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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  

A 2016-2017-es tanévben 62 a pedagógus létszámunk (1 fő tehetségfejlesztő kolléga 

félállásban dolgozott) 
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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 2017-2018-as 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 

- 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 



7 

- 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 

 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 

http://www.nfu.hu/doc/2931
http://www.nfu.hu/doc/2931
http://www.nfu.hu/doc/2931
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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. 

 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) 
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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 reál munkaközösség kis létszámú, mindössze 8 fő alkotja. 

A munkaközösségbe tartozó kollégák matematikát, fizikát, földrajzot, biológiát, kémiát, 

természetismeretet, informatikát és technikát tanítanak a felső tagozaton. Alsó tagozaton egy 

kollégánk sávos matematikaórákat tartott. 

Munkaközösségünkben egy új kolléga került, Hermán Attila, aki informatikát tanít. 

Évről évre az általunk fontosnak tartott területeket építjük be a munkatervünkbe. Ezek a 

következők: a matematikai, a természettudományos, a digitális kompetenciák fejlesztése és az 

önálló ismeretszerzési igény fenntartása.  

Célunk az általános természettudományos szemlélet kialakítása mellett az egységes 

követelményrendszer is.  

Ennek érdekében a munkaközösségi megbeszéléseken egységesítjük a témazáró dolgozatok 

anyagát és az értékelési rendszerünket. Az azonos tantárgyat tanítók a közös haladásra is 

figyelnek, valamint sokszor készítünk úgy feladatlapokat, hogy átadjuk egymásnak. 

A folyamatos információáramlásra nagy hangsúlyt fektetünk. Tájékoztatjuk egymást az éppen 

aktuális versenyekről, feladatokról és természetesen az eredményekről is. 

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 feladatot adni 
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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.  

Versenyeredményeink igazolják, hogy jó úton járunk. 

 

Mivel iskolánk ÖKOISKOLA, 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 mindennapjaikba a szelektív hulladékgyűjtés és a 

környezetkímélő magatartás. Kiemelt feladatnak tekintjük a természet szeretetének és 

tiszteletének hangsúlyozását, a környezeti károk megelőzésének fontosságát.  

Munkaközösségünk törekszik nemcsak arra, hogy minél több versenyen indítsuk el a 

tanulóinkat, hanem arra is, hogy mi is rendezzünk versenyeket. E törekvésünket tükrözi, hogy 

ebben a tanévben sikerült a Bolyai matematika csapatverseny mellé a Bolyai 

természettudományi csapatverseny megrendezését is megszereznünk. 

 

Humán munkaközösség 

A munkaközösség 23 tagja által tanított tantárgyak:  

- magyar nyelv és irodalom (7 kolléga) 

- német (3) 

- angol (7)  

- mozgókép- és médiaismeret (1) 

- ember- és társadalomismeret, etika (2) 

dráma (1) 

Osztályok száma: 16 

 

A munkaközösség tagjai tartanak tanórán kívüli foglalkozást is /szakkört, tehetséggondozó 

illetve felzárkóztató foglalkozást/. 

Kiemelt feladatunk továbbra is az ökoiskolai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése: 

Környezettudatos szemléletet népszerűsítő iskolai programokat szervezünk, pályázatokat és 

versenyeket keresünk. 
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A „jeles napokról” műsorokkal, akciókkal, versenyek és kiállítások szervezésével emlékezünk 

meg. 

Rendszeresen látogatjuk a múzeumokat és az arborétumot. Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, 

hogy a tanulók ismerjék meg, és legyenek büszkék városunk természeti és kulturális értékeire. 

Tanulóink minden évben aktívan és eredményesen vesznek részt a Kecskemét Város Polgára 

leszek vetélkedőn, valamint a Helytörténeti versenyen.  

Folyamatosan részt veszünk ökológiai jellegű rajz és irodalom pályázaton. 

Szabadtéri programokat szervezünk, nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód 

kialakítására is. 

Négy kulcskompetenciát építettünk be a munkatervünkbe. 

A felmérő és témazáró dolgozatok anyagát, javítását, értékelését egységesítettük. 

Valamennyi tantárgyunk tanítása során különös figyelmet fordítunk a szövegértés 

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

Ennek érdekében 

- használjuk a tanórákon az eddigi kompetenciamérő feladatlapokat 

- minden felsős tanulónak van szövegértést fejlesztő kompetenciaalapú 

munkafüzete, amelyekben elbeszélő, magyarázó-értelmező és 

dokumentumszövegek is vannak 

- a különböző témájú szövegeket a témának megfelelő szakórán dolgozzuk fel,  

- lehetőség szerint alkalmazzuk a kooperatív tanulási technikákat 

- differenciált munkával segítjük a felzárkózásra szorulókat és a tehetségeket 

- az iskolavezetés további időkeretet biztosít a lehetőségekhez mérten 

- a multimédiás szaktanterem és az interaktív táblák nyújtotta lehetőségeket 

igyekszünk kihasználni 

- több önálló ismeretszerzést igénylő feladatot adunk (könyvtár, internet ) 

Nagy gonddal rendeltünk tankönyveket a tanulóink számára.  

Magyar nyelv és irodalom, valamint rajz és ének tantárgyból és történelemből az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet könyveit használjuk. Angolt a Happy House, Happy Street, 

a Project, a Full Blast, németet a Hallo Anna, a Beste Freunde és a Deutschmobil könyvekből 

tanulnak tanulóink. 

 

Alsós munkaközösség 

Akkreditált Kiváló Tehetségpont Iskolaként illetve Európai Tehetségpont Iskolaként az emelt 

óraszámú idegen nyelvi csoportoknál új (szakmailag színvonalasabb) tankönyvekből tanítunk 
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a tehetségek fejlesztése érdekében. Benevezzük tanulóinkat újfajta országos nyelvi 

versenyekbe is, hogy tudásuk gyarapodjon. 

Ének-zene tantárgyból is már alsó tagozaton figyelünk a tehetségekre, fejlesztésüket külön 

csoportban végezzük. 

1. Személyi feltételek, tanulócsoportok  

Munkaközösségünk tagjai ebben a tanévben: 30 tanító és a fejlesztőpedagógus. 

Munkánkat 15 tanulócsoportban végeztük. 

1. évfolyam: 3 osztály 

2. évfolyam: 3 osztály  

3. évfolyam: 4 osztály 

4. évfolyam: 5 osztály 

Minden osztályban saját napközis csoport is működött. A személyi feltételek változása miatt 

három napközis csoportunkban átszervezést kellett végeznünk.  

Öt kollégánk töltötte fel a portfólióját a szakmai minősítésre készülve.  

A belső ellenőrzési csoportok megkezdték a szakmai ellenőrzést. 4 kollégánk szakmai 

munkáját elemeztük a II. félévben. 

Az egyik másodikos osztályunkban folytatódott az előző évben bevezetett képességfejlesztő 

„Sakkpalota” program és a drámafoglalkozás is.  Az első osztályosok közül egy tanulócsoport 

szintén csatlakozott a „Sakkpalota” programhoz. 

Az egyik harmadik osztályban szintén tanóra keretében sakkozni tanultak a diákok.  

Minden évfolyamon folyt idegen nyelv oktatása. Harmadik és negyedik évfolyamon a 

matematika és az ének tantárgyat heti egy alkalommal csoportbontásban, felső tagozatos 

tanárok bevonásával tanulták a diákok. 

 

2.   Szakmai együttműködés, műhelymunka 

A szakmai együttműködés jegyében 6 alkalommal tartottunk munkaközösségi megbeszélést. 

Az aktuális témákat felölelő értekezések a tanév rendjében szereplő programok sikeres 

lebonyolítását is szolgálták. 

Az évfolyam szintű mikrocsoportok továbbra is hatékonyan működtek. A megbízott kollégák 

segítették az egyes évfolyamokon folyó kooperatív munkát.  

