások, technikai eszközök pótlása a tanév során folyamatos volt. 

Jelentősebb beázások nem történtek, azonban az aula tetőszigetelése, vízelvezetése 

megoldódott. Az udvarok és a sportudvar továbbra is igen rossz állapotban van. Az 

iskola a 2. félévben saját karbantartó státuszt kapott, így az aktuális problémák 

megoldása megoldódni látszik. Eszközök beszerzésre kerültek, és a hozzá szükséges 

anyagok vásárlása folyamatos. 

1.2. Személyi feltételek alakulása 

1.2.1. Engedélyezett státuszok száma, felhasználása, intézményi humánerőforrás 

gazdálkodás alakulása a tanév 

1.2.1.1. Pedagógus létszám alakulása, szak-és korösszetétele, szakos ellátottság 

alakulása, távozó dolgozók, új dolgozók. A pedagógusok munkaidejének 

felhasználása  

46 pedagógus álláshely tartozik a tagintézmény személyi állományába. A 

feladatokat 44 pedagógus plusz óraadók látták el, közülük 1 fő fejlesztő 
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pedagógus és 1 fő gyógypedagógus. Heti 40 órás munkaidőben, 32 óra kötött 

munkaidőben, 24-26 neveléssel-oktatással lekötött órában dolgoztak a kollégák.  

Sikeres minősítési eljáráson esett át 2 fő, így pedagógus 2 fokozatba lépett 

Institoris Ágnes, Machács Gáborné. 3 tanító gyakornoki státuszban van, közülük 

ketten sikeres minősítő vizsgát tettek: Molnár Katalin, Domokos Tímea. 

Pedagógus 2. minősítési eljárásra és minősítő vizsgára bejelentkezett 5 kolléga. 

Ebben a tanévben érkezett iskolánkba: 

határozott idejű megbízással Tamás Ivett, Csorba Edina (Fábiánné Halász Nikolett 

GYED), Ivaskóné Mokos Anita (Szikulai Ildikó TTP) tanító, Csóti Melinda tanár 

(Öreg Tünde CSED), valamint ¾ állásban Ujszásziné Kádár Eszter (Bényei 

Györgyi GYED), félállásban Balogh Gábor tanulószobai tanár (Füzesiné Varga 

Zsuzsanna (GYES). 

Óraadóként dolgozott: Valkai Dávid (2 óra énekkar), Virágh Barnabás (2 

énekóra), Márton Anikó (3 énekóra), tanulószobai feladatokat látott el Báriné 

Bodnár Erika (10 óra), Novák László (4 óra), Palincsárné Farkas Szilvia (4 

matematika óra) az Arany János Általános Iskolából tanított át. Az óraadók 

Bényei Györgyi GYED-en lévő és Füzesiné Varga Zsuzsanna GYES-en lévő 

kolléganők óraszámait fedték le.  

A II. félévtől Terecskei Emőke tartós táppénzre került, a feladatait belső 

átcsoportosítással tudtuk megoldani, ezért több kollégának plusz feladatokat 

kellett ellátni, valamint Horváthné Fenyvesi Lilla óraadóként vette át a 8. 

évfolyam történelem óráit (4 óra/hét). Így történelmet tanított felső tagozatban 

Vinkóné Lakatos Rita, Tamás Ivett, éneket Márton Anikó, az osztályfőnöki 

feladatokat Adamik Zoltán, míg a munkaközösség-vezetői teendőket Szerezla 

Petronella látta el. A tantestület egyharmada 25 vagy több év pedagógiai 

tapasztalattal rendelkező pedagógus, míg egyharmada 10 évnél kevesebb ideje 

van a pályán.  

1.2.1.2. A pedagógiai munkát segítők száma 

3 pedagógiai asszisztens, 1 rendszergazda, a Móra iskolával közösen 1 könyvtáros 

heti 3 napon, illetve májustól 1 fő teljes állásban nálunk dolgozó könyvtáros, 1 

iskolatitkár, heti 10 órában iskolapszichológus segítette a munkánkat. 

1.2.1.3. Technikai dolgozók száma 

A technikai feladatokat az önkormányzat alkalmazásában álló személyzet vagy 

általa megbízott szakmai cégek látták el az első félévben. Bács-Security 
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biztosította a portaszolgálatot, Profrézia Kft. a takarítást, Hirös Kft. pedig az 

étkeztetést. A 2. félévben alkalmazásunkba került 1 portás, 1 udvari munkás, 1 

karbantartó. A második félévben megoldódott a portaszolgálat ellátása, így 

megszűnt a délutáni tornacsarnok bérlők iskolán keresztüli átjárása. 

1.2.1.4. Intézményi belső továbbképzések 

Együttműködést fejlesztő műhelymunka:  

Munkaközösségi foglalkozások keretében. 

A gyakornoki program keretében kiválóan működött a mentori rendszer. A 

pályakezdők egymás óráit látogatták, a mentortanárunk pedig szakirányú 

szakvizsgát tett.  

Munkaterv szerint minden pedagógus kötelezően hospitált 2 tanítási órát az 

általa választott osztályban, kollégánál. 

1.3. Intézmény pályázatai: 

 TÁMOP-3.1.2-B/13 Az újgenerációs tankönyvek kipróbálása, fejlesztése, OFI 

megbízásával 

 MOB támogatás 

 VTP (alapítvány) 5 db nyertes pályázat, 4 db futó pályázat 

 NEA – működtetési és szakmai pályázat – várólistán van 

 NTP-KKI-16- Fókuszban a tehetség – beadásra került – nyertes pályázat, szerződés 

kötés alatt 

 Erzsébet tábor – 2016. szeptemberben 3 osztály erdei iskola Zánka 54 tanuló, 2016 

fő nyári napközi tábor 165 tanuló, beadott pályázat 2017. őszi erdei iskolára 54 tanuló 

 KUVIK – közreműködő továbbra is bemutató órák, helyet biztosítottunk, „Játék a 

tanulás” szakmai nap, újabb követő iskolák jelentkezése 

 TÁMOP 3.1.4 Mentoráló intézmény „Tanulj sportosan!” modell működtetése 

 TÁMOP 3.4.2. Sajátos nevelésű igényű tanulók együttnevelésének támogatására, 

fenntartási időszak 

 Minősített Tehetségműhely beadásra került – nyertes pályázat 

 Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesülettel való együttműködés keretében NTP-s Esély 

pályázat 

 Ökoiskola cím elnyerése 

 Erzsébet napközis tábor 

1.4. Nevelőtestület, szakmai munkaközösségek munkájának rövid értékelése 
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 A nevelőtestület értekezletei:  

 Tanévnyitó értekezlet: a tanév tervezése 

 Őszi, tavaszi nevelési értekezlet: Tanfelügyelet, minősítés; BECS 

dokumentumainak aktualizálása 

  Felkészülés a minősítő eljárásokra és vizsgákra, segítségnyújtás a 

portfólióvédésekhez. 

 Tanévzáró értekezlet: a tanév értékelése, a következő tanév előkészítése 

 Szervezetfejlesztési feladatok keretében eljárásrendek kidolgozás 

 Havonta tagintézmény- vezetői tájékoztató az aktuális feladatokról 

 Vezetői értekezletek minden hónap első keddjén: az adott hónap feladatainak tervezése 

 A szakmai munkaközösségek általában 4-5 alkalommal üléseztek a tanévben, témáik: 

aktuális feladatok, felmérők, rendezvények, továbbképzések, országos felmérések, 

versenyek. 

 Osztálytanári értekezletek havonta (hónap utolsó hétfő) a tanulók tanulmányi 

előmenetelének és magatartásának, szorgalmának figyelemmel kísérése 

1.5. Tanulói létszám alakulása  

osztály 

létszám 
okt.1. 

után 

érkezett 

okt.1. 

után 

távozott 

szakértői/nev. tan. véleménnyel 

rendelkező 

okt.. 

1. 

jún.. 

15. SNI 

SNI      

% BTMN 

BTMN 

% 

ebből 

bukott 

1.a 20 21 1 0 0 0 2 10 0 

1.b 20 20 1 1 3 15 4 20 0 

1.c 22 22 0 0 4 18 0 0 0 

2.a 27 28 1 0 1 4 3 11 0 

2.b 19 21 2 0 1 5 3 14 0 

2.c 21 20 0 1 1 5 3 15 0 

3.a 19 20 1 0 0 0 3 15 0 

3.b 23 22 0 1 3 14 2 9 0 

3.c 21 22 1 0 5 23 1 5 0 

4.a 26 27 1 0 0 0 2 7 0 

4.b 27 27 0 0 2 7 1 4 0 

4.c 25 24 0 1 5 21 0 0 0 

alsó össz: 270 274 8 4 25 9 24 9 0 

5.a 25 26 1 0 4 15 1 4 0 

5.b 23 22 0 1 2 9 4 18 0 

5.c 20 20 0 0 3 15 2 10 0 

6.a 17 17 0 0 1 6 2 12 0 

6.b 22 22 0 0 1 5 3 14 0 
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6.c 23 21 0 2 1 5 5 24 0 

7.a 24 27 3 0 1 4 2 7 0 

7.b 24 25 3 2 5 20 2 8 2 

8.a 22 22 0 0 1 5 2 9 0 

8.b 24 24 0 0 2 8 0 0 0 

felső össz: 224 226 7 5 21 9 23 10 2 

mindössz: 494 500 15 9 46 9 47 9 2 

 

 

 

osztály létszám veszélyeztetett 

hátrányos 

helyzetű 

halmozottan 

hátrányos helyzetű 

védelembe 

vett 

1.a 21 0 0 0 0 

1.b 20 0 0 0 0 

1.c 22 0 0 0 0 

2.a 28 0 0 0 0 

2.b 21 0 0 1 1 

2.c 20 0 2 1 2 

3.a 20 0 0 0 0 

3.b 22 0 0 0 0 

3.c 22 0 0 0 0 

4.a 27 0 0 0 0 

4.b 27 0 1 0 0 

4.c 24 0 0 0 0 

5.a 26 0 0 0 0 

5.b 22 0 0 0 0 

5.c 20 0 0 1 0 

6.a 17 0 1 0 0 

6.b 22 0 0 0 0 

6.c 21 0 2 0 0 
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7.a 27 0 0 0 0 

7.b 25 0 0 0 0 

8.a 22 0 0 0 1 

8.b 24 0 0 0 0 

Összesen 500 0 6 3 4 

%   0,00 1,20 0,60 0,80 

 

 

átlaglétszám 

évfolyamonként 

1. 21 

2. 23 

3. 21 

4. 26 

5. 23 

6. 20 

7. 26 

8. 23 

 

bejáró tanulók 

száma, aránya 

1. 1 2% 

2. 5 7% 

3. 2 3% 

4. 4 5% 

5. 4 6% 

6. 7 12% 

7. 2 4% 

8. 1 2% 
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A tanulólétszám, ha kis mértékben is, de a tanév során növekedett. SNI, BTMN-s tanulók 

száma, a létszám 1/5-e. A tanulók közel 705-a egész nap az iskolában tartózkodott. 

2. Pedagógiai munka elemzése 

2.1. Nevelési program megvalósítása 

2.1.1. A tanév során nem került sor a PP módosítására.  

Azonban megkezdtük a helyi tanterv óratervének átvizsgálását, a következő évben 

szeretnénk bevezetni a Sakkpalota tantervet az alsóbb évfolyamokon szakkör 

jelleggel működtettük. Előkészítettük az anyagot a PP augusztusi módosításához 

Minősített Tehetséggondozó Műhely fejezet kiegészítésével. 

2.1.2. A pedagógiai alapelvek megvalósulása 

Alapelvek megvalósulása, mint az előző években is az alábbiak szerint történt: 

 Tanulóink optimális fejlesztését valósítottuk meg tanórákon és tanórán kívül is. 

 Kiemelt hangsúlyt helyeztünk a differenciálásra, figyelembe vettük szükség esetén az 

egyéni haladási ütemet, igazodtunk a tanulók tényleges tudásszintjéhez, érdeklődéséhez, 

törekvéseihez, ennek alapján szerveztük meg tanításukat. 

 A folyamatos fejlesztés elvét követve a pedagógiai programunkban kijelölt és az 

országosan elrendelt méréseket elvégeztük és eredményeinket értékeltük. Fejlesztési 

prioritásainkat e tervek mentén határoztuk meg a tanulók és pedagógusok számára is. 

 Továbbra is a harmonikus légkör kialakítása és megtartása törekedtünk a tanév során. A 

szülőkkel együttműködtünk a tanulók személyiség, és közösségfejlesztésének érdekében 

egyenként és SZMK szinten egyaránt.  

 Az emberi kapcsolatok, társas környezet folyamatos fejlesztése megtörtént. 

 Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb – tágabb környezetünkhöz való kötődést, 

környezetünk megismerésének és megóvásának igényét, a környezettudatos 

magatartást. Ezért segítjük tanulóinkat abban, hogy kreatívan tudjanak beilleszkedni a 

társadalomba. felkészültünk arra, hogy megpályázzuk az ÖKOiskola címet és elnyertük a 

pályázatot. 

 A kommunikációra épülő nyelvoktatást kiemelten kezeltük. Ebben a tanévben már minden 

évfolyamon tanultak idegen nyelvet tanulóink, a nyolcadikosok közül többen 6-an 

nyelvvizsgát tettek. A Határtalanul pályázat keretében lehetőséget adtunk más kultúrák 

megismerésére. hetedikes tanulóink Szlovéniában voltak tanulmányúton. 

 Biztosítottuk tanórán és azon kívül is a korszerű informatikai értékek megszerzését. 
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 Kiemelten kezeltük, hogy iskolánk továbbra is Köznevelési Típusú Sportiskolaként 

működik. A MOB támogatásból színvonalas oktatást nyújtottunk tanulóinknak, más 

iskolák pedagógusainak pedig módszertani segítséget adtunk, mintát mutattunk.  

 Bevezettük a vízilabda oktatást, újabb megállapodásokat kötöttünk. 

 A testnevelést és a tömegsportot, mint az egészséges életmód kialakításának alapját. 

tekintettük az utánpótlás nevelés mellett. 

 Tovább működtettük saját fejlesztésű programunkat a Mentoráló Intézményi 

pályázat keretében, követő intézmények: Soltvadkert, Lajosmizse, Kunszentmiklós. 

 Nevelő-oktató munkánk alapja a gyermeki személyiség tiszteletben tartása volt. 

Folyamatosan arra törekedtünk, hogy érdeklődésüket, kíváncsiságukat felkeltsük, és ébren 

tartsuk. 

2.1.3. Pedagógiai célok, feladatok megvalósulása 

Nevelő- oktatómunkánk céljai: 

 A helyi tantervben leírt feladatainkat a tervezettek szerint megvalósítottuk 100 %-os 

szakos ellátottsággal. 

 Nyolcadik osztályos tanulóinkat sikeresen beiskoláztuk, elképzeléseik szerint, 85%-uk 

nyert felvételt az első helyen megjelölt intézménybe. 

 Az óvoda iskola átmenetének segítésére együttműködési megállapodást, közös 

munkatervet hoztunk létre a Lánchíd óvodával. A sporttagozat iránt érdeklődő óvodások 

képességmérésén közel 100 óvodást mértünk fel. Növekedett az elsős beiskolázott tanulók 

száma, a tervezett két első osztály helyett, három osztály indul a következő tanévben. 

 Tanulóink állampolgárságának megalapozására működtettük Jó gyakorlatainkat, a 

közösségi élet, családi életre való felkészítésre külső szervezeteket is igénybe vettünk. 

 Tanítás során törekedtünk a gyermekek életkorának megfelelő korszerű, tényszerű 

ismeretek átadására, amely a kommunikációs képességek fejlesztésével párosult. 