Felzárkóztató foglalkozást biztosítottunk a lassabban haladó, tanulási nehézséggel küzdő 

gyermekeknek. Szakkörök kertében tehetséggondozást végeztünk. 

Fejlődésünket ebben a tanévben is továbbképzések támogatták. A belső tudásátadás jegyében 

is újabb ismeretekkel bővíthettük szakmai tudástárunkat. 
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3.   Beiskolázási feladatok 

 

A beiskolázási program minden tanévben munkaközösségünk hangsúlyos feladata. 

Testvéróvodánk óvónőivel évek óta sikeresen együttműködünk.  Az óvoda-iskola kapcsolat 

keretében változatos programokat biztosítunk a leendő első osztályosok és szüleik számára. 

Lehetőséget teremtünk intézményünk megismerésére, s betekintést nyújtunk az iskolánkban 

folyó munkába. Beiskolázási programjaink: 

 

- Sportprogram a leendő elsős ovisoknak 

- „Aprók tánca” táncház az ovi-suli program keretein belül, beiskolázási program 

- Alkossunk ÖKO-san! beiskolázási program 

- Óvónők látogatása az 1. osztályokban 

- Ajándékok készítése a beiskolázási programokhoz kapcsolódóan 

- Óvodásoknak játékos informatika  

- Karácsonyi forgatag, családi nap iskolánkban  

- Egészségmegőrző családi nap 

- Játékos foglalkozások óvodásoknak 

- Játékos délutáni foglalkozás leendő elsősöknek 

- Nyílt tanítási napok leendő első osztályosok szüleinek 

- Rajzverseny és szavalóverseny óvodásoknak (leendő elsősöknek) 

- Nagycsoportos óvodások látogatása az első osztályokban 

- Informatikai foglalkozások a leendő első osztályosoknak 

- Elsősök beíratása 

- Gólyanap 

 

4.  Versenyek, versenyeredmények 

 A nevelő és oktató munka folyamán a tananyag elsajátítása mellett figyelmet fordítottunk a 

felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. 

Ebben a tanévben is nagy számban vettek részt , és szép eredményeket értek el tanulóink a 

meghirdetett városi, regionális, megyei, illetve országos versenyeken: 

 

- „Csepptől az óceánig gyermekszemmel – vízi élővilág csodái” és „Velünk él Ő, a 

természet – erdők, mezők hívogató bája”  

- „Madárvonulás gyerekszemmel” rajzpályázat 
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- Bolyai megyei matematika csapatverseny iskolánkban 

- Bács-Kiskun megyei matematikaverseny iskolai forduló 

- Mathiász János Általános Iskola szervezésében „Gyermekvilág” rajzpályázat, téma: 

Szín – Eső –Erdő  

- Részvétel a Ménteleki Általános Iskola „Állatok Világnapjához” kapcsolódó 

rajzpályázaton 

- Városi mesemondó verseny 

- Logikaverseny   

- Bolyai magyar csapatverseny iskolánkban 

- „Játszva gondolkodj!” logikaverseny a Vásárhelyi iskolában 

- Kosárpalánta területi verseny 

- MCC FIT program keretében regionális tanulmányi versenyek 

(robotika, természettudományos kísérletek, pénzügyi tudatosság) 

- Mesemondó versenyre folyamatosan jártunk 

- Iskolai karácsonyi rajzpályázat 

- Bolyai természettudományi csapatverseny iskolánkban 

- Zrínyi Ilona matematikaverseny  

- Bendegúz nyelvész verseny   

- Orchidea –Pangea matematikaverseny iskolai forduló  

- Láthatatlan lábnyom” rajzpályázat kisiskolásoknak a szelektív hulladékgyűjtésről 

(szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás bemutatása képregény formájában) 

- Arany János Matematikaverseny 

- NyelVész verseny  

- Kenguru matematikaverseny 

- Iskolai kommunikációs verseny (3-4. évfolyam) 

- Vigyázz! Kész! Pénz! pénzügyi vetélkedő  

- Tudásbajnokság  

- Béke városi helyesíró verseny  

- Kommunikációs és nyelvhelyességi verseny  

- Alapműveleti matematikaverseny 

- Szépíró megyei verseny  

 

5.   Tanórán kívüli tevékenységek 

 



15 

A tanulás mellett a szabadidő hasznos eltöltéséhez sok érdekes programot biztosítottunk a 

diákjaink számára mind az iskolánkban, mind a társintézmények programjait látogatva. 

 

6. Az alsó tagozatosok által szervezett iskolai ünnepségeink  

Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is munkaközösségünk szervezte az iskolai 

adventi, karácsonyi, pedagógusnapi és évzáró műsort. Az év során még osztályszinten 

karácsonyi, anyák napi ünnepségeket és nyárköszöntő évzáró műsorokat is rendeztek 

kollégáink.  

 

7.   A tanév nevelő- oktató munkájának összegzése 

Elmondhatjuk, hogy az idén is eseményekben, programokban és sikerekben gazdag tanévet 

zártunk.  

 

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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3 

1 0 1 1,6 ≈ 2 0,33 ≈ 0 

2.b 31 31 - - 1 2 0 2 

2.c 29 28 1 - - 2 1 3 

3.a 27 27 - - 3  

 

3 - 3 3 1 

3.b 26 26 - - 1 1 - 1 
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3.c 23 23 - - 1 5 4 1 5 

3.d 26 26 - - - 4 3 7 

4.a 27 27 - - 1  

8 

8 0 8 2,4 ≈ 2 1 

4.b 27 28 - 1 3 - 1 1 

4.c 27 28 - 1 2 1 1 2 

4.d 24 24 - - 1 2 - 2 

4.e 22 21 1 - 1 1 3 4 

Alsó 

t. 

409 407 

 

4 2 23 23 38 13 56 2,53 ≈ 3 0,86 ≈ 1 
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1,2≈1 

 5.b 22 22 - - 1 1 - 1 

5.c 24 24 - - 1 1 1 2 

5.d 26 26 - - 4 4 0 4 

5.e 27 27 -  0 2 2 4 

6.a 23 23 - - 0  

4  

 

1 1 2  

2,5≈3 

 

0,75≈1 6.b 19 19 - - 0 2 1 3 

6.c 23 23 - - 2 4 1 5 

6.d 17 17 - - 2  3 - 3 

7.a 24 23 1 - 2  

4  

1 6 7  

1,25≈1 

 

3 fő 7.b 23 22 1 - 1 2 1 3 

7.c 24 24 - - 0 1 2 3 

7.d 29 29 -  1  1 3 4 

8.a 19 20 - 1 1  

6 

3 1 4  

1,66≈2  

1,33 ≈1 

8.b 19 20 - 1 2 1 0 1 

8.c 16 14 2 - 3 1 3 4 

Felső 

t. 

358 356 4 2 21 21 30 25 55 1,87≈2 1,56≈2 

Össz: 767 763 8 4 44 44 68 38 106   
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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 nem került módosításra. Továbbra is az alábbi alapelveket érvényesítettük: 

 

 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, 

 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 
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 Projektnapokat és tehetségnapokat szerveztünk 

 Gazdagító programokat, tehetséggondozó műhelyeket működtettünk 

 Emelt szintű oktatás folyt: matematika, idegen nyelv tantárgyakból (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 

 

A tanév kiemelt feladata volt ismételten 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. 

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 kompetenciaterület 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. 

Ebben a tanévben tovább szélesítettük a környezeti neveléssel kapcsolatos programokon való 

részvételünket. Célul tűztük ki a környezettudatos magatartás és a környezetért felelős 

életvitel erősítését. A teljesség igénye nélkül néhány program a legjelentősebbek közül: 

- Világ Legnagyobb Tanórája program 

- „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” program 

- Erdei iskola program 

- Papírgyűjtés 

- Alkossunk „ÖKO-san” program az óvodásoknak, leendő elsősöknek –

újrahasznosítható anyagokból kézműves foglalkozás 

- Csatlakozás az Európai Hulladékcsökkentési Héthez – „Adj új életet a tárgyaidnak!”  

- Kupakgyűjtés 
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- „Zöld Kuckó” - természetvédelmi interaktív foglalkozás  

- „Gyűjts szelektíven, élj sportosan” program 

- Fenntarthatósági témahét  

- „Láthatatlan lábnyom” rajzpályázat kisiskolásoknak a szelektív hulladékgyűjtésről  

- Részvétel a Széchenyi István középiskolában „Táplálkozzunk egészségesen” fórumon, 

ételkóstolón 

- Vállaltuk, hogy a tantestület legalább 25%-a elvégzi a Kecskeméti Mentőállomás által 

meghirdetett ingyenes „Hős képzést”, azaz elsajátítja az újraélesztés technikáját 

- A Föld Napja kapcsán részvétel interaktív előadáson az Agóra Kulturális Központban  

- „Víz, tiszta víz” című országos internetes versenyen részvétel 

- Kiállítás újrahasznosított anyagokból gyerekek által készített tárgyakból 

- E-lomi akció, elektromos hulladékgyűjtés 

- „Ki a teremből” nap – szabadtéri foglalkozások (Ökoiskolai Hálózat felhívására) 

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy valamennyi meghirdetett témahét programjába 

bekapcsolódtunk a tanév során (Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás, Digitális témahét, 

Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete) 

A kötelező méréseken túl részt vettünk a MaTalent3 pályázat keretén belül az első online 

tehetségazonosító mérésen a 4. évfolyamon, valamint a szegedi egyetem eDia mérési 

programjában; 1. osztályos tanulók képességszintjének mérésében. 

 

2.2 Helyi tanterv megvalósulása 

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

óraszámok a 2017 / 2018. tanévben: 

 

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 
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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 
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23 

 

 

 

24 
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Összesen 52 52 52 55 51 51 56 56 

Nkt. 27. § (5)   1 1 1 1 1 1 1 1 

 

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 többször kellett módosítanunk. Ennek okai: 2 kolléga (Várkonyi Csilla, 

Szebellédi Beáta) másik munkahelyre távozott tőlünk, 3 kolléga (Kovácsné Polyák Anita, 

Hajagos Anikó, Bátor Miklósné) pedig tartósan betegeskedett a tanév során. Az ő hiányukat 

óraadók segítségével, illetve jelentős mennyiségű túlóra vállalásával oldottuk meg. A 
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nehézséget az okozta, hogy a változások tanév közben hirtelen következtek be, amikor 

különösen nehéz volt a hiányzó kollégák „pótlása”. Ennek ellenére sikerült zökkenőmentesen 

biztosítani a folytatást a nevelő-oktató munkában. 

 

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 

 

2017 / 2018. 1. 
évf. 

2. 
évf. 

3. 
évf. 

4. 
évf. 

Alsós 
átlag 

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

Magyar ny. 4,1 4,4 4,2 4,3 4,3 4 3,8 3,6 3,5 3,7 

  4,2 4,5 4,3 4,3 4,3 3,9 3,7 3,5 3,5 3,7 

Magyar irodalom 4,6 4,5 4,2 4,3 4,4 4 3,8 3,8 3,2 3,7 

  4,6 4,5 4,3 4,4 4,4 4 3,9 3,7 3,2 3,7 

Angol 5 4,8 4,6 4,4 4,7 4,2 3,9 3,7 3,9 3,9 

  4,9 4,8 4,5 4,4 4,7 4,3 4 3,6 3,8 3,9 

Német 5 4,3 4,6 4,3 4,6 4,2 3,3 3,5 3 3,5 

  4,9 4,4 4,5 4,5 4,6 4,1 3,5 3,4 3 3,5 

Történelem           3,8 3,6 3,5 3,4 3,6 

            3,8 3,7 3,6 3,4 3,6 

Természetismeret           4 3,8     3,9 

            3,9 3,9     3,9 

Földrajz               3,5 3,4 3,4 

                3,5 3,2 3,3 

Biológia               3,2 3,4 3,3 
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                3,5 3,5 3,5 

Fizika               3,7 3,8 3,7 

                3,6 3,8 3,7 

Kémia               3,7 3,4 3,6 

                3,8 3,3 3,6 

Matematika 4,7 4,5 4,3 4,1 4,4 4 3,6 3,4 3,6 3,6 

  4,5 4,5 4,2 4,2 4,3 3,9 3,7 3,6 3,4 3,7 

Informatika           4,5 4,5 4,4 4 4,4 

            4,4 4,7 4,7 4,6 4,6 

Etika / Hit és-
erkölcstan 

4,9 5 5 5 5 4,6 4,5 4,4 4,2 4,4 

  5 5 5 4,9 5 4,6 4,7 4,7 4,5 4,6 

Média                 4,4 4,4 

                  4,5 4,5 

Elméleti átlag 4,7 4,6 4,4 4,4 4,5 4,1 3,9 3,7 3,6 3,8 

  4,6 4,6 4,4 4,4 4,5 4,1 4 3,8 3,7 3,9 

Technika 4,7 4,8 4,8 4,9 4,8 4,4 4,7 4,7   4,6 

  4,7 4,8 4,8 4,9 4,8 4,5 4,8 4,8   4,7 

Ének 4,7 4,8 4,9 4,7 4,8 4,5 4,5 4,1 4,3 4,4 

  4,7 4,9 4,9 4,7 4,8 4,5 4,4 4 4,1 4,3 

Rajz 4,6 4,6 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,1 4,2 4,4 

  4,6 4,7 4,8 4,8 4,7 4,7 4,5 4,1 4,2 4,4 

Testnevelés 4,6 4,8 4,9 4,7 4,7 4,6 4,5 4,4 4,5 4,5 

  4,6 4,8 4,9 4,7 4,7 4,6 4,5 4,5 4,3 4,5 

Készség átlag 4,7 4,7 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,4 4,3 4,5 

  4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,5 4,4 4,2 4,4 

Magatartás 4,6 4,6 4,6 4,4 4,6 4,6 4,6 4,4 4,2 4,5 

  4,4 4,5 4,6 4,5 4,5 4,6 4,6 4,4 4,2 4,4 

Szorgalom 4,7 4,7 4,6 4,5 4,6 4,2 4 3,7 3,6 3,9 

  4,6 4,6 4,6 4,5 4,6 4,1 4 3,8 3,6 3,9 

Létszám  91  89 102   127 409   122  82 100  54   358 

  90 87 102 128 407 122 82 98 54 356 

Hiányzás igazolt 
óra 

1928 1671 2068 1883 7550 3764 2458 4442 2807 13471 

  4201 3335 4594 4308 16438 6725 4373 7895 5299 24292 

Hiányzás ig.lan óra           3  94 6 103 

        12 12 9   151 32 192 

Hiányzás átlag óra 21,18 18,77 20,27 14,71 18,73 30,85 29,97 44,42 51,98 39,3 

  46,37 38,33 45,0 33,45 40,8 55,12 53,33 80,56 98,13 71,8 

Bukás       1 1 2 2 6 4 14 

     1   1 1 1 3 2 7 

Kitűnő 20 13 14 27 74 9 4   3 16 

  17 27 17 29 90 13 8 3 3 27 

Dicséretek   120 102 131 353 97 72 65 35 269 

    190 180 156 526 126 117 68 49 360 

Fejlesztésre járt 7 6 18 17 48 16 11 17 8 52 

  12 6 16 17 51 16 13 17 7 53 

 

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

táblázatban ezt „váltottuk át” érdemjegyekké). 
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ISKOLAI ÁTLAGOK I-II. félév 

2017 / 2018. 

Elméleti tárgyak átlaga 4,2 4,2 

Készségtárgyak átlaga 4,6 4,6 

Bukás / fő 15 8 

Kitűnő 90 117 

Magatartás 4,5 4,5 

Szorgalom 4,2 4,2 

Dicséretek száma 622 886 

Igazolt hiányzás összesen 21021 40730 

Igazolatlan hiányzás összesen 103 204 

Hiányzás átlag óra / fő 27,37 54 

 

 

2.2.4.2. Évközi és tanév végi vizsgák eredményei évfolyamonként és osztályonként 

 

Egy magántanulónk tett sikeres osztályozóvizsgát a 8. évfolyamon. 