 Az egészségfejlesztés területén primer prevenciót alkalmazunk, építettünk a 

közösségekben rejlő saját erőforrásokra és a nevelők részvételére épít. Az 

iskolapszichológus ebben nagy seftségünkre volt. Ennek érdekében a Gyermekjóléttel 

szorosabbra fűztük a kapcsolatot. Az iskolai védőnő és a Vöröskeresztes tevékenységünk 

aktívan segítette fejlesztő munkánkat. Vöröskeresztes tevékenységünket új alapokra 

helyeztük. 

2.1.4. Nevelő-oktató munka folyamatainak megvalósulása a pedagógiai 

programban leírtak alapján 

A nevelő - oktató munka alsó tagozaton 
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Az alsó tagozaton továbbra is a szilárd alapkészségek kialakítására helyeztük a hangsúlyt.. 

Az anyanyelvi órákon a tanulók a már meglévő nyelvi tudására építettünk, tervszerűen 

alakítottuk az olvasást, szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot. Az olvasástanítás során a 

hangoztató – elemző – összetevő olvasástanítási módszert alkalmaztuk, az új OFI-s 

tankönyveket használtuk a tanítók megelégedésére. 

A differenciáló (páros munka, kiscsoportos munka) és a kooperatív munkaformákat 

minden évfolyamon nagy hatékonysággal alkalmazták a tanítók. A szociális hátrányok 

leküzdésében az osztályfőnököknek és az iskolapszichológusnak jutott a legnagyobb szerep. 

A a tanulási nehézségek leküzdését a gyógypedagógus és a tanítók által tartott fejlesztő órák, 

illetve a szaktanárok által tartott korrepetálások segítették. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk a tanulók tehetségének kibontakoztatására, ennek 

érdekében tehetségműhelyeket működtettünk, és gazdagító programokat biztosítottunk a 

tanulók számára. Mint Akkreditált Kiváló Tehetségpont bővítettük működési területeinket. 

Tehetségműhelyeink a természettudományos nevelés területén bővültek, beindítottuk az alsó 

tagozatos gyerekeknek a természetismereti szakköröket és együttműködési megállapodást 

kötöttünk a Természet Házával. Elindítottuk a kis menedzser szakkört. 

Idegen nyelv (angol, német) tanításának bevezetését folytattuk évfolyamon. Iskolánk az 

alsóbb évfolyamokon a játékos formát preferálja, és a szóbeliségre helyezi a hangsúlyt. A 

szülők nyelvi választásának igényeit figyelembe vettük, ennek alapján alakítottuk 

csoportjainkat. Az oktatás csoportbontásban történt. (2/3 angol, 1/3 német). Nívócsoportos 

differenciálást a felső tagozaton alkalmaztunk, a tanórai nyelvi oktatást kiegészítettük 

tehetséggondozó nyelvi szakkörökkel. 9 tanulónk tett sikeres alapfokú nyelvvizsgát. 

Egésznapos foglalkoztatás 

Az 1-2. évfolyam egésznapos 2 tanítós rendszerben működött. A közismereti órák, 

készségtárgyak oktatása délelőtt és délutáni váltakozása megfelelő időt biztosított a 

szabadidős tevékenységekre is. Így az egyenletesebb terhelés megkönnyítette az első 

évfolyamon az óvodából az iskolába való átmenetet. Szabadidőben tudtuk biztosítani a 

felzárkóztatást, tehetséggondozást, érdeklődési köröket és a sportági edzéseket is. 

Az iskola profiljának megfelelően bőven jutott idő a szabad levegőn való testmozgásra, 

játékra, pihenésre, a mindennapos testedzés biztosítására. 

Egész évben törekedtünk a személyiség- és a kommunikációs képességek fejlesztésre, az 

iskolához fűződő pozitív attitűd kialakítására. 

Az egésznapos oktatásban jó tapasztalatokkal, hagyományokkal rendelkezünk. Ez a forma 

megfelel célkitűzéseinknek (emelt szintű testnevelés, egészségnevelés, alapozó oktatás, 
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fejlesztő pedagógia), pedagógiai programunkba beilleszkedik. Így tudtuk biztosítani 

kisiskolásainknak nevelő-oktató munkánk fejlesztésközpontú szemléletét a helyi 

sajátosságokat figyelembe vételét 1-2. évfolyamon. 

A 3- 4. évfolyamon önálló csoportokban működött a délutáni foglalkoztatás, ezt a formát a 

szülők kérik és igénylik gyermekeik számára. Ezeken az évfolyamokon biztosítani tudtuk a 

gyerekek felkészítését a tanórákra, tanulási technikák elsajátítását, és gazdag szabadidős 

programokat kínáltunk kiállítások megtekintésével, színházlátogatásokkal, városismereti 

sétákkal, kézműves foglalkozásokkal, népi játékok tanításával. 

Lehetőség nyílt az egyéni tanulási módszerek elsajátítására, a tanulók tehetséggondozására, 

képességeik fejlesztésére. 

Délutánonként nagy érdeklődés övezte a 4 órakor kezdődő klubfoglalkozásokat, így nem 

csak a tanulók felügyeletét biztosítottuk, hanem gazdagító programokon vehettek részt. 

Nevelő – oktató munka felső tagozaton 

A tantervekben rögzített művelődési anyag feldolgozása során a tanulók alapvető 

készségeinek, képességeinek és gondolkodásának folyamatos fejlesztése volt elsődlegesen a 

cél, ami tanítási órák keretében folyt.  

Az önálló ismeretszerzés, az állandó önművelés igényének kialakítása tanórákon, illetve a 

délutáni foglalkoztatásokon történt. 

A hátrányos szociokulturális helyzetű tanulók felzárkóztatása tanítási órákon, 

tanulószobán, valamint tanórán kívüli differenciált képességfejlesztéssel valósult meg. 

Gyakran alkalmaztuk a kooperatív technikákat, a kiselőadás, ppt. készítését, egyéb 

kutatómunkák végzését. 

A tehetséggondozást tanórán kívül szervezett érdeklődési körök, szakkörök, differenciált 

képességfejlesztő csoportok, verseny felkészítők, felvételi előkészítők, nyelvvizsgára 

felkészítők, énekkar biztosították. A Tehetségpontként a Gardner féle intelligencia területek 

mentén továbbra is működtettük tehetségműhelyeinket. 

A 7-8. évfolyamon matematikából, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból a hatékonyság 

növelése érdekében egyéni fejlesztéseket és további plusz órákat tartottunk.  

Tanulószoba 

A felső tagozat számára tanulószobát biztosítunk, amire igen nagy igény mutatkozott (felső 

tagozatos tanulók 31 %-a). A foglalkozásokon a házi feladatok elkészítése, tanulási technikák, 

egyéni tanulási módszerek elsajátítása és a szabadidő hasznos eltöltése volt a cél. Fejlesztő 

foglalkozásokon szaktanárok segítették a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat. A 

gyermekközpontúság itt is érvényesült. ebben a tanévben több pedagógus látta el a 



 

 

81 

 

tanulószobás feladatokat, nem csak szaktanárok, de tanítók és külső óraadók is alkalmazásra 

kerültek a 3 tanulószobai csoportban. Bebizonyosodott, hogy nem csak igény van a 

tanulószobára, de a gyengén teljesítő gyerekeknek segítséget ad, néhány esetben az éves 

tanulmányok elégséges teljesítését is köszönhetjük a foglalkoztatásnak. és nem utolsó sorban 

itt tartja a gyerekeket megfelelő környezetben délután is. 

 

2.2. Helyi tanterv megvalósulása 

2.2.1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, tanórai foglalkozások, 

óraszámok a 2016 / 2017. tanévben: 

Az 1-4. és az 5-8. évfolyamon az új kerettantervi törvény alapján alakultak az 

óraszámok (A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII. 21.) számú EMMI rendelet). A 4. és 8. évfolyamon még a „régi” (NAT 2007.) 

törvényi szabályozás szerint. Az óraszámok természetesen a helyi tantervünkkel 

teljes összhangban álltak. 

2.2.2. Tantárgyfelosztáson történt módosítások. 

A tanév során tantárgyfelosztás módosítására többször volt szükség, az úszás oktatás 

bevezetése illetve egy kolléga betegsége miatt. A problémát zökkenőmentesen 

áthidaltuk. Sajnos sok óraadóval kellett dolgoznunk, ami nem szerencsés. 

2.2.3. Tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztási rendjének 

megvalósulása 

A tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásánál figyelembe vettük az ingyenes 

tankönyvben részesülő tanulók számát, ez alapján kiszámítottuk mekkora a 

normatíva támogatás összege, majd a szaktanárok, a tankönyvfelelős és a 

tagintézmény-vezető közösen megbeszélte úgy az egyéni tanulói csomagokat, mint a 

könyvtári könyvek rendelését. A megbeszélés után kiválasztottuk a szakmailag és 

anyagilag is a legmegfelelőbb könyveket, eszközöket a tanévre. A rendelés rendben 

lezajlott. Az ezek után fennmaradó keretünkből a könyvtár részére rendeltünk 

jobbnál jobb könyveket.  

Az 1-8. évfolyamokon az OFI-s tankönyveket használtuk. A TÁMOP-3.1.2-B/13 Az 

újgenerációs tankönyvek kipróbálása, fejlesztése című pályázat keretében 

kipróbálóként vett részt a négy évfolyamon 8 tantárgy tekintetében 8 pedagógus. 

A következő tanévre történő tankönyvrendelés is elkezdődött. Eddig 

zökkenőmentesen zajlott annak ellenére, hogy a tankönyvfelelős személyében 

változás történt. 
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2.2.4. Tanulói teljesítmény alakulása I. 

2.2.4.1. Tanulmányi átlageredmények: 

A tanulmányi átlageredményeket általában kis eltéréssel tudtuk tartani a tavalyi 

évhez képest, sőt egy-két tizeddel még javítottunk is rajta. 

elméleti tantárgyak átlaga: 3,94 (3,95) 

elméleti tantárgyak átlaga alsó: 4,27 (4,23) 

elméleti tantárgyak átlaga felső: 3,61 (3,68) 

készség tantárgyak átlaga: 4,71 (4,71) 

készség tantárgyak átlaga alsó: 4,75 (4,78) 

készség tantárgyak átlaga felső: 4,67 (4,65) 

Megjegyzés: zárójelben a tavalyi tanév 

 

 

 

 

 

 

 

TANULMÁNYI EREDMÉNY – ALSÓ TAGOZAT 

 

 

TANULMÁNYI EREDMÉNY – FELSŐ TAGOZAT 
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Osztály 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 8.A 8.B Felső 2015/16. Átlag 2015/16.

Magatartás 4,35 4,36 4,00 4,35 4,32 4,48 4,67 4,08 4,18 4,75 4,35 4,37 4,41 4,46

Szorgalom 4,27 3,91 3,75 3,71 4,32 4,14 4,37 3,64 4,09 4,29 4,05 4,12 4,27 4,34

Magyar irodalom 4,15 3,95 3,70 3,65 3,68 3,71 4,26 3,58 3,82 4,08 3,86 3,96 4,07 4,18

Magyar nyelv 4,00 3,73 3,30 3,53 3,59 3,52 3,96 3,08 3,23 3,75 3,57 3,73 3,82 3,95

Matematika 3,69 3,50 2,85 3,18 3,36 3,29 3,70 2,87 3,50 3,67 3,36 3,32 3,79 3,78

Angol 3,73 3,73 3,24 3,06 3,80 3,64 4,00 3,39 3,86 3,87 3,63 3,64 4,04 4,10

Német 3,75 4,33 4,50 3,14 3,50 2,80 3,53 5,00 3,82 3,81 4,21 4,20

Történelem 4,00 3,64 3,45 3,65 3,64 3,67 4,22 3,16 4,09 4,33 3,79 3,82 3,79 3,82

Környezetismeret 4,35 4,35

Természetismeret 3,54 3,59 3,30 3,59 3,95 3,57 3,59 3,88 3,59 3,88

Biológia -egészségtan 3,78 2,96 3,55 3,46 3,44 3,33 3,44 3,33

Fizika 3,37 2,64 3,55 3,50 3,27 3,25 3,27 3,25

Földrajz 3,59 3,44 3,86 3,92 3,70 3,63 3,70 3,63

Kémia 3,89 2,80 3,14 3,13 3,24 3,03 3,24 3,03

Ének-zene 5,00 5,00 5,00 4,65 3,95 4,43 5,00 4,64 5,00 5,00 4,77 4,70 4,67 4,67

Technika, életvitel és gyakorlat 4,65 4,95 3,95 4,29 4,68 4,67 4,30 3,96 4,45 4,63 4,45 4,21 4,61 4,54

Testnevelés és sport 4,73 4,82 4,30 4,71 4,64 4,52 4,78 4,60 4,86 4,54 4,65 4,79 4,78 4,82

Vizuális kultúra 4,77 5,00 4,80 4,76 4,86 4,86 4,81 4,68 4,73 4,88 4,82 4,84 4,76 4,80

Informatika 4,69 4,64 4,70 4,29 4,45 4,90 4,41 4,28 4,41 4,63 4,54 4,55 4,64 4,66

Etika /Hit -és erkölcstan 4,81 4,68 4,40 4,76 4,82 4,90 5,00 4,68 4,73 5,00 4,78 4,81 4,88 4,90

Átlag 4,27 4,27 3,95 4,01 4,15 4,06 4,16 3,60 4,02 4,21 3,96 4,07 4,32 4,19

Dráma és tánc 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Küzdelem és játék 4,92 5,00 5,00 5,00 4,98 5,00 4,97 5,00

Sportágválasztó 5,00 5,00

Tanulásmódszertan 4,92 5,00 5,00 5,00 4,82 4,90 4,94 4,89 4,94 4,89

Sportetika 4,89 5,00 4,95 5,00 4,95 5,00  

 

2.2.4.2. Évközi és tanév végi vizsgák eredményei évfolyamonként és 

osztályonként (érettségi /külön a közép és külön az emelt szintű, szakmai 

vizsgák, szintvizsgák stb.) osztályonként, évfolyamonként  

2 magántanuló, 1 fő a sport miatt, 1 pedig autizmusa miatt, sikeres vizsgát tett a 

felkészítésnek köszönhetően. 

2.2.4.3. Tanulók nyelvvizsgái (nyelv, szintek felsorolásával) évfolyamonként 

A 8. évfolyamosok közül 4 fő komplex C típusú alapfokú nyelvvizsgát tett angol 

nyelvből, 3 tanuló német nyelvből, és 2 tanuló írásbeli A típusú német alapfokú 

nyelvvizsgát szerzett.  

2.2.4.4. Bukások számának alakulása évfolyamonként/osztályonként 

Egy tanuló bukott évismétlésre a 7. évfolyamon, 6 tantárgyból kapott elégtelen 

osztályzatot. 3 tanuló bukott javítóvizsgára, 1 fő a 6. évfolyamon matematika, 2 fő 

a 7. évfolyamon kémia illetve kémia és matematika tantárgyakból. A 

nevelőtestület úgy ítélte meg, hogy a tanulóknak a felkészülése biztosított lesz és 

pótolni tudja a tananyagot, amit évközben nem tudott elsajátítani. Augusztusban 

mindhárom tanuló sikeres javítóvizsgát tett.  
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osztály 

létszám okt.1. 

után 

érkezett 

okt.1. 

után 

távozott kitűnő 

kitűnő 

% bukott 

bukott 

% okt.. 1. 

jún.. 

15. 