 

2.2.4.3. A tanulók nyelvvizsgái (évfolyamonként) 

 

Ebben a tanévben a jelentkezők hiánya miatt nem tettek tanulóink nyelvvizsgát. 

 

2.2.4.4. Bukások számának alakulása  

 

A tanév végén összesen 8 tanulónk bukott meg. A tantervi követelményeket a 3. évfolyamon 

1 fő, az ötödik évfolyamon 1 fő, a hatodik évfolyamon 1 fő, a 7. évfolyamon 3 fő, a 8. 

évfolyamon pedig 2 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 

 

 1. félév 2. félév 
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Igazolt 

hiányzás 

Igazolatlan 

hiányzás 
Átlag 

Igazolt 

hiányzás 

Igazolatlan 

hiányzás 
Átlag 

1. évfolyam 1928 - 21,18 4201 - 46,37 

2. évfolyam 1671 - 18,77 3335 - 38,33 

3. évfolyam 2068 - 20,27 4594 - 45,04 

4. évfolyam 1883 - 14,71 4308 12 33,45 

5. évfolyam 3764 3 30,85 6725 9 55,12 

6. évfolyam 2458 - 29,97 4373 - 53,33 

7. évfolyam 4442 94 44,42 7895 151 80,56 

8. évfolyam 2807 6 51,98 5299 32 98,13 

Összesen: 21021 103 27,37 40730 204 53,31 

 

2.2.5.  Tanulók teljesítményének alakulása II. 

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

 

Telephelyünk átlageredményei: 

 

Matematika tantárgyból 6. évfolyamon mind az országos, mind a 

megyeszékhelyi iskolák, mind a megyeszékhelyi nagy általános iskolák 

átlageredményeihez viszonyítva tanulóink szignifikánsan jobban teljesítettek. 8. 

évfolyamon az országos eredményekhez viszonyítva tanulóink szignifikánsan jobban 
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teljesítettek, a másik két viszonyítási csoporthoz képest lényegesen nem különbözik 

tanulóink teljesítménye.  

Szövegértésből 6. évfolyamon szintén lényegesen jobban teljesítettek tanulóink 

az országos átlagnál is, illetve a másik két viszonyítási csoporthoz képest is. 8. 

évfolyamon mindhárom viszonyítási csoporthoz hasonlítva telephelyi 

eredményeinkben nincs szignifikáns eltérés az adott értéktől.  

A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében: 

 

 

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.   

Mindkét mérési területen (matematika, szövegértés) 6. évfolyamos tanulóink tényleges 

eredménye szignifikánsan magasabb az iskolánk családi háttérindexe által meghatározott 

elvárható értéknél. A nyolcadikos eredmények nem különböznek lényegesen a várhatótól. 

A telephelyünk eredményei a tanulók korábbi eredményének tükrében: 
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A két évvel korábbi eredményekhez képest 8. osztályos tanulóink eredménye 

matematikából szignifikánsan magasabb az országos regresszió alapján várhatónál, 

illetve a telephelyünkhöz hasonló helyzetben lévő iskolákhoz képest. Szövegértésből 

nincs lényeges eltérés sem az országos viszonyításhoz, sem a telephelyünkhöz hasonló 

helyzetben levő iskolákhoz képest. 

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben: 

 
 

A legtöbb mérési területen a 2017. évi eredményeink nem különböznek szignifikánsan 

az utóbbi négy év eredményeitől. Kivéve 8. évfolyamon matematikából tanulóink gyengébben 

teljesítettek a 2013. évi eredményhez képest. Viszont hatodikos tanítványaink matematikából 

és szövegértésből lényegesen jobban teljesítettek a 2014. és 2015. évi eredményekhez 

viszonyítva. 

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya: 

 
 

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

el nem érő tanulók aránya 26,7 % matematikából, illetve 25,3 % szövegértésből. Ezek az értékek kissé 

magasabbak, mint a 6. évfolyamon. Ennek oka, hogy egy-egy „gyengébb” képességű osztály 

teljesítménye is lehúzza a százalékokat illetve nyolcadik év végén, májusban a tanulókat is nehezebb 

motiválni. 

A minimum szintet el nem érő tanulók aránya: 
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Ha egy intézményben az adott évben elvégzett mérés eredményei alapján a felmért évfolyamokra járó 

tanulók nem érték el az előírt minimumot, azt az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal jelzi 

az intézmény fenntartójának, akinek ezt követően intézkedési terv elkészítését kell kezdeményeznie. 

Az előírt minimum: 

 a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem 

érte el a 2. képességszintet, 

 a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem 

érte el a 3. képességszintet. 

Telephelyünkön nem kellett intézkedési tervet kidolgozni. 

 

 

2.2.5.2. Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálati adatai (éves 

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

 

2018. január 03. és 2018. június 01.-e között kellett a NETFIT felméréseket végrehajtani.  

 

Minden tanuló estében 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 
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7. Kézi szorítóerő 

8. Helyből távolugrás 

 

IV.Hajlékonysági profil: 

9. Hajlékonyság 

 

A méréseket a felső tagozatban kellett elkészíteni, ahova 357 tanuló jár, ebből 191  fiú és 166 

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 a 2017-2018-as 

tanévben.: 

 
  Adatfeltöltöttségi állapot: 92,91 % 

Létszám: 357 fő (fiú: 191, lány: 166)   Átlagéletkor: 12 

 

TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL 

Testtömeg-index (BMI: kg/m2) 

  
 

FIÚK   
 

LÁNYOK 
  

  Fő     Fő   
     

10 

évesek 
1 100% 

 

  2 100% 
 

  

11 

évesek 
48 13% 60% 19% 8% 

 

  52 21% 60% 15% 4% 
 

  

12 

évesek 
47 9% 60% 31% 

 

  30 13% 63% 20% 4% 
 

  

13 

évesek 
53 6% 79% 9% 6% 

 

  47 13% 70% 13% 4% 
 

  

14 

évesek 
32 75% 16% 9% 

 

  27 11% 74% 4% 11% 
 

  

15 

évesek 
4 25% 75% 

 

  6 17% 67% 16% 
 

  

16 

évesek 
1 100% 

 

  0  
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  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

10 

évesek 
15.23 15.23 15.23 0.00   14.93 17.45 16.19 1.26       

3 fő - 

100% 

11 

évesek 
12.60 32.56 18.88 4.05   7.14 32.98 17.94 3.90   6 fő - 6% 

17 fő - 

17% 

77 fő - 

77% 

12 

évesek 
11.95 26.04 19.44 3.34   13.19 27.27 19.57 3.69   1 fő - 2% 

21 fő - 

27% 

55 fő - 

71% 

13 

évesek 
13.74 29.63 19.89 3.26   15.03 36.70 20.15 4.00   5 fő - 5% 

11 fő - 

11% 

84 fő - 

84% 

14 

évesek 
16.91 35.55 21.45 4.83   16.44 36.75 21.55 5.19   

6 fő - 

10% 

6 fő - 

10% 

47 fő - 

80% 

15 

évesek 
16.87 23.20 20.13 2.24   17.66 27.75 21.55 3.18     

1 fő - 

10% 

9 fő - 

90% 

16 

évesek 
19.14 19.14 19.14 0.00   

    
      

1 fő - 

100% 
 

Összesen:   5 % 16 % 79 % 

Testzsír százalék (TZS %) 

  
 

FIÚK   
 

LÁNYOK 
  

  Fő     Fő   
     

10 évesek 1 100% 
 

  2 50% 50% 
 

  

11 évesek 48 13% 52% 29% 6% 
 

  52 25% 54% 15% 6% 
   

12 évesek 46 13% 59% 28% 
 

  30 13% 63% 20% 4% 
 

  

13 évesek 53 17% 62% 15% 6% 
 

  47 9% 68% 17% 6% 
   

14 évesek 32 16% 66% 9% 9% 
 

  27 4% 59% 26% 11% 
 

  

15 évesek 4 100% 
 

  5 60% 40% 
   

16 évesek 1 100% 
 

  0  

  

  
             

  

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

10 

évesek 
10.00 10.00 10.00 0.00   11.20 19.10 15.15 3.95       

3 fő - 

100% 

11 

évesek 
4.00 41.00 19.28 8.68   3.50 41.20 19.17 8.61   6 fő - 6% 

22 fő - 

22% 

72 fő - 

72% 

12 

évesek 
2.00 35.80 18.23 8.30   5.00 35.70 20.95 7.63   1 fő - 1% 

19 fő - 

26% 

56 fő - 

74% 

13 

évesek 
4.00 38.10 16.22 8.80   8.90 48.00 22.37 7.95   6 fő - 6% 

16 fő - 

16% 

78 fő - 

78% 

14 4.90 35.90 15.25 8.87   9.60 48.80 26.06 8.21   6 fő - 10 fő - 43 fő - 
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évesek 10% 17% 73% 

15 

évesek 
7.30 16.60 11.58 3.66   20.50 35.40 28.10 4.98     

2 fő - 

22% 

7 fő - 

78% 

16 

évesek 
13.70 13.70 13.70 0.00   

    
      

1 fő - 

100% 
 

Összesen:   5 % 20 % 75 % 

AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL 

Állóképességi ingafutás (VO2max: ml/kg/min) 

  
 

FIÚK   
 

LÁNYOK 
  

  Fő     Fő   
     

10 

évesek 
1 100% 

 

  2 100% 
   

11 

évesek 
48 6% 40% 54% 

 

  52 8% 35% 57% 
   

12 

évesek 
47 17% 19% 64% 

 

  30 17% 27% 56% 
   

13 

évesek 
53 23% 15% 62% 

 

  45 18% 20% 62% 
   

14 

évesek 
32 28% 13% 59% 

 

  27 22% 52% 26% 
   

15 

évesek 
4 25% 25% 50% 

 

  6 33% 67% 
   

16 

évesek 
1 100% 

 

  0  

  

  
             

  

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

10 

évesek 
42.50 42.50 42.50 0.00   42.50 42.85 42.68 0.17       

3 fő - 

100% 

11 

évesek 
36.44 52.95 41.73 3.97   35.22 49.10 41.47 3.20   7 fő - 7% 

37 fő - 

37% 

56 fő - 

56% 

12 

évesek 
33.90 50.89 42.00 4.35   35.11 46.19 40.17 2.88   

13 fő - 

17% 

17 fő - 

22% 

47 fő - 

61% 

13 

évesek 
31.14 52.23 41.95 4.41   30.94 46.39 39.75 3.03   

20 fő - 

20% 

17 fő - 

17% 

61 fő - 

62% 

14 

évesek 
31.52 53.47 42.92 5.52   33.78 46.06 38.15 2.89   

15 fő - 

25% 

18 fő - 

31% 

26 fő - 

44% 

15 

évesek 
36.23 48.40 43.38 4.74   34.75 38.53 37.12 1.44   

3 fő - 

30% 

5 fő - 

50% 

2 fő - 

20% 

16 

évesek 
37.51 37.51 37.51 0.00   

    
  

1 fő - 

100% 
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Összesen:   17 % 27 % 56 % 

VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL 

Ütemezett hasizom (db) 

  
 

FIÚK   
 

LÁNYOK 
  

  Fő     Fő   
     

10 évesek 1 100% 
 

  2 100% 
   

11 évesek 48 2% 98% 
 

  52 100% 
   

12 évesek 47 2% 98% 
 

  30 100% 
   

13 évesek 53 100% 
 

  47 2% 98% 
   

14 évesek 32 3% 97% 
 

  27 4% 96% 
   

15 évesek 4 100% 
 

  6 100% 
   

16 évesek 1 100% 
 

  0  

  

  
             

  

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

10 évesek 25.00 25.00 25.00 0.00   36.00 80.00 58.00 22.00       3 fő - 100% 

11 évesek 7.00 80.00 57.94 22.02   15.00 80.00 59.94 23.01     1 fő - 1% 99 fő - 100% 

12 évesek 14.00 80.00 56.98 20.77   22.00 80.00 52.03 18.40     1 fő - 1% 76 fő - 100% 

13 évesek 25.00 80.00 67.96 17.96   13.00 80.00 61.02 19.79     1 fő - 1% 99 fő - 100% 

14 évesek 0.00 80.00 66.47 20.97   15.00 80.00 59.41 23.61     2 fő - 3% 57 fő - 97% 

15 évesek 30.00 80.00 63.00 20.42   32.00 80.00 59.67 20.86       10 fő - 100% 

16 évesek 80.00 80.00 80.00 0.00   
    

      1 fő - 100% 
 

Összesen:     1 % 99 % 

Törzsemelés teszt (cm) 

  
 

FIÚK   
 

LÁNYOK 
  

  Fő     Fő   
     

10 évesek 1 100% 
 

  2 100% 
   

11 évesek 48 81% 19% 
 

  52 67% 33% 
 

  

12 évesek 47 85% 15% 
 

  30 77% 23% 
   

13 évesek 53 91% 9% 
 

  45 67% 33% 
   

14 évesek 32 72% 28% 
 

  27 56% 44% 
   

15 évesek 4 75% 25% 
 

  6 100% 
   

16 évesek 1 100% 
 

  0  
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  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

10 évesek 12.50 12.50 12.50 0.00   12.70 18.10 15.40 2.70     3 fő - 100%   

11 évesek 7.60 30.00 18.09 5.53   11.10 30.00 20.40 5.47     74 fő - 74% 26 fő - 26% 

12 évesek 9.10 25.80 16.70 4.49   10.40 30.00 19.57 5.10     63 fő - 82% 14 fő - 18% 

13 évesek 7.20 27.60 17.59 4.49   6.70 30.00 19.60 5.90     78 fő - 80% 20 fő - 20% 

14 évesek 11.00 30.00 19.82 5.55   13.30 29.50 21.37 4.83     38 fő - 64% 21 fő - 36% 

15 évesek 14.10 24.10 17.08 4.09   14.40 18.60 16.75 1.49     9 fő - 90% 1 fő - 10% 

16 évesek 8.60 8.60 8.60 0.00   
    

    1 fő - 100%   
 

Összesen:     76 % 24 % 

Ütemezett fekvőtámasz (db) 

  
 

FIÚK   
 

LÁNYOK 
  

  Fő     Fő   
     

10 évesek 1 100% 
 

  2 100% 
 

  

11 évesek 48 33% 67% 
 

  52 27% 73% 
   

12 évesek 47 23% 77% 
 

  30 20% 80% 
 

  

13 évesek 53 23% 77% 
 

  47 17% 83% 
   

14 évesek 32 28% 72% 
 

  27 41% 59% 
 

  

15 évesek 4 50% 50% 
 

  6 33% 67% 
   

16 évesek 1 100% 
 

  0  

  

  
             

  

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

10 évesek 13.00 13.00 13.00 0.00   11.00 18.00 14.50 3.50       3 fő - 100% 

11 évesek 0.00 47.00 14.71 11.47   0.00 33.00 12.40 7.96     30 fő - 30% 70 fő - 70% 

12 évesek 0.00 44.00 15.64 9.40   0.00 37.00 12.33 7.61     17 fő - 22% 60 fő - 78% 

13 évesek 1.00 42.00 18.66 10.09   0.00 28.00 13.11 6.69     20 fő - 20% 80 fő - 80% 

14 évesek 0.00 54.00 19.63 12.32   0.00 20.00 8.70 5.91     20 fő - 34% 39 fő - 66% 