1.a 20 21 1 0 8 38 0 0 

1.b 20 20 1 1 5 25 0 0 

1.c 22 22 0 0 6 27 0 0 

2.a 27 28 1 0 3 11 0 0 

2.b 19 21 2 0 3 14 0 0 

2.c 21 20 0 1 2 10 0 0 

3.a 19 20 1 0 4 20 0 0 

3.b 23 22 0 1 5 23 0 0 

3.c 21 22 1 0 2 9 0 0 

4.a 26 27 1 0 1 4 0 0 

4.b 27 27 0 0 4 15 0 0 

4.c 25 24 0 1 4 17 0 0 

alsó össz: 270 274 8 4 47 17 0 0 

5.a 25 26 1 0 2 8 0 0 

5.b 23 22 0 1 0 0 0 0 

5.c 20 20 0 0 0 0 0 0 

6.a 17 17 0 0 0 0 0 0 

6.b 22 22 0 0 2 9 0 0 

6.c 23 21 0 2 1 5 0 0 

7.a 24 27 3 0 2 7 0 0 

7.b 24 25 3 2 0 0 1 4 

8.a 22 22 0 0 0 0 0 0 

8.b 24 24 0 0 3 13 0 0 

felső össz: 224 226 7 5 10 4 1 0 

mindössz: 494 500 15 9 57 11 1 0 

 

 

 

2.2.4.5. Hiányzások számának alakulása (igazolt, igazolatlan órák száma) 

évfolyamonként/osztályonként 

osztály   igazolt igazolatlan 

1.a   42,81 0,00 

1.b   70,95 0,00 

1.c   45,27 0,00 

2.a   33,50 0,00 

2.b   43,00 0,00 

2.c   58,00 0,00 
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3.a   32,50 0,00 

3.b   49,23 0,00 

3.c   61,14 0,00 

4.a   46,81 0,00 

4.b   45,52 0,00 

4.c   61,17 0,00 

alsó össz: 1 főre jutó hiányzás: 48,74 0,00 

5.a   57,69 0,00 

5.b   41,73 0,00 

5.c   43,65 0,00 

6.a   42,12 0,00 

6.b   73,73 0,00 

6.c   62,43 0,00 

7.a   34,93 0,00 

7.b   37,72 0,20 

8.a   98,05 0,00 

8.b   75,83 0,00 

felső össz: 1 főre jutó hiányzás: 56,50 0,02 

mindössz: 1 főre jutó hiányzás: 52,25 0,010 

 

 

Az előző tanévhez képest a hiányzási átlag több volt, ugyanakkor az igazolatlan 

hiányzás elenyésző (ez is 1 tanulótól származik.) A tavalyi átlag 47 óráról 52-re 

emelkedett. 

 

 

2.2.5.  Tanulók teljesítményének alakulása II. 

2.2.5.1. Országos kompetencia mérések eredményei és az iskola helye, 

eredményei 

A 2016. évi Országos Kompetenciamérés eredményeinek tagintézmény szintű 

ismertetése, elemzése és visszacsatolás a tanulási folyamatra megtörtént. Az 

alábbi elemzés kiegészült tanulókra bontott teljesítményekre, 

feladattípusokra is. bontva, ami nagyon jól használható a szaktanárok 

számára. 

6. évf. MATEMATIKA 
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Átlageredmény: 1513, amely nem különbözik szignifikánsan az országos átlagtól (1486), a 

megyeszékhelyi ált. iskolák (1521) és a megyeszékhelyi nagy ált. iskolák (1537) 

átlageredményénél. 

Képességeloszlások: Az új, évfolyam-független skálán hét képességszintet határoztak meg. A 

sávdiagramról az egyes szinteken lévő tanulók pontos százalékos aránya olvasható. A 

sávdiagramok elhelyezésekor az adott évfolyamon alapszintként definiált képességszint 

alsó határához igazították a sávokat. Ez a képességszint a 6. évfolyamon a 3. képességszint, 

a 8. évfolyamon pedig a 4. képességszint mindkét mérési területen. Ez az a minimális 

alapszint, amelyet elengedhetetlennek tekintenek a további ismeretek megszerzéséhez és a 

mindennapi életben való boldoguláshoz az adott korosztály sajátosságait figyelembe véve. A 

megyeszékhelyi általános iskolák tekintetében a tanulók 32,5%-a-, országos viszonylatban 

40,7%-a nem érte el ezt az alapszintet. A mi iskolánkban a 6. évfolyamon matematikából az 

alapszintet el nem érők aránya mindössze 21,6%, amely jelentősen jobb a megyeszékhelyi 

(32,5%) és az országos (40,7%) értékeknél. Az elvégzett mérések központilag feldolgozott 

eredményei alapján a minimum szint (2. képességszint) alatt teljesítő tanulóink aránya 

(13,5%), amely messze nem éri el a kritikus 50%-ot. 

Átlageredmény a CSH-index tükrében: Az eredmények standard összehasonlításának egyik 

legfőbb hátránya, hogy minden iskolát ugyanazzal a mércével mér, függetlenül az iskola 

helyzetétől, szociális, gazdasági és kulturális hátterétől, s nem tudja figyelembe venni a 

tanulók előzetes tudását és szociokulturális hátterét. A standard összehasonlítás hátrányainak 

kompenzálása érdekében azon túlmenően, hogy rétegstandard összehasonlításokat végzünk és 

iskolánk eredményeit saját iskolatípusunk eredményeihez viszonyítjuk, a családi háttérindex 

(CSH-index) segítségével a tanulók által hozott értékeket, és a tanulói szociokulturális 

környezet hatását is figyelembe tudjuk venni a tanulók teljesítményének elemzésekor. Az 

országos regresszió esetén a 6. évfolyam tényleges eredménye matematikából (1513) az 

iskolánk családi háttérindexe (0,033) által meghatározott elvárható értéktől (1495) nem 

különbözik szignifikánsan. A megyeszékhelyi általános iskolákra illesztett regressziós egyenes 

is azt mutatja, hogy iskolánk eredménye ebben az esetben sem különbözik szignifikánsan az 

elvárható (1497) értéknél. 

Az átlageredmény alakulása a 2012, 2013, 2014, 2015 és a 2016. években: A 2016. évi 

matematika eredményekben (1513) egyedül a 2015. évhez képest van szignifikáns változás: a 

2016. évi eredmény szignifikánsan alacsonyabb. A többi évek átlageredményeihez képest nem 

tapasztalható szignifikáns változás a 2016. évi eredményekben. 
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A képességeloszlások alakulása a 2012, 2013, 2014, 2015 és a 2016. években: A 2015. 

évben 0%-ra esett vissza a minimumszintet (2. képességszintet) el nem érő tanulók aránya, 

2016-ban viszont ez az érték 13,5%-ra nőtt. Az alapszintet (3. képességszint) el nem érők 

aránya az elmúlt években folyamatosan csökkent: 2014. évben ez az érték 42,6% volt, a 2015. 

évben 18,6%-ra esett vissza, 2016-ban viszont némi növekedést mutat a 21,6%-os érték. 

A képességeloszlás jellemzője osztályonként: Hatodik évfolyamon matematikából a 6.b 

osztály szignifikánsan gyengébb eredményt ért el, mint a 6.a osztály. A 6.b osztályban a 

teljesítménysorrendben középen elhelyezkedő tanuló teljesítménye (középérték-Medián) 

1483, míg a 6.a osztályban ez az érték 1572, azaz 89 ponttal több. Továbbá a 6.b osztályban a 

harmadik képességszintnek megfelelő alapszintet hét tanuló nem érte el, míg a 6.a-ban csak 

két tanuló maradt az alapszint alatt. 

 

6. évf. SZÖVEGÉRTÉS 

Átlageredmény: 1575, amely az országos átlagtól (1494) szignifikánsan magasabb, viszont a 

megyeszékhelyi ált. iskolák (1536) és a megyeszékhelyi nagy ált. iskolák (1552) 

átlageredményénél nem különbözik szignifikánsan. 

Képességeloszlások: Iskolánkban a 6. évfolyamon szövegértésből a tanulóknak mindössze 

5,1%-a nem érte el az alapszintet, amely országos viszonylatban 25,1%-ot, megyeszékhelyi 

általános iskolák viszonylatában pedig 17,5%-ot képvisel. Iskolánk eredménye tehát 

markánsan jobb mind a megyeszékhelyi általános iskolák, mind az országos viszonylat ezen 

értékénél. Az elvégzett mérések központilag feldolgozott eredményei alapján a minimum 

szint (2. képességszint) alatt teljesítő tanulóink aránya 1,7%, országos viszonylatban 9,2%-ot, 

megyeszékhelyi általános iskolák viszonylatában pedig 5,0%-ot képvisel. Tehát az alapszintet 

el nem érő tanulóink aránya messze nem éri el a kritikus 50%-ot. 

Átlageredmény a CSH-index tükrében: A standard összehasonlítás hátrányainak 

kompenzálása érdekében a családi háttérindex (CSH-index) segítségével a tanulók által 

hozott értékeket, és a tanulói szociokulturális környezet hatását tudjuk tehát figyelembe venni 

a tanulók teljesítményének elemzésekor. Ebben az esetben az országos regresszió esetén 

iskolánk tényleges eredménye szövegértésből (1529) az iskolánk családi háttérindexe (0,033,) 

által meghatározott elvárható értéknél (1506) nem különbözik szignifikánsan. A 

megyeszékhelyi általános iskolákra illesztett regressziós egyenes is azt mutatja, hogy iskolánk 

eredménye ebben az esetben sem különbözik szignifikánsan az elvárható (1508) értéknél. 
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Az átlageredmények alakulása a 2012, 2013, 2014, 2015, és a 2016. években: A 2016. évi 

szövegértés átlageredményben (1529) nincs szignifikáns változás az előző évek 

átlageredményeihez képest. 

A képességeloszlások alakulása a 2012, 2013, 2014, 2015, és a 2016. években: A 

minimumszintet (2. képességszintet) el nem érő tanulók aránya a 2016. évben 2 fő, amely nagy 

hasonlóságot mutat a 2014. év képességeloszlásával. Ha megvizsgáljuk a 3. képességszintnek 

megfelelő alapszintet el nem érő tanulók arányát az előző évekhez képest, akkor a 

következőket tapasztaljuk: ez az érték a 2012. évben 11%, a 2013. évben 11% és a 2014. 

évben 26%, és a 2015. évben 2,3%-ra esett vissza. A 2016. évben a 6. évfolyamon 

szövegértésből a tanulóknak 16,2%-a nem érte el az alapszintet, azaz hat tanuló nem 

rendelkezik a további ismeretek megszerzéséhez szükséges biztonságos szövegértési 

képességgel. 

A képességeloszlás jellemzője osztályonként: Szövegértésből a 6.a osztály szignifikánsan 

gyengébb eredményt ért el, mint a 6.b osztály. A 6.a osztályban a teljesítménysorrendben 

középen elhelyezkedő tanuló teljesítménye (középérték - Medián) 1565, míg a 6.b osztályban 

ez az érték 1596. Ugyanakkor a 6.a osztályban a harmadik képességszintet két tanuló nem érte 

el, míg a 6.b-ben négy tanuló maradt az alapszint alatt. 

8. évf. MATEMATIKA 

Átlageredmény: 1618, amely az országos átlagnál (1597), a megyeszékhelyi ált. iskoláknál 

(1624) és a megyeszékhelyi nagy ált. iskolák átlageredményétől (1640) nem különbözik 

jelentősen. 

Képességeloszlások: a 8. évfolyamon matematikából a tanulók 43,4%-a nem érte el a 4. 

képességszintnek megfelelő alapszintet, mely nem különbözik jelentősen az országos 45%-os 

és a megyeszékhelyi általános iskolák 38,7%-os idevonatkozó értékétől. Az elvégzett mérések 

központilag feldolgozott eredményei alapján a 8. évfolyamon a minimum szint (3. 

képességszint) alatt teljesítő tanulóink aránya 11,3%, amely nem különbözik jelentősen a 

megyeszékhelyi általános iskolák 15,4,7%-os értékétől, és messze nem éri el a kritikus 50%-

ot. 

Átlageredmény a CSH-index tükrében: Az országos regresszió esetén a 8. évfolyam 

tényleges eredménye matematikából (1618) az iskolánk családi háttérindexe (-0,069) által 

meghatározott elvárható értéknél (1597) nem különbözik szignifikánsan. A megyeszékhelyi 
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általános iskolákra illesztett regressziós egyenes is azt mutatja, hogy iskolánk eredménye 

ebben az esetben sem különbözik jelentős mértékben az elvárható (1593) értéktől. 

A tanulók fejlődése a telephelyen: ha megvizsgáljuk a tanulók két éves fejlődését a 2014. 

évi eredményeikhez viszonyítva, akkor azt tapasztaljuk, hogy a 2016. évi eredményeik 

szignifikánsan nem különböznek a két évvel azelőtti eredményektől az összes telephelyre -, 

illetve a megyeszékhelyi általános iskolai telephelyekre illesztett regressziós egyenesek 

alapján. 

A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján: A 8. évfolyamon a 

tanulóink 75%-ának eredménye nem különbözik szignifikánsan a komplex fejlődési modell 

alapján elvárható eredménytől, ugyanakkor a tanulóink 21%-a jelentősen meghaladta az 

elvárható teljesítményt, 4%-a pedig szignifikánsan alulmaradt a komplex fejlődési modell 

alapján elvárható teljesítménytől. 

Az átlageredmény alakulása a 2012, 2013, 2014, 2015 és a 2016. években: A 2016. évi 8. 

évfolyamos matematika átlageredményben (1618) a 2015. évhez képest (1686) szignifikánsan 

alacsonyabb, nincs szignifikáns változás viszont a többi évek átlageredményeihez képest. 

A képességeloszlás alakulása a 2012, 2013, 2014, 2015 és a 2016. években: A nyolcadik 

évfolyamon matematikából a 2012, 2013, 2014, 2015 és 2016. években egyetlen tanulónk 

sem szerepelt az 1. szint alatti képességmezőben. Az adatok elemzéséből az a pozitív fejlődés 

látható, hogy a 2012. évtől a 4. képességszintnek megfelelő alapszintet el nem érő tanulók 

aránya 2015-ig csökkenést mutat, hiszen ez az érték a 2012. évben 31,7% és a 2013. évben 

24% volt. Sajnos ez az érték a 2014. évben 45,9%-ra emelkedett, majd 2015-ben az 

alapszintet el nem érő tanulók aránya visszaesett 22%-ra, majd 2016-ban ismét jelentős 

emelkedés történt, hiszen a tanulók 43,4%-a nem érte el a 4. képességszintnek megfelelő 

alapszintet. 

A képességeloszlás jellemzője osztályonként: Matematikából a 8.a osztály valamivel jobb 

eredményt ért el, mint a 8.b osztály. A 8.a osztályban a teljesítménysorrendben középen 

elhelyezkedő tanuló teljesítménye (középérték-Medián) 1618, míg a 8.b osztályban ez az 

érték 1561. A negyedik képességszintnek megfelelő alapszintet a 8.a osztályban 20 (77%) 

tanuló érte el, míg a 8.b-ben csak 15 (56%) tanuló érte el az alapszintet. A 8.b osztályban 

viszont egy tanulónak sikerült a legmagasabb hetedik képességszintet elérni, míg a 8.a 

osztályban a hetedik képességszintet egyetlen tanuló sem érte el. 

8. évf. SZÖVEGÉRTÉS 
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Átlageredmény: Tagintézményünk átlageredménye 1573, amely az országos átlagtól (1568) 

szignifikánsan nem különbözik, és nem különbözik jelentősen a megyeszékhelyi ált. iskolák 

(1602) átlageredményénél sem. A megyeszékhelyi nagy ált. iskolák (1619) átlageredményénél 

viszont iskolánk eredménye szignifikánsan alacsonyabb. 

Képességeloszlások: a 8. évfolyamon szövegértésből tanulóinknak 26,5%-a nem érte el az 

alapszintet, amely országos viszonylatban 35%-ot, a megyeszékhelyi nagy általános iskolák 

viszonylatában pedig 27,4%-ot képvisel. Iskolánk eredménye tehát jobb az országos 

eredménytől, és nem különbözik jelentősen a megyeszékhelyi nagy általános iskolák ezen 

értékénél. Az eredményeink alapján a minimum szint (3. képességszint) alatt teljesítő 

tanulóink aránya szövegértésből 5,7%, amely jobb az országos (14,9%) és a megyeszékhelyi 

nagy általános iskolák eredményétől (9,5%), s messze nem éri el a kritikus 50%-ot. 

Átlageredmény a CSH-index tükrében: A 8. évfolyam tényleges eredménye szövegértésből 

(1573), amely országos regresszió esetén az iskolánk családi háttérindexe (-0,069) által 

meghatározott elvárható értéktől (1568) nem különbözik szignifikánsan. A megyeszékhelyi 

nagy általános iskolákra illesztett regressziós egyenes is azt mutatja, hogy iskolánk 

eredménye ebben az esetben sem különbözik jelentős mértékben az elvárható (1572) értéknél. 

A tanulók fejlődése a telephelyen: ha megvizsgáljuk a tanulók fejlődését a 2014. évi 

eredményekhez viszonyítva, akkor azt tapasztaljuk, hogy szövegértésből a 2016. évi 

eredmények (1573) nem különböznek szignifikánsan sem az összes telephelyre (1539) -, sem 

a megyeszékhelyi nagy általános iskolai telephelyekre (1549) illesztett regressziós egyenesek 

alapján. 

A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján: A 8. évfolyamon a 

tanulóink 80%-ának eredménye nem különbözik szignifikánsan a komplex fejlődési modell 

alapján elvárható eredménytől, ugyanakkor a tanulóink 15%-a szignifikánsan meghaladta a 

komplex fejlődési modell alapján elvárható teljesítményt. 

Az átlageredmény alakulása a 2012, 2013, 2014, 2015 és a 2016. években: A 2016. évi 8. 

évfolyamos szövegértés átlageredményben (1573) nincs szignifikáns változás a 2013. (1551), 

2014. (1536) és 2015. (1619) évek átlageredményeihez képest. Ugyanakkor a 2012. évi 

átlageredményhez (1696) képest tanulóink szignifikánsan gyengébben teljesítettek a 2016. 

évben. 

A képességeloszlás alakulása a 2012, 2013, 2014, 2015 és a 2016. években: az adatok 

elemzéséből megállapíthatjuk, hogy a vizsgált években egyetlen tanuló sem szerepelt a 2. 
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képességszint alatti képességmezőkben, sőt 2012-ben és 2015-ben a 3. képességszint alatti 

képességmezőben sem található egyetlen tanuló sem. A 4. képességszintnek megfelelő 

alapszintet el nem érő tanulók aránya a 2012. évben 5,0%, a 2013. évben 36,0%, a 2014. 

évben 37,5%, a 2015. évben 6%, 2016-ban pedig 26,5% volt. A 7. képességszintbe tartozó 

tanulók száma a 2014. évi visszaeséshez (0) képest a 2015. évben javulást (1 tanuló) mutatott, 

míg a 2016. évben egyetlen tanuló sem került a 7. képességszintbe. 

A képességeloszlás jellemzője osztályonként: szövegértésből a 8.a osztály valamivel jobb 

eredményt ért el, mint a 8.b osztály. A 8.a osztályban a teljesítménysorrendben középen 

elhelyezkedő tanuló teljesítménye (középérték-Medián) 1617, míg a 8.b osztályban ez az 

érték 1542. A negyedik képességszintnek megfelelő alapszintet a 8.a osztályban 21 tanuló 

(81%) érte el, míg a 8.b-ben csak 15 tanuló (56%). 
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2.2.5.2. Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálati adatai (éves feladat a 

35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet9. § (9) bekezdés) 

A kötelező NETFIT méréseket időben elvégeztünk és feltöltöttük az országos informatikai 

rendszerbe. Az idei tanévben már gördülékenyebben ment, mint tavaly. 

Tanulóink egészségi állapota kimagasló az országos átlaghoz képest. Nyilván a sporttagozat 

eredményei sokat emelnek az átlagon.  

Alsós évfolyamokban az iskola pedagógiai programjában meghatározott mérési rendszer 

alapján kerültek felmérésre a tanulók, az eredmények kiértékelése is megtörtént. A következő 

tanév fejlesztésének az alapjait képezi majd az eredmény.  

 

2.2.5.3. Tanulók szorgalmának, magatartásának alakulása 

(évfolyamonként/osztályonként) 

Az átlagok a tanulók teljesítményével összhangban vannak.  

Oszt. Magatartás Szorgalom 

  átlag átlag 

1.a 4,71 4,81 

1.b 4,55 4,45 

1.c 4,32 4,36 

2.a 4,39 4,32 

2.b 4,29 4,29 

2.c 4,38 4,50 

3.a 4,20 4,30 

3.b 4,77 4,77 

3.c 4,68 4,50 

4.a 4,11 4,44 

4.b 4,41 4,19 

4.c 4,75 4,58 

5.a 4,35 4,27 

5.b 4,36 3,91 

5.c 4,00 3,75 

6.a 4,35 3,71 

6.b 4,32 4,32 

6.c 4,48 4,14 

7.a 4,67 4,37 

7.b 4,08 3,64 

8.a 4,18 4,09 

8.b 4,75 4,29 
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Össz 4,41 4,27 

 

 

2.2.5.4. DIFER mérés az első évfolyamon minden tanulóra vonatkozóan megtörtént 

év elején és év végén. A grafikonok látható eredmények beszédesek. Jól látható, 

hogy elsős tanulóink a befejező és az optimum szintet kis kivétellel valamennyien 

elérték.  
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A grafikonok jól mutatatják a hatékony fejlesztés eredményeit. 

 

3. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység 

A 2016. október 1-i statisztika szerint 98 tanuló rendelkezett a Bács-Kiskun Megyei 

Pedagógiai szakszolgálat Megyei szakértői bizottsági Feladatot Ellátó Intézményegység által 

kiállított, (SNI), illetve a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméti 

Tagintézménye által kiállított (BTMN) szakértői véleménnyel. 

2016. október 01.:      98 tanuló 

2017.  június 15.:      93 tanuló 

 

SNI (különleges bánásmódot igénylő gyermek/tanuló  Nkt.4.§ 25. pont)     

Felülvizsgálatukat a BKM-i Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsági Feladatot 

Ellátó Intézményegység végzi.   

                                                                                     2016.október 1.:     49 fő  

                                                                                     2017. június 15.:   46 fő   
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Beilleszkedési/Tanulási/ Magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkozásra jogosult 

Nkt.4.§ 3.pont. 

Felülvizsgálatukat a BKM-i Pedagógiai Szakszolgálat Tankerületi Szakértői Bizottság végzi. 

(BTMN) 

 

                                                                                      2016. október 1.:    49 fő 

                                                                                      2016. június 15.:   47 fő 

 

4. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

4.1. Évismétlők száma/aránya évfolyamonként (osztályonként), iskola összesen, 

megtett intézkedések és eredményei 

Nem volt évismétlő ebben a tanévben. 

4.2. Iskolaelhagyók száma/aránya évfolyamonként/osztályonként, ennek okai, megtett 

intézkedések és eredményei 

Nem volt ilyen tanuló. 
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4.3. Felzárkóztatás eredményei, tapasztalati, felzárkóztatásra fordított „energia” 

 szaktanári BTMN 

o felső 2 óra/hét 5 fővel 

 fejlesztő pedagógus 26 óra/hét 

 gyógypedagógus 22 óra/hét 

 gyógytestnevelő 4 óra/hét 

 utazó gyógypedagógus 17 óra/hét 

ÖSSZESEN: 71 óra/hét 

5. Tehetséggondozás, tanulmányi és sportversenyek adatai (települési, kistérségi, 

megyei, országos, és nemzetközi szinteken) 

Gazdagító programok – alsó tagozat 

 Magyar tehetséggondozás 10 óra/hét 26 fő 

 Matek tehetséggondozás 7 óra/hét 19 fő 

 Német 3-4. évf. 1 óra/hét 8 fő 

 Környezetismeret 7 óra/hét 23 fő 

 Sakkpalota, sakk 6 óra/hét 69 fő 

 Atlétika 2 óra/hét 21 fő 

 Torna 7 óra/hét 20 fő 

 Társastánc 4 óra/hét 48 fő 

ÖSSZESEN: 44 óra/hét 234 fő 

Klubnapközi – alsó tagozat 

 Táblás játék 1 óra/hét  6 fő  

 Furulya 3 óra/hét 15 fő 

 Kis manager 1 óra/hét 6 fő 

 Meseország 1 óra/hét 5 fő 

 Könyvmoly képző 1 óra/hét 8 fő 

 Papírvarázs 2 óra/hét 7 fő 

 Báb 2 óra/hét 8 fő 

 Alkotni jó 1 óra/hét 11 fő 

 Szövés 1 óra/hét 5 fő 

 Okoskocka 3 óra/hét 14 fő 

 Informatika 2. évfolyam 3 óra/hét 69 fő 

ÖSSZESEN: 19 óra/hét 149 fő 
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Gazdagító programok – felső tagozat 

 Német nyelv 4 óra/hét 10 fő 

 Angol nyelv 4 óra/hét 19 fő 

 Alapfokú nyelvvizsgák: 4 fő- angol komplex, 3 fő – német komplex, 2 fő – német 

szóbeli 

 Magyar tehetséggondozás 4 óra/hét 34 fő  

 Matek tehetséggondozás 3 óra/hét 12 fő 

 Természetismeret tehetséggondozás 6. évfolyam 2 óra/hét 5 fő 

 Történelem tehetséggondozás 2 óra/hét 9 fő 

 Egyéni fejlesztés 7-8. évf. 2 óra/hét 6 fő 

 Média szakkör 2 óra/hét 5 fő 

 Weblap szerkesztés 2 óra/hét 8 fő 

 Informatika konzultáció 3 óra/hét 5-15 fő (változó létszám) 

 Énekkar „Triola” 2 óra/hét  30 fő 

 Képzőművészeti szakkör „Paletta” 2 óra/hét 14 fő 

 Atlétika 10 óra/hét 25 fő 

 Torna 6 óra/hét 13 fő 

 Társastánc 1 óra/hét 17 fő 

ÖSSZESEN: 49 óra/hét 217 fő 

MINDÖSSZESEN: 112 óra/hét 600 fő 

6. Az intézmény éves munkatervének végrehajtásáról szóló értékelés 

Az intézmény éves munkatervében kitűzött célokat, feladatokat teljesítettük, néhány 

esetben azon túl is. 

7. Oktatást támogató területek 

7.1. Gyermek és ifjúságvédelem alakulása az intézményben, külső szervekkel való 

együttműködés tapasztalatai 

Kevés a hátrányos helyzetű tanulónk. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk és 

együttműködés azokkal a szervekkel és szervezetekkel, amelyek szakszerű támogatást 

tudnak nyújtani ahhoz, hogy elkerüljük a tanulók veszélyeztetettségét.  

 Polgármesteri Hivatal és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Családsegítő Központ 

 Nevelési Tanácsadó 

 ANTSZ 
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 Megyei Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 

 Bács-Kiskun megyei Kórház Gyermekpszichológiai osztálya 

 Ifjúság politikai és drogprevenciós csoport 

 GYIV 

 Kecskeméti Városi Bíróság 

 Eleven Ifjúsági Közösségi Tér  

 Védőnői hálózat 

 Háziorvos (gyermekorvos) 

 Egyházak 

 Civil szervezetek 

 Karitatív szervezetek 

 Ifjúsági Otthon 

7.1.1. Hány pedagógus kapcsolódik be a gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok 

ellátásába 

A tantestület minden tagja részese ennek a munkának. Elsősorban azonban az 

osztályfőnökök látják el a gyermekvédelmi feladatokat, közvetlenül a tagintézmény-

vezető irányításával. Az iskolapszichológus egyre jelentősebb szerepet vállal a 

munkában. 

7.1.2. Veszélyeztetett gyermekek/tanulók száma: 

Nem volt veszélyeztetett tanuló, védelembe vett 4 fő (0,80 %). 

7.1.3. Iskolai étkezésben résztvevők száma, kedvezményekben részesülők száma 

Iskolai étkezésben résztvevők száma:413 fő. 

Kedvezményben részesülők:  

 RGYVK: 56 fő 

 3 gyerekes, tartós beteg: 89 fő 

 SNI: 45 fő 

Összesen: 190 fő 

7.1.4. Ingyenes tankönyvben részesülők száma 

A térítésmentes tanulók száma 270, a rászorultsági alapon ingyenes tankönyvben 

részesülők tanulók száma pedig 86 volt, így összesen 356 tanuló jutott ingyenesen a 

tankönyvekhez ebben a tanévben. 

7.1.5. Fejlesztő pedagógiai munka eredményei (belső vagy utazó tanári ellátás) 

A 3. pontban leírtak szerint. 

7.1.6. Iskola pszichológus munkája (ha van az intézményben) 
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Szerda és péntek délelőttönként heti 10 órában történt iskolapszichológiai ellátás. 

Szakmai beszámoló iskolapszichológiai ellátásról 

Ellátási formák:  

 egyéni foglalkozás a gyerekkel, szülői konzultáció az elején, tapasztalatok átadása, 

megosztása a szülővel a gyermekkel történő találkozás után, együttműködés az 

osztályfőnökkel, a szaktanárokkal a szülő hozzájárulásával.  

 Az év folyamán: 18 alsó tagozatos gyerekkel, 18 felső tagozatos gyerekkel 

foglalkoztam egyénileg, ez összesen: 36 gyerek/tanuló. Az egyéni tanácsadás célja: A 

szülő, pedagógus, ill. gyermek által felvetett probléma megoldása mellett a gyermek 

pszichológiai tudatosságának és erőforrásainak erősítése volt. 

 2016 szeptemberében mind a három 1. és 5. osztályban végzett órai megfigyelést, amit 

az osztályfőnökkel történő megvitatás, konzultáció követett. 

 szülői tanácsadás, konzultáció 36 gyerek szüleivel legalább 1-2-szer (1. beszélgetés: a 

probléma feltárására irányuló, 2. beszélgetés: visszajelzés a gyermekkel történő egyéni 

beszélgetés, ill. pedagógus konzultáció után, tanácsadás) 

Iskolai osztályokban tartott pedagógus konzultációt, és/vagy óra: 

1.a, 1.b, 1.c órai megfigyelés, több gyerek tanulási-, illetve magatartási, beilleszkedési 

nehézségekkel küzd, ezek segítése, támogatása, tapasztalatokról óvoda és iskola átmenet 

nehézségeiről beszélgetés a szülőkkel 

2.a megfigyelés, pedagógus konzultáció tanulmányi nehézség miatt kialakult viselkedéses 

tünetek megbeszélése a szülővel, a pedagógussal együtt 

3.a, 3.b, 3.c osztályközösség építése, másik elfogadása, együttműködés fejlesztése 

4.b, 4.c konfliktuskezelés, másik elfogadása, társas készségek fejlesztése 

5.a, 5.b, 5.c órai megfigyelés, több gyerek tanulási-, illetve magatartási, beilleszkedési 

nehézségekkel küzd, ezek segítése, támogatása, közösségépítés, konfliktuskezelés, 

kommunikáció fejlesztése, internet veszélyei, online térben történő kommunikáció 

6.b pedagógus konzultáció, közösség, fiú-lány kapcsolatok alakulása 

6.c pedagógus konzultáció, konfliktuskezelés csoportos szinten resztoratív szemléletben  

7.a, 7.b pályatanácsadás 

7.b osztályfőnökváltás, közösség építése 

8.a, 8.b továbbtanulás, kamaszkor pszichés hatásai 

 a gyógypedagógussal és a fejlesztőpedagógussal történő munka rendszeresen, 

kölcsönösen történik.  