15 évesek 14.00 30.00 19.75 6.34   0.00 15.00 8.33 5.79     4 fő - 40% 6 fő - 60% 

16 évesek 33.00 33.00 33.00 0.00   
    

      1 fő - 100% 
 

Összesen:     26 % 74 % 

Kézi szorítóerő (kg) 

  
 

FIÚK   
 

LÁNYOK 
  

  Fő     Fő   
     

10 évesek 1 100% 
 

  2 50% 50% 
   

11 évesek 48 42% 58% 
 

  52 12% 88% 
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12 évesek 47 21% 79% 
 

  30 7% 93% 
   

13 évesek 53 15% 85% 
 

  47 100% 
   

14 évesek 32 6% 94% 
 

  27 100% 
   

15 évesek 4 100% 
 

  5 100% 
   

16 évesek 1 100% 
 

  0  

  

  
             

  

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

10 évesek 17.50 17.50 17.50 0.00   13.55 21.15 17.35 3.80     2 fő - 67% 1 fő - 33% 

11 évesek 9.75 28.30 19.79 3.67   12.15 32.00 18.74 3.81     26 fő - 26% 74 fő - 74% 

12 évesek 14.35 43.35 23.09 5.25   14.15 32.80 21.61 3.94     12 fő - 16% 65 fő - 84% 

13 évesek 13.80 45.45 27.34 6.99   17.55 36.85 24.16 4.13     8 fő - 8% 92 fő - 92% 

14 évesek 19.05 63.50 33.98 9.92   19.10 37.20 25.87 4.91     2 fő - 3% 57 fő - 97% 

15 évesek 28.25 42.80 33.75 5.65   18.10 31.05 24.35 4.86       9 fő - 100% 

16 évesek 40.95 40.95 40.95 0.00   
    

      1 fő - 100% 
 

Összesen:     14 % 86 % 

Helyből távolugrás (cm) 

  
 

FIÚK   
 

LÁNYOK 
  

  Fő     Fő   
     

10 évesek 1 100% 
 

  2 100% 
 

  

11 évesek 48 6% 94% 
 

  52 100% 
   

12 évesek 47 11% 89% 
 

  30 3% 97% 
 

  

13 évesek 53 13% 87% 
 

  47 6% 94% 
   

14 évesek 32 19% 81% 
 

  27 7% 93% 
 

  

15 évesek 4 100% 
 

  6 17% 83% 
   

16 évesek 1 100% 
 

  0  

  

  
             

  

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

10 

évesek 
170.00 170.00 170.00 0.00   163.00 166.00 164.50 1.50       

3 fő - 

100% 

11 

évesek 
128.00 217.00 170.38 20.89   130.00 210.00 172.33 18.14     3 fő - 3% 

97 fő - 

97% 

12 

évesek 
100.00 226.00 180.09 22.66   122.00 209.00 170.93 17.17     6 fő - 8% 

71 fő - 

92% 
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13 

évesek 
125.00 248.00 189.79 27.23   111.00 216.00 177.26 22.51     

10 fő - 

10% 

90 fő - 

90% 

14 

évesek 
115.00 288.00 206.34 36.34   119.00 216.00 173.44 21.64     

8 fő - 

14% 

51 fő - 

86% 

15 

évesek 
182.00 262.00 225.00 31.76   126.00 180.00 161.67 17.35     

1 fő - 

10% 

9 fő - 

90% 

16 

évesek 
219.00 219.00 219.00 0.00   

    
      

1 fő - 

100% 
 

Összesen:     8 % 92 % 

HAJLÉKONYSÁGI PROFIL 

Hajlékonysági teszt (cm) 

  
 

FIÚK   
 

LÁNYOK 
  

  Fő     Fő   
     

10 

évesek 
1 100% 

 

  2 100% 
   

11 

évesek 
48 29% 71% 

 

  52 25% 75% 
   

12 

évesek 
47 32% 68% 

 

  30 13% 87% 
   

13 

évesek 
53 42% 58% 

 

  47 19% 81% 
   

14 

évesek 
32 28% 72% 

 

  27 26% 74% 
   

15 

évesek 
4 25% 75% 

 

  5 80% 20% 
   

16 

évesek 
1 100% 

 

  0  

  

  
             

  

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

10 évesek 16.50 16.50 16.50 0.00   24.45 25.00 24.73 0.28     1 fő - 33% 2 fő - 67% 

11 évesek 5.00 38.00 22.64 7.55   13.45 47.50 29.44 6.88     27 fő - 27% 73 fő - 73% 

12 évesek 8.00 38.50 24.27 7.24   16.00 42.50 30.08 5.84     19 fő - 25% 58 fő - 75% 

13 évesek 12.40 38.15 23.46 6.98   13.00 46.65 30.96 6.68     31 fő - 31% 69 fő - 69% 

14 évesek 9.65 36.80 24.51 6.22   16.40 41.70 29.80 6.29     16 fő - 27% 43 fő - 73% 

15 évesek 8.50 35.70 26.05 10.49   18.50 37.90 24.18 7.16     5 fő - 56% 4 fő - 44% 

16 évesek 35.35 35.35 35.35 0.00   
    

      1 fő - 100% 
 

Összesen:     28 % 72 % 
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Egészségzónák magyarázata 

Fokozott fejlesztés szükséges 

Fejlesztés szükséges 

Egészségzóna 

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

 

 

Az elmúlt 4 év összesítése a következő: 

 

 

Létszám: 357 fő (fiú: 191, lány: 166)   Átlagéletkor: 13 

 

 

TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL 

Testtömeg-index (BMI: kg/m2) 

    FIÚK     LÁNYOK 

  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% 
 

2017/2018 186 8% 69% 18% 5% 
 

  164 15% 66% 13% 6% 
 

  
           

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

2014/201

5 
13.90 32.56 19.69 3.81   13.95 33.84 20.23 3.96   

16 fő - 

6% 

46 fő - 

18% 

192 fő 

- 76% 

2015/201

6 
13.02 33.71 19.26 3.50   13.16 39.45 20.18 4.11   

17 fő - 

5% 

51 fő - 

16% 

242 fő 

- 79% 

2016/201

7 
13.21 34.58 19.54 3.39   9.79 34.65 20.14 4.25   

17 fő - 

5% 

46 fő - 

15% 

251 fő 

- 80% 

2017/201

8 
11.95 35.55 19.76 3.88   7.14 36.75 19.58 4.31   

18 fő - 

5% 

56 fő - 

16% 

276 fő 

- 79% 

  
             

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% 
 

2017/2018 185 14% 61% 21% 4% 
 

  163 14% 61% 19% 6% 
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  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

2014/2015 1.00 41.70 15.82 8.98   4.20 42.10 23.41 7.89   
15 fő - 

6% 

49 fő - 

19% 

188 fő 

- 75% 

2015/2016 4.40 40.30 16.16 8.65   6.00 42.40 22.60 7.85   
15 fő - 

5% 

64 fő - 

21% 

231 fő 

- 74% 

2016/2017 2.00 42.70 16.31 8.04   4.00 45.80 23.00 8.12   
12 fő - 

4% 

62 fő - 

20% 

240 fő 

- 76% 

2017/2018 2.00 41.00 17.19 8.72   3.50 48.80 21.79 8.48   
19 fő - 

5% 

69 fő - 

20% 

260 fő 

- 75% 

  
             

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% 
 

2016/2017 167 15% 24% 61% 
 

  147 17% 37% 46% 
 

2017/2018 186 18% 22% 60% 
 

  162 15% 33% 52% 
 

  
           

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

2014/201

5 
33.34 57.59 42.99 4.81   32.40 49.27 40.07 3.20   

43 fő - 

17% 

65 fő - 

26% 

142 fő 

- 57% 

2015/201

6 
32.64 56.77 43.18 5.09   33.45 49.36 40.10 3.23   

42 fő - 

14% 

89 fő - 

29% 

173 fő 

- 57% 

2016/201

7 
31.94 54.79 42.53 4.60   32.27 48.95 39.89 3.22   

50 fő - 

16% 

94 fő - 

30% 

170 fő 

- 54% 

2017/201

8 
31.14 53.47 42.08 4.52   30.94 49.10 40.05 3.25   

59 fő - 

17% 

94 fő - 

27% 

195 fő 

- 56% 

  
             