 3 tanuló esetében történt javaslat további vizsgálatra a pedagógiai szakszolgálat 
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keretein belül, 2 tanuló esetében tanulási nehézség, 1 tanuló esetében SNI merült fel. 

 a szakszolgálat pszichológusaival magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő 

gyerekek egyéni terápiája miatt volt fontos az együttműködés, közvetítő szerep. 

 iskolarendőrrel, a kék bálna kapcsán fontos volt egyeztetni a pedagógusok, szülők 

tájékoztatása szempontjából. 

 az iskola részéről tett gyermekjóléti jelzések kiegészítésében illetve esetmegbeszéléseken 

is részt vett. A gyermekjólét munkatársa külön tájékoztatást adott az iskolapszichológusok 

csoportjának a jelzés módjáról, formai, tartalmi kérdésekről. Lehetőség volt arra, hogy 

kérdezzünk, közös eseteket problémamegoldó módon megbeszéljünk.  

A tehetségazonosítás a következő lépésekből állt:  

1. A gyermek pszichológia vizsgálata. A gyermek alapvető érzelmi és motivációs 

beállítódásának, kognitív képességeinek, és kreativitásának felmérése. Az 

intelligenciavizsgálat (Woodcock-Johnson) célja a kognitív képességek azonosításán 

túl a teljesítményhelyzetben történő működésmódot (szorongás, figyelem) is jelzi. A 

gyermek pszichológiai vizsgálatához szorosan hozzátartozik a személyiség 

megismerése (Coopersmith-féle önértékelő, JEPQ).  

2. Az eredmények értékelése, megvitatása a diákkal, pedagógus és pszichológus közös 

értékelésével: erősségek, fejlesztendő terület megjelölésével elősegíteni a személyiség 

belső erőforrásainak feltárását és mozgósítását. Ebben a tanévben 4 gyermek egyéni 

tehetségazonosítása, diagnosztikája történt. 

További célok, feladatok:  

 a tehetségfejlesztésben, gondozásban és az önismeret, szociális kompetencia, 

személyiségfejlesztés területén mind egyéni, mind csoportos szinten.  

 

7.1.7.Iskolai könyvtár kihasználtsága, legfontosabb adatai (állománygyarapítás, 

beiratkozott olvasók száma, kölcsönzött egységek száma, könyvtári órák száma 

stb.) 

Iskolai könyvtár kihasználtsága: maximális. A tanulók nyitvatartási időben hétfőn, 

szerdán és pénteken 12.00-16.00 h között látogatják a könyvtárat. 

 

7.2. Iskolai közösségek, diákönkormányzat, szülői közösségek, iskolaszék, intézményi 

tanács stb. 
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Diákönkormányzat: 

A tanév során megtartottuk hagyományos diákrendezvényeinket. Folyamatosan készülünk 

az ÖKO iskola pályázat beadására, így nagyobb hangsúlyt fektettünk a 

környezetvédelemre. 

 Széchenyivárosi Részönkormányzati Napok rendezvényein részvétel 

 Tanulói ügyelet működtetése 

 Minden hónapban megújuló auladekoráció 

 Őszi-, tavaszi papírgyűjtés 

 1-4. évfolyamos projektek 

 Egészségnap 

 Adventi gyertyagyújtás 

 Karácsonyi készülődés 

 Farsang alsó tagozaton osztályszinten, felső tagozaton tagozati szinten 

 Te Szedd! akcióban részvétel 

 Családi Nap 

 Univer24 – Az úszás ünnepe, Az úszás ünnepe versenyen elért I. helyezésünkért az 

iskola 150.000 Ft-tal gazdagodott.  

 Nagy sportágválasztón részvétel, a nagy létszámú részvétel miatt 2x80 000Ft-ot nyert 

az iskola 

 Most mutasd meg! (kb. 120 tanuló lépett fel) 

 DÖK nap 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

Év elején ismét elkezdtük a szelektív hulladékgyűjtést, melynek célja környezetünk 

védelme. A program során rendszeresen gyűjtöttük a műanyag- kupakokat és 

flakonokat, a gyerekeknek szinte életformájává vált.  

Részt veszünk még a használt olaj és az elem gyűjtésében is.  

Célunk a gyerekek bevonása volt a közös munkába, hogy minél élhetőbb környezetben 

telhessenek a napjaink. 

Az idén is programokban gazdag és sikeres évet zártunk.  

7.3. Közösségi szolgálat éves eredményei a középiskolákban (bekapcsolódó tanulók 

száma, együttműködési szerződések) 

Önkéntes Közösségi Szolgálat, együttműködés nem volt. 

7.4. Iskolai alapítvány támogatásai  
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Alapítványi támogatások: nyelvvizsgadíjak, tanulmányi versenyek nevezési díjainak 

támogatása, jutalomkönyvek vásárlása. Lánchíd díjak, versenyeken résztvevő tanulók 

jutalmazása, valamint a lebonyolításhoz szükséges kellékek beszerzése, az iskolában 

megrendezésre kerülő különböző programok (őszi projekt, karácsony, farsang, 

tavaszváró stb.) megvalósításához szükségek papír és irodaszer. Egyéb anyag és eszköz 

beszerzés, szakkörök támogatása, rászoruló tanulók segítése, ezen kívül a napi 

munkához elengedhetetlenül szükséges anyagok és eszközök vásárlása. Az alapítvány 

folyamatos pályázással egészítette ki költségvetését, szakmai feladatainak ellátására és 

működtetésére. 

 

8. Iskola beiskolázási eredményei, kimeneti eredmények 

8.1. Jelentkezők adatai, az 1. évfolyamra felvettek száma (fellebbezések száma) 

Osztályok 

megnevezése 

Tanulmányait 

megkezdi tényleges 

létszám 

Közülük 

mutatószámos 

kettőnek számít 

1.a 25 1 

1.b 24 3 

1.c 23 4 

összesen 72 8 

 

Beiskolázási mutatóinkat tovább tudtuk növelni, az általános gyermeklétszám 

csökkenése ellenére is a következő évben 3 osztályt indíthatunk. 

8.2. Jelentkezők adatai, a 9. évfolyamra felvettek száma (fellebbezések száma, 

elbírálási eredményei), szakképző iskolák esetében szakképesítésenként 

 

hányadik helyen 

megjelölt intézménybe 

nyert felvételt 

8.a 8.b 

1.helyen 18 21 

2.helyen 2 2 

3.helyen 1 1 

9. helyen 1 - 
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8.3. Nyolcadik osztály után továbbtanulók száma (gimnáziumi / szakközépiskola / 

szakiskolai bontásban) 

 8.a 8.b 

gimnázium 5 5 

szakgimnázium 13 15 

szakközépiskola 4 4 

összesen 22 24 

 

Pályaválasztás  

 85 %:1. helyre nyert felvételt 

 9 %: sporttagozat (8.a és 8.b) 

 15 %: kéttannyelvű iskolába 

 20 %: alapfokú nyelvvizsga 

 15 %: rendészeti középiskola 

 11 %: Bolyai Gimnázium 
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8.4. Középiskolákból a végzősök kimeneti eredményei (az előző tanév adatai alapján) 

továbbtanul felsőoktatásban/szakképzésben, munkába állt, munkanélküli, ha van 

az adott tanévvégi előrejelzések 

9. Tanulók fegyelmei ügyei 

9.1. Hány tanulói fegyelmi eljárás indult, hány zárult fegyelmi határozattal 

Nem volt fegyelmi eljárás. 

9.2. Fegyelmi határozatok törvényi fokozatai 

Fegyelmi eljárás nem volt. 

 

11. Tanulói balesetek alakulása, tanulói balesetek száma (ebből 5 napnál hosszabb 

hiányzással járó, kórházi ellátást igénylő, csonkolásos, halálos) meghozott intézkedések 

A tanév során 4 tanulói balesetet regisztráltunk a rendszerben. Ebből 5 napnál hosszabb 

hiányzással egyik eset sem járt. A balesetek típusát tekintetve szünetben, testnevelés órán 

illetve szabadidőben történtek, törések és zúzódások.  

Intézkedéseink: Újból balesetvédelmi oktatásban részesítettük a tanulókat, melyet tanév 

elején is megtettünk.  

 

12. Pedagógus továbbképzések eredményei 

12.1.  Az intézményi továbbképzési program alapelveit figyelembe véve készítjük el a 

továbbképzési tervet.  

12.2. Továbbképzési programon kívüli képzések a 2016-2017. tanévben, melyek 

folyamatban vannak 

A 2016/2017-es tanévben a pedagógusok 57 %-a vett részt szakmai továbbképzésen, 26 fő. 
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Szakvizsgás mentorképzésen 1 fő sikeres vizsgát tett. 

Akkreditált továbbképzésen 26 fő vett részt (57 %), összesen 8 alkalommal: 

  5 órás 3 fő 

10 órás 2 fő 

30 órás 22 fő 

Az akkreditációs órák száma mindösszesen: 695 óra. 

Nem akkreditált továbbképzésen 4 fő vett részt (9 %), összesen 4-féle továbbképzésen 6 

alkalommal. 

13. Intézményi marketing munka, intézményi PR értékelése  

Ebben a tanévben nagyon intenzíven működtettük honlapunkat és Facebook oldalunkat. Ez 

utóbbi felületen már nem csak iskolai, de osztályszinten is folyamatos híradással szolgáltak 

a kollégák. Minden fontosabb eseményt a keol.hu hírportálon is megjelentettünk. 

Iskolánkról kisfilmet készített az M4 sportcsatorna, amit egy vasárnapi napon leadtak. A 

szülők rendszeresen tájékozódnak a honlap alapján a programokról, eredményekről. egyre 

több kívülálló is látogatja oldalainkat. 

Rendezvényeink: 

 Mozgó Diák – prezentációs verseny, 23 iskola (országos) 15 csapat a döntőben, 

(Facebook oldalunk ismerőseinek száma 3579 fő, akik közül 978-an adták le 

szavazatukat) 

 Tapsifüles kupa (I-II. korcsoport) 15 iskola, kb. 400 gyerek 

 Lánchíd-Darvas terematlétika (III-IV. kcs.) 20 iskola, kb. 500 sportoló 

 Diákolimpia Országos Tornadöntő városi, megyei fordulója 12 csapat, 72 tornász 

 Éneklő Ifjúság 16 kórus, 535 fő 

 Városi Tehetségnap 

 Tudásbajnokság 

 Mozdulj ovis! 

 

 

 

14. Az iskola külső kapcsolatai, együttműködések tapasztalatai   

A tagintézmény a tankerülettel jó kapcsolatot ápol. Bár az adatszolgáltatás a székhely 

intézményen keresztül történik a tankerület igazgató asszony több rendezvényünket 

személyes jelenlétével tisztelte meg (Városi tehetség Nap, Kórustalálkozó). A napi 

működés és pályázatok kapcsán a kerületi referensek együttműködőek és segítőkészek 
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voltak mindig iskolánkkal kapcsolatban. A rendvédelmi szervek közül az iskola rendőrrel 

és pszichológussal vettük fel a kapcsolatot az együttműködésünk a megoldások 

keresésében minden esetben hatékony volt. 

Több területen és több szervezettel működünk együtt, ezek az együttműködések 

gazdagítják a tanulói programjainkat. 

 Tehetségpontok 

 KESI, MOB, SIOSZ, KARC, Spartacus 

 Szentesi Alapfokú Művészeti Iskola 

 EGYMI, KETE 

 Kecskeméti Ifjúsági Otthon 

 Gondoskodásból Jeles Szociális Szövetkezettel: 

 Környezetvédelmi Közös Projektek 

 Gyűjts szelektíven, élj sportosan! 

 Suli kerti edzőterek: zöld közösségi terek kialakítása 

 K-TÉKA: zöld információs pont kialakítása  

 Város kulturális intézményei 

 Szakmai szervezetek, szakszolgálatok 

 SZÉK – család órák 

 Egyházak: Katolikus (113 tanuló), Református (35 tanuló), Hit gyülekezet (5 

tanuló), Baptista (3 tanuló), Hetednapi adventista (2 tanuló) 

 Széchenyivárosi fiókkönyvtár (1-4. évf.) 

 Nyitnikék Nyugdíjas Klub 

 Részönkormányzat 

 Önkéntes Közösségi Szolgálat, együttműködés 5 iskolával, 5 tanuló 

részvételével 

A városban működő civil szervezetekkel is jó kapcsolatot ápolunk. A részönkormányzat 

rendezvényein részt veszünk, nagy rendezvényeinket a helyi képviselők jelenlétükkel és 

egyéb erőforrások biztosításával is támogatják. 

 

 

 

Tagintézmény-vezetői pályázatomban megfogalmazottak időarányos teljesítése 

megvalósult. A kiegyensúlyozott, eredményes működére törekedtem. Legkiemelkedőbb 
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eredményeink: iskolai szinten a Diákolimpiai Versenyrendszerben Országos I. helyezés, 

Ökoiskolai cím és az MTM cím elnyerése. 

 

 

Kecskemét, 2017.08.30. 

Mészáros Katalin 
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Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános 

Iskola 

Móra Ferenc Általános Iskolája 

(tagintézmény) 

 
Intézmény éves munkájának értékelése 2016-2017. 
 

 

 

1. Helyzetelemzés 

 

1.1. Tárgyi-műszaki feltételek javulása (romlása), jelentősebb felújítások, 

karbantartások 

 

1.1.1. A pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi-műszaki 

eszközök, taneszközök és felszerelések fejlesztése, elért eredmények, 

hiányosságok 

- Egy osztályra 20 új tanulói asztal, 40 tanulói szék érkezett 

- Természettudományi eszközpark fejlesztése: matematika, fizika, kémia, 

biológia. 

- A tanév során keletkezett meghibásodások elhárítása, megszüntetése 

megtörtént. / Fénycsövek cseréje, vizesblokkokban meghibásodások 

javítása, bejárati ajtó hegesztése, 1. emeleti folyosó festése./ 

- 1 tanteremben PVC burkolat javítása 

- Küszöbök pótlása a vizesblokkokban 

- -Tisztasági festés a mellékhelyiségekben, a két ötödik osztály termében. 

- -Karbantartási munkák: vizes munkálatok, asztalos munkálatok, 

villanyszerelési munkálatok, kisebb karbantartásokat a karbantartó végzett 

pl. padok festése, feljáró festése, zárak szerelése, lambériák rendbetétele 

stb. Az elmúlt évek hiányosságait próbáltuk pótoltatni, ami nagyon sok 

munkálattal járt és majd járni fog. 

- - A nagytakarítást a takarító vállalkozó végeztette 

 

 

1.2.  Személyi feltételek alakulása 

 

1.2.1. Engedélyezett státuszok száma, felhasználása, intézményi 

humánerőforrás gazdálkodás alakulása a tanévben 

1.2.1.1. Pedagógus létszám alakulása (kinevezett, óraadók, részmunkaidősök, 

hiányok stb.), szak- és korösszetétele, szakos ellátottság alakulása, távozó 

dolgozók, új dolgozók. A pedagógusok munkaidejének felhasználása 

(rendes munkaidő, kötött munkaidő, neveléssel-oktatással lekötött idő 

stb.) 

 

31 kinevezett pedagógus tartozott a létszámba. Ebből kettő fő 

gyógypedagógusi végzettségű, 4 fő gyakornok. 
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A fizika tanítása 6 órában, informatika tanítása 6 órában, tanulószoba ellátása 

10 órában megbízással történt. A félévkor távozott testnevelés szakos kolléga 

10 órában szintén megbízással látott el testnevelés órákat tanév végéig. 

Testnevelés szakos kollégánk + 6 túlórában látta el a 2. félévben a testnevelés 

oktatását. 

Heti 40 órás munkaidőben, 32 óra kötött munkaidőben, 26 óra neveléssel-

oktatással lekötött időben dolgoztak a kollégák. 

 

1.2.1.2. Pedagógiai munkát segítők száma (kinevezett, részmunkaidős stb.), 

távozó dolgozók, új dolgozók 

 

5 pedagógiai munkát segítő kinevezett alkalmazott tartozott a létszámba. 3 

pedagógiai asszisztens, 1 rendszergazda, 1 iskolatitkár. 