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% 
 

2017/2018 186 2% 98% 
 

  164 1% 99% 
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  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

2014/2015 0.00 80.00 58.97 23.71   0.00 80.00 48.31 22.73     
18 fő - 

7% 

232 fő - 

93% 

2015/2016 2.00 80.00 62.92 23.49   3.00 80.00 55.01 22.84     
13 fő - 

4% 

294 fő - 

96% 

2016/2017 0.00 80.00 61.80 22.54   13.00 80.00 55.53 22.43     6 fő - 2% 
308 fő - 

98% 

2017/2018 0.00 80.00 62.07 21.07   13.00 80.00 58.68 21.58     5 fő - 1% 
345 fő - 

99% 

  
             

Törzsemelés teszt (cm) 

    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% 
 

2017/2018 186 83% 17% 
 

  162 69% 31% 
 

  
           

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

2014/2015 3.80 29.50 15.54 4.53   5.70 29.20 16.87 4.71     
231 fő - 

92% 
20 fő - 8% 

2015/2016 4.00 29.00 16.06 5.00   4.20 29.90 18.20 5.06     
270 fő - 

87% 

40 fő - 

13% 

2016/2017 5.50 30.00 16.50 4.50   9.60 30.00 18.26 4.63     
278 fő - 

89% 

36 fő - 

11% 

2017/2018 7.20 30.00 17.79 5.10   6.70 30.00 19.99 5.41     
266 fő - 

76% 

82 fő - 

24% 

  
             

 

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% 
 

2017/2018 186 27% 73% 
 

  164 25% 75% 
 

  
           

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 
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  Min. Max. Átlag Szórás    Min. Max. Átlag Szórás      FSZ EZ 

2014/2015 0.00 80.00 15.23 9.97   0.00 30.00 8.99 6.65     
93 fő - 

37% 

157 fő - 

63% 

2015/2016 0.00 51.00 18.49 9.26   1.00 41.00 10.78 6.73     
72 fő - 

24% 

224 fő - 

76% 

2016/2017 0.00 70.00 19.22 11.61   0.00 32.00 10.97 6.27     
68 fő - 

22% 

245 fő - 

78% 

2017/2018 0.00 54.00 17.11 10.85   0.00 37.00 11.86 7.31     
91 fő - 

26% 

259 fő - 

74% 

  
             

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% 
 

2017/2018 186 22% 78% 
 

  163 6% 94% 
 

  
           

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

2014/2015 13.55 88.35 30.80 14.63   12.10 61.90 24.65 7.60     
26 fő - 

10% 

228 fő - 

90% 

2015/2016 8.65 48.55 24.30 7.93   8.20 36.70 21.80 5.81     
65 fő - 

21% 

244 fő - 

79% 

2016/2017 12.40 57.90 25.86 8.22   11.65 35.85 22.50 5.37     
45 fő - 

14% 

269 fő - 

86% 

2017/2018 9.75 63.50 25.62 8.27   12.15 37.20 22.17 5.00     
50 fő - 

14% 

299 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% 
 

2017/2018 186 11% 89% 
 

  164 4% 96% 
 

  
           

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

  Min. Max. Átlag Szórás    Min. Max. Átlag Szórás      FSZ EZ 
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2014/2015 92.00 260.00 181.18 28.85   1.00 206.00 161.13 24.03     
26 fő - 

10% 

229 fő 

- 90% 

2015/2016 93.00 282.00 188.69 31.84   19.00 228.00 169.95 24.51     
23 fő - 

7% 

285 fő 

- 93% 

2016/2017 102.00 252.00 188.97 29.64   20.00 280.00 172.65 24.95     
19 fő - 

6% 

295 fő 

- 94% 

2017/2018 100.00 288.00 185.98 29.83   111.00 216.00 173.18 20.08     
28 fő - 

8% 

322 fő 

- 92% 

  
             

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% 
 

2017/2018 186 33% 67% 
 

  163 23% 77% 
 

  
           

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

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

2014/2015 2.75 42.00 22.50 7.63   8.75 46.35 28.04 7.24     
87 fő - 

35% 

162 fő - 

65% 

2015/2016 4.15 42.50 22.32 6.90   11.50 44.50 28.76 6.56     
105 fő - 

34% 

203 fő - 

66% 

2016/2017 3.00 46.50 23.54 6.59   14.00 49.00 29.38 6.22     
95 fő - 

30% 

219 fő - 

70% 

2017/2018 5.00 38.50 23.72 7.24   13.00 47.50 29.84 6.64     
99 fő - 

28% 

250 fő - 

72% 

  
             

 

Fokozott fejlesztés szükséges 

 

Fejlesztés szükséges 

 

Egészségzóna 
 

 

 

2.2.5.3. A tanulók szorgalma, magatartása 

 

A magatartás iskolai átlaga: 4,5 

A szorgalom iskolai átlaga: 4,2 
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3. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység 

 

A 2017 / 2018-as tanév kezdetén a különleges bánásmódra jogosult tanulóink létszáma 93 

fő volt, amelyből 31 tanuló SNI, 62 tanuló BTMN státusszal rendelkezett.  

      A tanév végére ez a létszám jelentősen változott, 12 fővel emelkedett. A tanév végén 

SNI tanulóink létszáma 38, BTMN státusszal 68 tanulónk rendelkezik.  

Megoszlásuk:  

 alsó tagozaton 13 SNI, 38 BTMN tanuló  

 felső tagozaton 25 SNI 30 BTMN tanuló 

A felső tagozatos SNI tanulók létszámának emelkedése a tavalyi évben kezdeményezett 

státuszmódosítások megítéléséből ered. Legterheltebb évfolyamok: alsó tagozaton a 3. és 

4. évfolyam 16-17 különleges bánásmódra jogosult tanulóval, felső tagozaton a 7. 

évfolyamon 18 tanulóval. 

Felülvizsgálatok: 

 SNI tanulóink közül 8 fő vett részt kontrollvizsgálaton. Esetükben státuszt a 

szakértői bizottság nem szüntetett meg, két esetben csökkentette a rehabilitációs 

órák számát. 

 Tanév közben SNI státuszt szerzett 8 tanuló. 

 Sajátos nevelési igény megítélése folyamatban van 4 tanuló esetében. 

 BTMN tanulóink közül 16-an voltak felülvizsgálaton, 1 tanuló státusza szűnt meg, 

óraszámot csökkentettek 1 tanuló esetében. 

 Új vizsgálat kezdeményezésére került sor 14 tanuló esetében, 4 diáknál nem ítélték 

meg a tanulási nehézség fennállását. 

 Más iskolából hozzánk érkezett tanulók közül 2 fő rendelkezett BTMN státusszal. 

 

Személyi feltételek:  

 Utazótanári ellátás keretében a kecskeméti EGYMI 4 gyógypedagógusa vett részt 

(1 fő tiflopedagógus, 1 fő szurdopedagógus,  1 fő kondukor,  1 logopédus)  5 SNI-

s tanulónk rehabilitációs célú foglalkozásainak megtartásában. Mozgásfejlesztő 

foglalkozásokon való részvételt nem minden esetben tudta biztosítani az EGYMI. 

 Novembertől megkezdte segítő tevékenységét az iskolapszichológus, akivel több 

alkalommal konzultáltam egy-egy problémás eset kapcsán. 
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 Személyes iskolai konzultáció a pedagógiai szakszolgálat munkatársaival a tanév 

folyamán nem történt, telefonos megkeresés iskolai kezdeményezésre igen. 

 Az iskola főállású gyógypedagógusa mellett a BTMN tanulók fejlesztő 

foglalkozásainak megtartását 11 pedagógus (tanító, szaktanár), SNI tanulók német 

nyelvi felzárkóztatását német nyelvtanár  segítette. 