 

Az iskolapszichológusi teendőket 10 órában látta el megbízással egy kolléganő, 

tanulóink összetételének köszönhetően egy főállású iskolapszichológusra lenne 

szükségünk. 

 

A könyvtárosi állást a másik tagintézményben alkalmazott kolléganő heti két 

nap látta el. 2017.05.22-től fő állású lett a könyvtáros kolléga. 

 

1.2.1.3. Technikai dolgozók száma (kinevezett, részmunkaidős stb.), távozó 

dolgozók, új dolgozók  

 

Technikai dolgozónk karbantartó, intézményi takarító 2017. március 22-

től 2 fő. 

 

1.2.1.4. Intézményi belső továbbképzések (pl. szakmai közösségek által 

szervezettek) 

 

- 2017. 05.19. Tantestületi továbbképzés: Hejőkeresztúri modell 

megismerése. 

 

1.3. Intézmény pályázatai (beadott, nyertes pályázatok) 

 

„Körtemuzsika” címmel résztvevői voltunk a TÁMOP-3.1.4. C pályázatnak 

Innovatív iskolák fejlesztése témában. Ennek a pályázatnak az 1. fenntartási éve 

volt. A fenntartás első évében Egészségnapot és Idegen nyelvi témahetet 

tartottunk. 
 

A TÁMOP 3.1.7-Referencia intézményi szolgáltatás pályázat fenntartásának 5. 

éve történt a tanév során. 

 

Az NTP-RHTP-16-0013 azonosítószámú „Játék, a boldogság édes madara” 

dalok, versek, jelenetek című pályázati programban vettünk részt a Színészek Az 

Ifjúságért Alapítvánnyal. 

 

  NTP-MŰV-17-0011 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett Ügyeskedő 

zománcozók című pályázatunk a Támogató döntése alapján 1 374 000 Ft vissza 

nem térítendő támogatásban részesült. Ez már a következő tanév programja lesz. 
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1.4. Nevelőtestület, szakmai munkaközösségek munkájának rövid értékelése 

(üléseik száma, főbb témái, milyen ügyekben döntöttek illetve nyilvánítottak 

véleményt stb.) 

 

A nevelőtestület tanév elején, félévkor és tanév végén tartott értekezletet. Témái 

minden esetben a tanév munkatervének ismertetése, megvalósítása, a tanulók 

munkájának értékelése, a további megvalósítandó feladatok.  

Nevelési értekezletet tartottunk 2017.05.19-én. Fő témája a tanulói kompetenciák 

fejlesztése, a Hejőkeresztúri KIP modell megismerése. 

 

Alsó tagozatos munkaközösség: 

A munkaközösségi foglalkozások havi rendszerességgel, illetve az éppen adódó 

feladatoknak megfelelően zajlanak. 

Témájuk az ütemtervben meghatározott programok előkészítése, szervezése, 

értékelése. A magatartási és szorgalmi helyzet rendszeres elemzése. Mindenben 

témában közös döntés születik, közös véleménynyilvánítás után. 

Felső tagozatos munkaközösség: 

Havonta, az aktuális feladataink, programjaink függvényében tartottunk 

munkaközösségi foglalkozásokat. Ezeken kívül rendkívüli megbeszélésekre is sor 

került. 

 

 Főbb témáink: 

- a 2016/2017-es tanév eseményeinek tervezése, javaslatok megbeszélése  

- elektronikus napló használata 

- tanulószoba 

- ügyeleti beosztás 

- iskolai ünnepélyek szervezése, előkészítése 

- projektek előkészítse, lebonyolítása 

- a Diákönkormányzat programjainak szervezése, előkészítése 

- tanulókkal kapcsolatos konfliktuskezelés lehetőségeinek feltárása 

- országos mérésekre való felkészülés 

- a félévkor bukott tanulók részére stratégia alkalmazása az év végi minimumszint 

eléréséhez az iskolapszichológussal együttműködve 

- magántanulók felkészítése 

- városi, regionális és országos tanulmányi és sportversenyek megbeszélése 

- szülőkkel való kapcsolattartás hatékonyságának fokozása 

- partner intézményekkel való kapcsolattartás 

- pályázatfigyelés 

- innovatív tanítási módszerek beépítése a tanítási folyamatokba 

 

1.5. Tanulói létszám alakulása (HH és HHH-s, beilleszkedési zavarok stb. alakulása 

évfolyamonként és osztályonként, átlaglétszámok évfolyamonként, bejáró tanulók 

száma/aránya évfolyamonként, évközi tanulói migráció) /Szakképző intézmények 

esetén a szakképzés tanulói adatai (évfolyamonként, osztályonként), tanulók 

gyakorlati oktatásának legfontosabb adatai (iskolai tanműhely/ együttműködési 

megállapodás/tanulói szerződés) szakképesítésenként, évfolyamonként 
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i tanulói mozgás: Távozó tanulók száma: 18 fő 

 Érkező tanulók száma: 12 fő 

 

 

2. Pedagógiai munka elemzése 

 

2.1. Nevelési program megvalósítása 

 

2.1.1. A tanév során módosításra került-e a PP, ha igen, akkor miért? 

 

A tanév során nem módosítottuk a Pedagógiai Programot. 
 

2.1.2. A pedagógiai alapelvek megvalósulása 

 

Intézményünkben a gyermekek teljes személyiségének fejlesztését, értékrendjük 

megalapozását, kompetenciáik (korszerű ismereteik, képességeik, jártasságaik, 

készségeik, attitűdjeik) kialakítását, bővítését és fejlesztését tartottuk szem előtt a 

tanév során.  

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy gyermeki jogok tiszteletben tartása 

mellett figyelembe vettük a gyermekek testi-lelki szükségleteit. 
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Az értelmi képességek fejlesztésére nagy hangsúlyt fektettünk a különféle 

információs csatornákon nyert információk értelmezésével, megértésével és 

alkalmazásával. 

Önálló ismeretszerzési igény felkeltésére ösztönöztük diákjainkat. 

Fontosnak tartottuk az önismereten alapuló, hatékony, egyéni tanulási technikák 

és módszerek megalapozását és elsajátítását. 

Törekedtünk képességeik kibontakoztatására a csoportnormák betartása mellett. 

Az egészséges életmód iránti igény megalapozása és kialakítása, az egészséges 

életvitel mindennapi feladataink közé tartozott. 

Környezettudatos szemlélet és magatartás kialakítására neveltük diákjainkat a 

rendszerszemléletű gondolkodás megalapozásával. 

A nemzeti identitástudat és hazaszeretet megalapozását szülőföldünk, lakóhelyünk 

és népünk kultúrájának, hagyományainak és történelmi emlékeinek 

megismerésével, megőrzésével és tiszteletben tartásával valósítottuk meg. 

 

Jó iskolai légkör 

Nevelő-oktató munkánkat olyan iskolai légkör megteremtésére alapozzuk, 

amelyben a gyermek és a felnőtt jól érzi magát, a társas kapcsolatok kölcsönös 

tiszteleten alapulnak, ahol mindenki teljes értékű emberként élheti meg önmagát. 

Az iskolai élet demokratizmusa 

Iskolánk pedagógusai és vezetői igyekeznek olyan irányítási alapelvek szerint 

nevelni a tanulókat, amelyek biztosítják a gyerekeket megillető jogok, valamint a 

tőlük elvárt kötelességek érvényesítését.  

Általános emberi értékek 

Nagy figyelmet fordítunk az általános emberi értékek, társadalmi normák 

elsajátítására, a velük való azonosulásra. Tiszteletben tartjuk a szülőknek azt a 

jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és 

nevelésben részesülhessenek gyermekeik. 

 

 

A pedagógus koordinátor szerepe 

A pedagógus segítségével a tanuló megkapjon minden olyan segítséget, amely 

tehetsége, képessége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismerete 

állandó bővítéséhez és korszerűsítéséhez szükséges. A személyes 

tapasztalatszerzés és a tanulói öntevékenység lehetőségeinek megteremtésével, 

motivációval az aktivitás biztosítása. 

Komplexitás elve 

A nevelés-oktatás során figyelembe vesszük, hogy biológiai, fiziológiai, 

pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek folyamatosan és együttesen hatnak, 

s ezeket a hatásokat össze kell hangolnunk. 

Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve 

A tanulók fejlődését mindenkor önmaguk fejlődési üteméhez mérten kell 

biztosítani. 

Ennek érdekében bevezetjük a kompetencia alapú oktatást. Biztosítjuk a sajátos 

nevelési igényű tanulók integrált oktatását. 

A külső hatások elve 

Pedagógusaink támaszkodnak mindazon tapasztalatokra, információkra, 

ismeretekre, amelyeket a tanulók az iskolán kívül, mindennapi életük során 

szereznek. 

A következetesség elve 
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Igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben, egyúttal 

lehetőség nyújtása a tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének, 

kreativitásának kibontakoztatására. A tanári szabadságból adódó önállóság 

felelősségteljes alkalmazása. 

Egészséges életmód iránti igény megalapozása és kialakítása az egészséges 

életvitel, egészségvédelem technikáinak elsajátításával, fenntarthatóságra nevelés 

Intézményünk pozitív előminősített referencia-intézmény, egyedi, más 

intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, 

gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és 

ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. 

Iskoláink több „Jó Gyakorlattal” rendelkeznek. Referencia- intézményi működés 

alapja a mintaértékű pedagógiai tevékenység.  

 

2.1.3. Pedagógiai célok, feladatok megvalósulása 

 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között jelentős egyéni fejlődésbeli 

különbségek tapasztalhatók. 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. 

Fokozatosan előtérbe kerül a motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az 

iskolai tanulás tevékenységeibe; mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- 

és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és 

szokásait; a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének 

alapozásával. 

 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás legfontosabb feladatának elsősorban a 

sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges 

kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának 

folytatását tartottuk. 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető 

feladata volt – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is 

összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, 

az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen 

hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

Mintákat adtunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapoztuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

Az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű 

oktatásával kívántunk hozzájárulni. 

A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont volt az életkori 

jellemzők figyelembevételével, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az 

ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása. 

Fokozatosan kialakítottuk és bővítettük az együttműködésre építő kooperatív-

interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

 

2.1.4. Nevelő-oktató munka folyamatainak megvalósulása a pedagógiai 

programban leírtak alapján 

 

Nevelő-oktatómunkánk céljai 
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A tanuló fejlettségét figyelembe véve, olyan elfogadó nevelésben és oktatásban 

részesítettük a tanulókat, amely megteremtette az egész életen át tartó tanulás 

megalapozását. 

Fejlesztettük személyiségüket a társadalmi közmegegyezésen nyugvó, a 

történetiségre és a nemzeti hagyományokra épülő értékorientált műveltség 

közvetítésével. 

Felelősségteljes magatartást tanúsító, önnevelésre képes, önállóan és alkotóan 

gondolkodó, konfliktusokat kezelni tudó, a szép befogadására alkalmas 

egyéniségek nevelésén munkálkodtunk. 

Pedagógiai programunk és helyi tantervünk követelményközpontú, pedagógiai 

koncepciója szerint gyermekközpontú. Olyan alapvető ismeretek birtokába 

juttattuk tanulóinkat, melyek segítségével képesek bekapcsolódni az őket 

körülvevő mikrokörnyezet (család, iskola, lakóhely, majdan munkahely) valós 

életének gyakorlatába; dönteni tudnak egyedül vagy szüleik, gondviselőik 

segítségével – továbbtanulásukról, további életükről, nyitottak a tágabb környezet 

történései iránt. Olyan igényes alapismeretekkel rendelkeznek, amelyek alapul 

szolgálnak egy magasabb szintű ismeretrendszer megszerzéséhez és az egész 

életüket meghatározó önképzéshez. 

 

Általános feladataink 

 

Folyamatosan fejlesztettük a nevelőtestület pedagógiai (elméleti és módszertani) 

kultúráját. 

Egységes, korszerű nevelési-oktatási eljárásokat alakítottunk ki és alkalmaztunk. 

Valamennyi képesség és az egész személyiség harmonikus, arányos fejlesztésére, 

az önálló ismeretszerzés képességének, a tudás szükségletének, önellenőrzés, 

önértékelés igényének kialakítására törekedtünk. 

Nagy hangsúly fektettünk az információk közötti eligazodás, választás 

képességének kialakítására és a problémamegoldó képesség fejlesztésére. 

Fő feladatunk volt a gyermekek egyéni képességek szerinti, egyéni haladási 

tempóban történő fejlesztése (felzárkóztatás, tehetséggondozás) a következő 

iskolafok optimális megválasztása érdekében. 

A kommunikáció és a viselkedési normák, szabályok elsajátíttatásával és 

alkalmazásával a társadalomba való beilleszkedést segítettük. 

Az iskola vonzerejének és megtartó képességének érdekében mélyítettük a szülők, 

gyerekek, az iskola dolgozói közötti kapcsolatot, célunk volt az iskola 

(osztályközösségek) légkörének további javítása.  

Fejlesztettük a külső partnerekkel való kapcsolatainkat 

 

 

2.2. Helyi tanterv megvalósulása 

 

 

2.2.1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, tanórai foglalkozások, 

óraszámok (óraterv) megvalósulása 
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  1. évf 2. évf 3. évf 4. évf 5. évf 6. évf 7. évf 8. évf 

magyar ny, ir 8 8 7 8 4 5 4 4 

idegen nyelv     1 2 3 3 3 3 

matematika 5 5 5 3,5 4 4 4 3 

erkölcstan 1 1 1   1 1 1   

környezetism 1 1 1 2         

természetism         2 2     

történelem         2 2 2 2 

biológia             1,5 1,5 

fizika             1,5 1,5 

kémia             1,5 1,5 

földrajz             1,5 1,5 

informatika       0,5 1 1 1 1 

hon- ,népism         1       

ének-zene 2 2 2 1 1 1 1 1 

rajz 2 2 2 2 2 2 2 1,5 

technika 1 1 1 1 1 1 1 0,5 

testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

oszt f         1 1 1 1 

összesen 25 25 25 25 28 28 31 28 

 

2.2.2. Tantárgyfelosztás megvalósítása, esetleges módosítása, ennek indoka 

 

A tanév során 7 alkalommal kellett tantárgyfelosztást módosítani. Módosításoknak 

az oka: a 1. félévben a betöltetlen álláshelyet: kémia és fizika-informatika, 

megbízással óraadók látták el. A 2. félévtől a fizika-informatika, illetve a testnevelés 

hiány órák miatt szintén óraadók tanítottak. 

 

2.2.3. Tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztás rendjének 

megvalósulása 

 

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elveinél figyelembe vettük a tankönyv térítésmentes igénybevétele 

biztosításának kötelezettségét. 

Az iskola csak olyan tankönyvet használt, melyet hivatalosan is tankönyvvé 

nyilvánítottak, ill. amelyek szerepelnek a tankönyvjegyzékben, igazodik a tantárgyi 

tantervekhez. 

Az egyes tantárgyak tanítása során, a pedagógusok tankönyveket, munkafüzeteket és 

különféle tanítást segítő (pl. atlasz) tanulmányi segédleteket alkalmaztak. 

A következő tanévtől már ingyenes a tankönyv minden tanuló részére. 

Törekedtünk arra, hogy az egyes tanulást segítő szemléltető anyagok (pl. szótárak) 

legalább egy osztályra való mennyiségben az iskolai könyvtár rendelkezésére 

álljanak. 

Az alkalmazandó tankönyveket és taneszközöket a munkaközösségeken belül a 

pedagógusok határozták meg a fentiek figyelembevételével. 

Az alábbi tartalmi szempontokat vettük figyelembe: 
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 A tankönyv feldolgozása, feladatrendszere idomuljon a tanterv tartalmához, 

célkitűzéseihez. 

 Vegye figyelembe az adott korosztály értelmi fejlődésének, megismerő 

tevékenységének életkori sajátosságait. 

 A tankönyv szerkezete, nyelvezete legyen követhető, áttekinthető, érthető. 

 Adataiban legyen pontos, következtetéseiben logikus. 

 Törekedjen a tömörségre, tartalmilag legyen igényes. 

 Stílusa legyen magyaros, érthető, pontos fogalmazású. 

 Ne csak ismereteket közvetítsen, hanem fejlessze a képességeket és a 

készségeket is, neveljen gondolkodásra. 

 Legyen sokoldalúan használható: az átlagos képességű tanuló sikeresen 

használhassa, de a kiváló képességűt is inspirálja újabb feladatok 

megoldására. 

 Lehetőleg önállóan, kevés tanári segítséggel is használható legyen. 

 Gondolkodtató feladatokat tartalmazzon. 

 

2.2.4. Tanulói teljesítmény alakulása I. 

2.2.4.1. Tanulmányi átlageredmények évfolyamonként/osztályonként, 

külön a magyar nyelv és a magyar irodalom, a matematika, történelem 

és az idegen nyelvek tantárgyak eredményei évfolyamonként és 

osztályonként 

 

 
 

 

Táblázat 2. 

 

2.2.4.2. Évközi és tanév végi vizsgák eredményei évfolyamonként és 

osztályonként (érettségi /külön a közép és külön az emelt szintű, 

szakmai vizsgák, szintvizsgák stb.) osztályonként, 

évfolyamonként  

2.2.4.3. Tanulók nyelvvizsgái (nyelv, szintek felsorolásával) 

évfolyamonként 

2.2.4.4.  Bukások számának alakulása évfolyamonként/osztályonként 

 

Évismétlésre bukott: 3 tanuló. 

  5.b 1 tanuló 
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  7.a 1 tanuló 

  8.b 1 tanuló 

1 tantárgyból: 2 tanuló: 

6.b 1 tanuló 

7.a 1 tanuló 

2 tantárgyból: 1 tanuló 

2.2.4.5.  Hiányzások számának alakulása (igazolt, igazolatlan órák száma) 

évfolyamonként/osztályonként 

Táblázat 6. 

 

2.2.5.  Tanulók teljesítményének alakulása II. 

 

2.2.5.1.  Országos kompetencia mérések eredményei és az iskola helye, 

eredményei 

 

A telephelyi összefoglaló jelentés adatai alapján, tanulóink a 2016-os kompetenciamérésen 

az országos átlaghoz hasonló eredményeket értek el.  

6. osztályos diákok körében matematikából és szövegértésből is az országos átlaggal azonos 

eredmények születtek.   

 

8. évfolyamon az országos átlagot és a megyeszékhelyi közepes általános iskolák átlagait 

elérték, de mind matematikából és szövegértésből a megyeszékhelyi vonatkoztatási 

csoportokhoz képest alacsonyabb volt tanulóink teljesítménye. 
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Meg kell azonban jegyezni, hogy iskolánk tanulói összetétele mélyen az országos átlag alatti.  

 

Az elmúlt évek családi háttérindexeit tekintve jól látható, hogy intézményünk a 

megyeszékhelyi iskolákhoz képest mennyivel elmaradottabb helyzetből indul. Minden 

esetben figyelembe kell venni, hogy a tanulók családi háttere és a felmérésen várható 

eredményeik szoros összefüggést mutatnak. Ez az összefüggés már a 6. évfolyamra kialakul, 

és a magasabb évfolyamba lépve lényegében nem változik. Iskolánk pedagógusai naponta 

azon dolgoznak, hogy ezt az elmaradást mérsékelni tudják. 

A jelentés alapján is látszik az, amit naponta tapasztalunk, hogy sok az SNI/BTM –es tanuló 

az iskolánkban. 

A fentiek tekintetében tehát más képet kapunk, ha a tanulók családi háttérindexét is 

figyelembe vesszük, mert akkor látható, hogy a hasonló helyzetű iskolák körében 

intézményünk nincs lemaradva, szövegértés terén például kifejezetten jobban is teljesít a 

hasonló helyzetű iskoláknál. 

 

2.2.5.2.  Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálati adatai 

(éves feladat a 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet9. § (9) 

bekezdés) 

 

2017. január 9. és 2017. április 30-a között kellett a NETFIT felméréseket elvégezni, az 

adatokat pedig 2017. június 1-éig kellett feltölteni a NETFIT adatbázisába. Iskolánkban a 

felméréseket 2017. január 13-án kezdtük el. 

Minden tanulónál 9 adatot vizsgáltunk: 

- Testtömeg-index 

- Testzsír százalék 

- Állóképességi ingafutás 

- Ütemezett hasizom 

- Törzsemelés 

- Ütemezett fekvőtámasz 

- Kézi szorítóerő 

- Helyből távolugrás 

- Hajlékonyság 

A méréseket a felső tagozatban kellett elkészíteni. Összesen 124 tanuló adatait rögzítettük: 67 

fiú, 57 lány. A tanulók átlagéletkora: 13 év. 

A testösszetétel és tápláltsági profil alapján a NETFIT program 3 zónát különböztet meg:  

 

- Fokozott fejlesztés szükséges (FFSZ) 

- Fejlesztés szükséges (FSZ) 

- Egészségzóna (EZ) 
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Ezek alapján intézményünkben a következő eredmények születtek: 

Testtömeg index: 

2014/2015-ös tanév: FFSZ: 14% FSZ: 17% EZ:69% 

2015/2016-os tanév: FFSZ: 13% FSZ: 20% EZ:67% 

2016/2017-es tanév: FFSZ: 14% FSZ: 13% EZ:73% 

 

Testzsír százalék: 

2014/2015-ös tanév: FFSZ: 9% FSZ: 21% EZ:70% 

2015/2016-os tanév: FFSZ: 13% FSZ: 23% EZ:64% 

2016/2017-es tanév: FFSZ: 15% FSZ: 17% EZ:68% 

 

Az Aerob fittségi profil alapján is az előző 3 kategóriába lehet sorolni a 

tanulókat. Ezt a 20 méteres ingafutással állapítottuk meg. A 

mérési eredmények a következők: 

 

2014/2015-ös tanév: FFSZ: 27% FSZ: 20% EZ: 53% 

2015/2016-os tanév: FFSZ: 24% FSZ: 15% EZ:61% 

2016/2017-es tanév: FFSZ: 31% FSZ: 21% EZ:48% 

 

A többi tesztnél a NETFIT programja 2 kategóriába sorolja a tanulókat: 

- Fejlesztés szükséges 

- Egészségzóna 

Eredmények: 

- Ütemezett hasizom:   2014/2015-ös tanév: FSZ: 13% EZ: 87% 

    2015/2016-os tanév: FSZ: 19% EZ: 81% 

2016/2017-es tanév: FSZ: 16% EZ: 84% 

 

- Törzsemelés:   2014/2015-ös tanév: FSZ: 81% EZ: 19% 

    2015/2016-os tanév: FSZ: 62% EZ: 38% 

    2016/2017-es tanév: FSZ: 45% EZ: 55% 

 

- Ütemezett fekvőtámasz:  2014/2015-ös tanév: FSZ: 49% EZ: 51% 

    2015/2016-os tanév: FSZ: 48% EZ: 52% 

    2016/2017-es tanév: FSZ: 49% EZ: 51% 

 

- Kézi szorítóerő:   2014/2015-ös tanév: FSZ: 13% EZ: 87% 

    2015/2016-os tanév: FSZ: 19% EZ: 81% 

    2016/2017-es tanév: FSZ: 17% EZ: 83% 

 

- Helyből távolugrás:   2014/2015-ös tanév: FSZ: 45% EZ: 55% 

    2015/2016-os tanév: FSZ: 36% EZ: 64% 

    2016/2017-es tanév: FSZ: 51% EZ: 49% 

 

- Hajlékonyság:   2014/2015-ös tanév: FSZ: 43% EZ: 57% 

    2015/2016-os tanév: FSZ: 36% EZ: 64% 

    2016/2017-es tanév: FSZ: 43% EZ: 57% 

 

Összességében megállapítható, hogy a tavalyi eredményeket összehasonlítva iskolánk 

tanulóinál a helyből távolugrás eredményei estek vissza a legjobban (az Egészségzónába 
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tavaly 64%, az idén 49% tartozik), a legnagyobb fejlődés pedig a törzsemelés eredményeinél 

mutatható ki (az Egészségzónába tavaly 38%, az idén 55% tartozik). 

 

 

2.2.5.3. Tanulók szorgalmának, magatartásának alakulása 

(évfolyamonként/osztályonként) 

Táblázat 3. 

 

3. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

 

A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméti Tagintézménye 48 

gyermekünknek jelzett a 2016/17-es tanévben valamilyen kisebb-nagyobb magatartási vagy 

tanulási problémát.  

A BTMN-es tanulók ellátása egész évben folyamatos volt. Alsó tagozaton a tanítók, felsőben 

pedig már részben szaktanárok látták el a gyerekeket. A gyógypedagógus, illetve tanító, tanár 

váltások sem hátráltatták a fejlesztő munkát. Mindenki megkapta a mozgásterápiás ellátást is. 

Az összes mozgásfejlesztő órát gyógypedagógus kolleganőnk tartotta meg. A szakértői 

véleményekben foglaltak így maradéktalanul teljesültek minden tanuló esetében. 

Az alsó tagozatos BTMN tanulók fejlesztéseit a tanító kollégák látták el. A felső tagozatos 

BTMN tanulókat egy fejlesztőpedagógusi diplomával rendelkező tanító, ill. egy felső 

tagozaton tanító kolléga látta el. 

- Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

Iskolánkban pszichológus is segíti ezt a munkát. Egyre több tanulónkat kíséri figyelemmel, a 

gyermekvédelmi munkában és a lemorzsolódás elleni küzdelemben is próbál segítségünkre 

lenni. A sajátos nevelési igényű és tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóink esetében 

közösen, TEAM munka keretében, szükség esetén esetmegbeszélésekkel kiegészítve, a 

gyermekkel foglalkozó összes szakember bevonásával építjük fel a felzárkóztatási tervet, 

melybe a tanulót is bevonjuk. Vállalásait figyelembe vesszük és építünk (vagy felvesszük a 

kapcsolatot a gyermekvédelmi szervekkel) családi hátterére is. 

Akinek nincs szakvéleménye azt pedig külön odafigyeléssel, korrepetálással segítjük, hogy a 

továbbhaladáshoz szükséges szintet teljesíteni tudja. 
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4. Tehetséggondozás, tanulmányi és sportversenyek adatai (települési, kistérségi, 

megyei, országos, és nemzetközi szinteken) 

 

Iskolánkban a szakkörök, sportkörök a tehetséggondozás színterei. Emellett a tanórákon 

is van differenciálás, versenyekre való felkészítés, kompetenciák fejlesztése, melyek ezt 

a célt szolgálják.  

Tehetségműhelyeinkkel: tűzzománc, néptánctalálkozó, Bozsik program/ 

labdarúgás/, színházi szakkör részt vettünk az iskola tehetség pályázatán. 

 

5. Az intézmény éves munkatervének végrehajtásáról szóló értékelés 

 

A beszámoló eddigi részei mind ezt fedik le. A munkatervben leírt célkitűzéseinket, 

tervezett feladatainkat megvalósítottuk. 

Úgy vélem, hogy mindezekkel a tevékenységekkel is bebizonyosodott a sok-sok munka, 

erőfeszítés, melyeket a kollégák tettek. 

 

6. Oktatást támogató területek 

 

6.1. Gyermek és ifjúságvédelem alakulása az intézményben, külső szervekkel való 

együttműködés tapasztalatai 

 

Iskolánkba különböző anyagi körülmények között élő és eltérő szocio- kultúrával 

rendelkező tanulók járnak, ezért intézményünk Pedagógiai Programjában kiemelten 

szerepelnek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok. Különösen nagy figyelmet 

fordítunk a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, a 

felzárkóztatásra szorult tanulók segítségadására, valamint az esélyegyenlőség 

megteremtésére. Ennek megfelelően a tanév során a gyermek- és ifjúságvédelmi 

tevékenységünk a fent említettekre helyezte a hangsúlyt, valamint kiemelten 

fontosnak tartottuk a prevenciót. A törvényi változások következményeként 

intézményünkben külön gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nincs, ezért a 

gyermekvédelmi feladatok ellátásában elsősorban az osztályfőnököknek kiemelt 

szerepe volt, folyamatosan figyelemmel kísérték osztályukban a nehézségekkel 
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küzdő gyermekeket, az igazolatlanul hiányzókat; igyekeztek megismerni minden 

tanulójukat, valamint képességeiket, érdeklődési körüket, jellemüket, családi 

hátterüket, baráti kapcsolataikat, pályaválasztási terveiket. A veszélyeztetett 

gyermekekkel kapcsolatos minden változásról tájékoztatták az intézmény vezetőjét, 

hogy a tanév során közösen kísérhessék figyelemmel gyermekek életét, hogy szükség 

szerint jelzéssel éljenek a gyermekjóléti szolgálat, illetve a kormányhivatal - 

gyámhivatal felé.  

A tanulmányi, illetve a magatartási problémákból, valamint a hiányzásokból 

adódóan, több esetben is az osztályfőnökök tájékoztatták, behívatták a szülőket, hogy 

az esetlegesen felmerülő problémákat megbeszéljék, s közösen megoldást találjanak 

azok mérséklésére, megoldására. Sajnos nem minden esetben volt eredményes a 

megbeszélés, így a Gyermekjóléti Központtal felvették a kapcsolatot, és a 

családgondozókkal együttműködve próbáltak hatni a tanulóra/tanulókra, illetve 

szülőkre. Amennyiben az alapellátáson belüli gondozás eredménytelen volt, 

javaslatot tettek a védelembe vételre.  

Az otthoni körülmények, a szülők részéről a nem megfelelő nevelési módszerek 

megválasztása, a kellő odafigyelés hiánya, negatív hatással van a tanulókra, 

gyerekekre. Sok esetben a gyerekek feszülten, ingerlékenyen érkeztek az iskolába, 

mely diák és diák, diák és pedagógus között konfliktusokat szült. Ezek feloldásában, 

a tanulók megnyugtatásában nagy segítségünkre volt az iskolapszichológus, aki 

igyekezett elnyerni a bizalmukat, sokat beszélgetett a gyerekekkel a felmerülő 

problémájukról, és utat mutatott nekik a megoldás felé. 

Az iskolarendőrrel is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Problémás esetekben 

kértük a segítségét.  

Tanulóink között egyre több az egészségügyi problémával küzdő gyermek. Az 

iskolai védőnő a kötelező szűrővizsgálaton kívül, nagy gondot fordít a prevencióra. 

Osztályfőnöki órákon, rendhagyó órákon előadásokat tart az egészség megőrzéséről, 

a helyes táplálkozásról, testápolásról, illetve az aktuális problémák megelőzéséről.  

Hagyományosan ebben a tanévben is megtartottuk az Egészségnapot, mely 3 napos 

volt a TÁMOP 3.1.4/c pályázatnak köszönhetően. Igyekeztünk a gyerekek számára 

tartalmas, új ismeretterjesztő programokat, előadásokat szervezni, játékos feladatokat 

készíteni. Az egészséges táplálkozásra buzdításként gyümölcsöt, joghurtot 

fogyaszthattak a tanulók. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan decemberben, illetve januárban több felajánlást is 

kaptunk a rászoruló tanulók és családjaik támogatására.  

 Városi Szociális Közalapítványtól 

 A Magyar Vöröskereszttől 

 Katona József Színháztól 

 OTP-től (színházjegyet) 

 Erzsébet tábor alapítványtól 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal napi szinten tartották a kapcsolatot az 

osztályfőnökök, az iskolapszichológus és a tagintézmény-vezető. 

A Járási Gyámhivatallal is gyakran kapcsolatba kerültünk. Együttműködésünk 

mindkét szervvel jónak mondható. A hatékonyság és a sikeresség a 10-es skálán 5-

össel értékelhető. 
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Az iskolarendőr program a rendőrök nagyfokú elfoglaltsága miatt néha akadályokba 

ütközött. 

A védőnő és az iskolaorvos nagymértékben együttműködő, segítő. 

 

6.1.1. Hány pedagógus kapcsolódik be a gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok 

ellátásába 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem minden pedagógus kiemelt feladata, így az 

osztályfőnökök mellett a tantestület minden pedagógusának közre kell működnie 

feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében, – biztosítani kell a bármilyen 

oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkóztatását, – észre 

kell venni, ha a tanuló tanulmányi eredménye látszólag indokolatlanul leromlik. Fel 

kell figyelni a családban jelentkező gondokra, problémákra (pl. a szülők gazdasági 

helyzetének romlása vagy a családi élet megromlása, stb.), – jeleznie kell az 

osztályfőnöknek, amennyiben iskolai eszközökkel nem tudnak segítséget nyújtani, 

úgy kötelessége a gyermekjóléti szolgálatot az intézményvezető útján értesíteni. 

 

6.1.2. Veszélyeztetett gyermekek/tanulók száma 

 

Az osztályfőnökök jelzéseire alapozva állapítottuk meg a veszélyeztetettséget. 

iskolánkban 18 veszélyeztetett gyermek van. 

 

6.1.3. Iskolai étkezésben résztvevők száma, kedvezményekben részesülők száma 

 

Iskolai étkező: 232 fő 

Kedvezményben részesül: 161 fő 

 

6.1.4. Ingyenes tankönyvben részesülők száma 

 

Tankönyvtámogatás 2016-2017-os tanévben 

Év elején:      

 Térítésmentes:  98 fő   

 Rászorultság:   99 fő 

 Könyvtárból kölcsönzött:   2 fő 

Összesen:  197 fő + 2 fő    

 

6.1.5. Fejlesztő pedagógiai munka eredményei (belső vagy utazó tanári ellátás) 
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- Fejlesztő pedagógiai munka eredményei (belső vagy utazó tanári ellátás) 

Iskolánkban, az idei tanévben 2 gyógypedagógus látta el a 93 szakvéleménnyel rendelkező 

SNI tanuló mozgás-, és kognitív terápiás fejlesztését, a szakvéleményben foglalt, 

rehabilitációs óraszám előírásainak megfelelően.  

Utazó gyógypedagógiai ellátásban az idei tanévben 36 tanulónk részesült. Ez főként 

logopédia, kisebb számban autista, illetve 2 tanulónk esetében konduktori ellátást jelent. Az 

EGYMI-vel és az iskolánkban dolgozó logopédusokkal, utazó gyógypedagógusokkal 

rendszeres kapcsolatban állunk, kölcsönösen segítjük egymás munkáját, együttműködünk. 

Május közepén szakmai megbeszélésre időpontot kértünk a megyei szakszolgálat vezetőjétől, 

amin aktuális problémákat beszéltünk meg, célunk a két intézmény kapcsolatának erősítése 

volt. 

A Béke téri általános iskolában óralátogatásokon vettünk részt. A kollégák megismertettek 

minket a Hejőkeresztúron kidolgozott modell egyik elemével, a Komplex Instrukciós Program 

módszerével. (KIP) E módszer lehetővé tenné számunkra a magas szintű csoportmunka 

szervezését olyan osztályokban, ahol sok a hátrányos helyzetű gyerek és nagy a tanulók 

közötti tudáskülönbség. Alkalmunk nyílt mindezek hatékonyságának megfigyelésére tanórai 

keretek között. 

Munkánk minden területen eredményesnek bizonyult. Az önállóan szervezett KIP-es 

óralátogatásokkal pedig a saját és kollegáink módszertani, tanulásszervezési repertoárját 

próbáltuk színesíteni. 
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7.1.6. Iskola pszichológus munkája (ha van az intézményben) 

 

Igen van, heti 10 órában megbízással. 

 

Iskolapszichológusi beszámoló 2016-2017-es tanév  

 

A Móra Ferenc Általános Iskolában 2016 szeptemberétől heti tíz órában, keddi és csütörtöki 

napokon dolgoztam iskolapszichológusként. Megérkezésemkor tájékozódtam, hogy a kieső 

napokon történt-e valamilyen, utólagos megbeszélést, intézkedést igénylő eset. Amennyiben 

igen, beillesztettem a napi feladatok közé a szükséges teendőket.  

Munkám során elsődleges célom a tanulók személyiségének fejlesztése, beilleszkedésük 

megkönnyítése, illetve a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése volt.  

Az előző évek során kiépült bizalom jelének tekintem, hogy ebben az évben már a tanév 

kezdetekor sok szülői kérés, megkeresés érkezett részemre, s a kollégák is rendszeresen 

igénybe vették a segítségemet. Ott voltam az iskola által szervezett fogadóórákon, így több 

szülő számára tudtam konzultációs lehetőséget biztosítani. A szülői tanácsadások fő témái: a 

családi krízishelyzetek kezelése, a gyász feldolgozása, a szülő-gyermek konfliktusok 

kezelése, nevelési helyzetek megoldása, pályaválasztással kapcsolatos kérdések 

megbeszélése, illetve egyéb, a szülő által kért segítség vagy beavatkozás megbeszélése voltak. 

A pedagógus- és szülőkonzultációk mellett tartottam agresszió- és indulatkezelést segítő 

foglalkozást, krízistanácsadást, konfliktuskezelő beszélgetést, tanulási képesség- és motiváció 

vizsgálatot, a kék bálnával és a biztonságos internethasználattal kapcsolatos foglalkozást, de 

munkaidőm nagy részében egyéni (69 fő) és kiscsoportos (3fő/csoport) tanácsadást végeztem.  

A tanév során kiemelt figyelmet fordítottam a felső tagozat magatartási problémás tanulóinak 

segítésére.  

Lehetőségeim szerint részt vettem az intézményi szintű programokon, foglalkozásokon. 

A további intézkedést kívánó esetekben felvettem a kapcsolatot a tanuló szülőjével, 

gondviselőjével, a Nevelési Tanácsadóval, illetve a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. 

Havi rendszerességgel vettem részt a városban dolgozó iskolapszichológusok team ülésein, 

szakmai találkozóin. Tudásomat a Rajzelemzési Intézet továbbképzésein is bővítettem. 

A következő tanévben szeretnék több időt fordítani az alsó tagozatos gyermekek segítésére, az 

osztályfőnökökkel közös prevenciós foglalkozásokra, illetve felső tagozaton a pálya-

választással kapcsolatos, erősödő igények teljesítésére is. 

 

 

7.1.7.Iskolai könyvtár kihasználtsága, legfontosabb adatai (állománygyarapítás, 

beiratkozott olvasók száma, kölcsönzött egységek száma, könyvtári órák száma 

stb.) 

 

Állománygyarapítás: 

Az iskolai könyvtár állománya: több mint 8.000 kötet. – A 2016/2017-es tanévben 54 db 

szépirodalommal, 57 darab ismeretterjesztő szakirodalommal és 2046 db tankönyvvel, 

valamint 5 db audiovizuális dokumentummal gyarapodott az állomány. – A gyerekek 

tanulmányaikhoz, házi- és szorgalmi feladatokhoz, az érdeklődési körüknek megfelelően – a 

könyvtár nyitvatartási idejében: kedden és csütörtökön 13.00 – 16.00 óráig kölcsönöznek: a 

„Legolvasottabb osztály” című Oklevelet a 2. b) osztály, a 4. a) osztály és a 4. b) osztály kapja 

a tanévzáró ünnepségen. Többen helyben olvasnak és számítógépeznek. Délutánonként nagy 
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érdeklődéssel olvasgatják a National Geographic Magyarország, az Interpress Magazin és a 

GEO a világot felfedezni és megérteni című időszaki kiadványokat.  

A Könyvtár látogatottsága: maximális. 

A könyvállomány fejlesztése, a tankönyvekkel együtt: 1134 db kötet  

 

Beiratkozott olvasók száma: 250 tanuló ebben a tanévben 

Helyben használat: 750 db 

Kölcsönzött egységek száma:  

- tankönyv: 1.023 db;  

- szépirodalom (mese, vers, ifjúsági regény): 427 db  

- szakirodalom (ismeretterjesztő irodalom): 750 db 

- audiovizuális (DVD, CD) dokumentum: 100 db 

 

7. Közösségformálás, önkéntes munka, közösség eredményei az iskolában 

 

7.1. Iskolai közösségek, diákönkormányzat, szülői közösségek, iskolaszék, 

intézményi tanács stb. 

Diákönkormányzat munkája: 

 

 A szabadidő hasznos és kulturált eltöltéséhez kínáltunk különböző 

lehetőségeket diákjaink és a kollegák számára ebben a tanévben is. Ezek a 

programok gyakran kapcsolódtak valamilyen városi rendezvényhez, vagy 

világnaphoz. Bekapcsolódtunk a város kulturális életébe, a gyerekek és a kollegák 

is várták a programokat.  

 Céljaink közt továbbra is szerepel az értékközvetítés, a környezet és a 

természet védelme, a környezettudatos magatartás kialakítása, az egészséges 

életmód népszerűsítése. 

Ebben a tanévben is minden hónapban tartalmas, érdekes programmal készültünk. 

A Katona József Színház minden ebben az évadban bemutatott előadásán részt 

vettünk.  Diákok, szülők és kollegák jártak színházba. Ellátogattunk a Magyar 

Állami Operaház Diótörő előadására. Hagyományainkhoz híven idén is 

csatlakoztunk a Te Szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz. 

 

7.2. Közösségi szolgálat éves eredményei a középiskolákban (bekapcsolódó 

tanulók száma, együttműködési szerződések) 

 

7.3. Iskolai alapítvány támogatásai  

 

Alapítványi pályázatok: 

 

VTP-re 5 programban volt nyertes pályázatunk: 

- Oktatási program: Tűzzománc szakkör  

- Kulturális program: Néptánctalálkozó  

- Szociális program: Színházlátogatás  

- Sport program: Olimpiai láz a Mórában  

A Széchenyivárosi Részönkormányzat tanév végén támogatta az alapítványt.  

8. Iskola beiskolázási eredményei, kimeneti eredmények 

 



 

 

129 

 

8.1. Jelentkezők adatai, az 1. évfolyamra felvettek száma (fellebbezések száma) 

24 tanuló, számított 40 tanuló. 

8.2. Jelentkezők adatai, a 9. évfolyamra felvettek száma (fellebbezések száma, 

elbírálási eredményei), szakképző iskolák esetében szakképesítésenként 

8.3. Nyolcadik osztály után továbbtanulók száma (gimnáziumi / szakközépiskola / 

szakiskolai bontásban) 

 

Gimnázium: 2 tanuló 

Szakgimnázium. 6 tanuló 

Szakközépiskola: 18 tanuló 

 

8.4. Középiskolákból a végzősök kimeneti eredményei (az előző tanév adatai 

alapján) továbbtanul felsőoktatásban/szakképzésben, munkába állt, 

munkanélküli, ha van az adott tanévvégi előrejelzések 

 

 

9. Tanulók fegyelmei ügyei 
 

9.1. Hány tanulói fegyelmi eljárás indult, hány zárult fegyelmi határozattal 

9.2. Fegyelmi határozatok törvényi fokozatai 

Fegyelmi eljárás nem volt. 

 

10. Tanulói balesetek alakulása, tanulói balesetek száma (ebből 5 napnál hosszabb 

hiányzással járó, kórházi ellátást igénylő, csonkolásos, halálos) meghozott 

intézkedések 

5 napnál hosszabb hiányzással járó baleset nem volt. 

 

12. Pedagógus továbbképzések eredményei 

12.1. intézményi továbbképzési program és terv időarányos 

megvalósulása 

 

Továbbképzési terv szerint egy kolléga képzését terveztük, melynek 

időarányos része meg is valósult. Csorbáné Szabó Csilla mentorpedagógus 

szakvizsgát szerzett januárban. 

 

Név 
Munka

-kör 

Továbbképz

és 

Kezdés- 

Befejezés 

Részvételi 

díj-önerő 

félévente 

Távolléti 

idő 

H
el

y
et

te
sí

té
s 

Csorbáné 

Szabó 

Csilla 

tanító 

mentor 

pedagógus 

szakvizsga 

2015. 

márc.-2017. 

jan. 

2016-2017. 

tanév önerő 

havonta 

3-4 nap 
igen 
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12.2. továbbképzési programon kívüli képzések 

 

 

 

Név 
Munkakö

r 
Továbbképzés Időtartam Költség 

Almásiné 

Iványosi-Szabó 

Marianna 

tanító 

Pedagógusok 

felkészítése a 

minősítésre 

10 órás 

akkreditált 
ingyenes 

Bácsiné Kiss 

Borbála 
tanító 

Felkészítés a 

köznevelési 

regisztrációs és 

tanulmányi 

alaprendszer 

(KRÉTA) 

pedagógus 

moduljaihoz 

30 órás 

akkreditált 
ingyenes 

Balázs-Kovács 

Éva 
tanító 

Közoktatás vezető 

és pedagógus 

szakvizsga 

4 félév önköltséges 

Koczka 

Gabriella 
tanító 

Pedagógusok 

felkészítése a 

minősítésre 

10 órás 

akkreditált ingyenes 

Petrovszki-

Lajszkiné 

Veres Krisztina 

tanító 

Felkészítés a 

köznevelési 

regisztrációs és 

tanulmányi 

alaprendszer 

(KRÉTA) 

pedagógus 

moduljaihoz 

30 órás 

akkreditált 
ingyenes 

Petrovszki-

Lajszkiné 

Veres Krisztina 

tanító 

Játék alkalmazása 

az oktatásban és 

nevelésben 

60 órás 

akkreditált 
ingyenes 

Tomek Mária tanár 

Tanulói 

tevékenységek 

támogatása 

interaktív IKT 

eszközökkel 

30 órás 

akkreditált 
ingyenes 

Vörös Dóra tanító 
Aktív zenetanulás 

 
12 órás ingyenes 

 

 

 

13. Intézményi marketing munka, intézményi PR értékelése (honlap, iskolaújság, 

évkönyv stb.) 

 

Az iskolai honlap működik. 
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A tantestület tagjai minden program alkalmával feltetetik a honlapra az eseményeket, 

minden nap aktualizáljuk. A feltöltést a rendszergazda végzi. A szülők rendszeresen 

tájékozódnak a honlap alapján a programokról, eredményekről. 

 

14. Az iskola külső kapcsolatai, együttműködések tapasztalatai (tankerülettel, 

hatóságokkal, rendvédelmi szervekkel stb.) 

 

A Kecskeméti Tankerületi Központtal jó kapcsolatot tartottunk fent. Igyekeztünk 

minden adatszolgáltatást időben pontosan küldeni. 

 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az iskola külső szervekkel, intézményekkel, 

egyesületekkel, alapítványokkal kialakított kapcsolatai folyamatosan jól működjenek. 

Ennek érdekében minden tőlünk telhetőt meg is teszünk és a tapasztalataink nagyon 

jók. 

 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

 Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméti 

Tagintézménye 

 Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői 

Bizottsági Feladatot Ellátó Intézményegység 

 Kecskeméti Járási Hivatal Gyámhivatala 

 Kecskeméti Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 

 Kecskemét Táncegyüttes 

 Széchenyivárosi Könyvtár 

 Kecskeméti Ifjúsági Otthon 

 Ciróka Bábszínház 

 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

 Katona József Megyei Könyvtár 

 Kecskeméti Katona József Színház 

 Színészek az Ifjúságért Alapítvány 

 

Kecskemét, 2017.08.30. 

      Kecskésné Marthi Mariann 

      tagintézmény-vezető 

 