 Az ellátás személyi feltételei a tavalyi évhez képest romlottak. A felső tagozaton 

matematika szaktanári fejlesztést 6-7. osztály számára összevontan 2 órában 

tudtunk biztosítani.   

 A tanév során bekövetkező személyi változások, az ezzel járó órarendi változások, 

betegségek miatt nem volt zökkenőmentes a BTMN ellátás. Magyar szaktanár 

tartós táppénzre kényszerülése miatt csoportösszevonásokkal tudtuk biztosítani a 

fejlesztő órák megtartását. 

 

Tárgyi feltételek: 

 A tanév első félévében kb.100.000 Ft értékben vásároltunk az SNI tanulók 

tankönyvtámogatására szánt keretből mozgásfejlesztő eszközöket, fejlesztő 

játékokat. 

 A Tankerületi Központ finanszírozásával látássérült tanulónk részére csúszásgátló 

fóliát vásároltunk. 

 Kisebb írószer csomag: színes ceruzák, fűzőlapok beszerzése. 

 Pályázati keretből biztosított laptop.  

 

4.Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

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

megtett intézkedések és eredményei 

 

Évismétlők száma: 2 fő volt. Mindketten 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 tanulásukban. 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 eredményeikben, 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, nagy számmal 

vettek részt tanulóink városi, területi, megyei, országos tanulmányi versenyeken, valamint 

számos tehetséggondozással kapcsolatos programon voltunk jelen. Ezek közül a 

legfontosabbak: 

 Részvétel a szegedi egyetem eDia mérési programjában; 1. osztályos tanulók 

képességszintjének mérése 

 „Csibész túra” tehetségműhely - továbbképzés 

 Bekapcsolódtunk a városi FIT (Fiatal Tehetségek) programba 

 Részvétel az „Európai Programozás Hete – Eu Code Week 2017” programon 

 Beindultak a FIT program tanórái 

 KALEIDOSZKÓP - Én-kép dimenziók a tehetséggondozásban - tehetség-workshop  

 MTM (Minősített Tehetséggondozó Műhely) – továbbképzés a Lánchíd iskolában 

 KALEIDOSZKÓP tehetség-workshop (KSZC Gáspár András Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája) Én-kép dimenziók a tehetséggondozásban - továbbképzés  

 A ló és lovasa a tehetséggondozásban - énerő fejlesztés a lovaskultúra oktatással  

 Értéknyerés a művészeti nevelésben - továbbképzés  

 Továbbképzés a Lánchíd iskolában a MATEHETSZ szervezésében: Tehetségesek 

motiválása 

 TALIS felmérésben részvétel  

 TALIS (Teaching and Learning International Survey − Nemzetközi Tanítás és Tanulás 

Vizsgálat) az első nemzetközi OECD felmérés, mely a tanítás-tanulás körülményeit 

vizsgálja a résztvevő országokban.  

 46. Lidicei Nemzetközi Rajzpályázaton részvétel 

 MaTalent 3 matematikai tehetségazonosító online mérés a 4. osztályosok részvételével 

 Tehetségnap iskolánkban – logikai játékok 

 

 

Tehetséggondozó programok alsó tagozat: 

Matematika: 16 óra/hét 

Magyar: 7,5 óra/hét 
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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: 

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 
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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. 

 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  
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 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 % 

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 
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 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,  

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  
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     Szövegértés: 1589 Arany        országosan: 1571 

     Matematika: 1649 Arany        országosan: 1612 

      6. évfolyam  

     Szövegértés: 1597 Arany         országosan: 1503 

     Matematika: 1586 Arany         országosan: 1497 

 

 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. 

 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 



 

 

50 

 

 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 

 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 
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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 munka minden osztályfőnök esetében kiemelkedően fontos 

feladat. 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: 605 fő  

Nem részesül kedvezményben: 417 fő 

50 %-os kedvezményben részesül: 165 fő 

Ingyenesek: 23 fő 

 

7.1.4. Ingyenes tankönyvben részesülők száma 

 

Minden tanulónk 1. osztálytól 8. osztályig normatív támogatásban részesült. (767 fő) 

 

7.1.5. Iskolai pszichológus munkája 
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Iskolapszichológus: Ráczné Karikó Rita 

 

Az iskolapszichológusi munkát félállásban látom el, amelynek keretében 11 kontaktórában 

találkozom kliensekkel: gyerekekkel egyénileg vagy csoportos formában, szülőkkel és 

pedagógusokkal.  Ez a hármas tagoltság idén is remekül működött, a szülők általában 

pedagógussal egyeztetve keresnek meg engem és kérnek segítséget gyerekük nehézsége 

kapcsán. 

Ami a tárgyi feltételek meglétét illeti, a szobámat megosztva ugyan, de teljesen szabadon 

használhatom munkám során, van zárható szekrényem, és egyéb pakolásra használható 

felületem is. Munkám szervezéséhez, regisztrálásához elengedhetetlen a számítógép megléte, 

ill. nyomtatási lehetőség. Azt tapasztaltam, hogy a kollégák nagy többségével, szülőkkel az 

online kapcsolattartás és bejelentkezés teljesen elfogadottá vált.  

Színesíti és egyértelműen gazdagítja munkámat a rendelkezésre álló sokféle eszköz, melyek 

beszerzésére idén került sor: tesztek, társasjátékok, könyvek és egyéb eszközök biztosítják 

számomra a nyugodt munkavégzést. Nagy megkönnyebbülést jelent számomra, hogy végre 

van mihez nyúlnom, mivel játszanom, ha arra kerül sor. 

Az is egyértelműen pozitív élmény számomra, hogy továbbképzések idején nem csak saját 

magam állom az utazással együtt járó kiadásokat, mert erre is kaptam keretet, amit a 

megoldásközpontú mediációs képzésen és a tehetségmentor továbbképzésen használhattam 

fel. 

A pszichológia szak és annak művelése nem olcsó „mulatság”, mivel a szakmai képzések 

piaci árazásúak, nem könnyen kigazdálkodhatóak egy közalkalmazotti fizetésből (pl. 3 napos 

pár- és családterápiás műhelyfoglalkozás 75 ezer forintba kerül, a Vadaskert Alapítvány 

képzései is 20-30-40 ezer Ft közötti árazásúak, meseterápia 150 e Ft, művészetterápia 150 e 

Ft., stb.).  Ha azt szeretném, hogy a munkámat szakmai képzéseken való részvétellel is 

színesíteni tudjam, ahol valóban hasznosítható tudásra tehetek szert, mélyen zsebbe kell 

nyúlnom. Az is távoli célom, hogy az iskola fenntartója támogatni tudja számomra a drágább 

képzéseken való részvételt, hogy valóban érteni tudjak egy-egy szakterülethez és valódi 

mentálhigiénés központot tudjak létrehozni a munkahelyemen. Ehhez konkrét segítségre, 

programokra és valódi támogatásra lenne szükségem. 

Szeretném részletesen bemutatni ebben a tanévben folytatott szakmai tevékenységemet. 

2017. 09.20-án részt vettem Budapesten a Pályaválasztási Konferencián, hogy képet 

kaphassak arról, milyen tartalommal töltsük meg az iskolában megrendezésre kerülő 

pályaorientációs napot. Szerencsére sikerült konkrét tervekkel, ötletekkel hazajönnöm, ill. 
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iskolapszichológus koordinátoromtól és pszichológus kollégáimtól hathatós segítséget, 

ötlettárat kapnom. 

Ősszel két alkalommal vettem részt az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis 

rendezvényein, ahol egyik alkalommal a pedagógus esetmegbeszélő csoportok működtetése 

volt a téma, a másikon meg iskolapszichológus által vezetett gyerekcsoportok tapasztalatait 

vitattuk meg. Mind a két lehetőség sokat segített a munkám szervezésében, bár pedagógus 

csoportot máig nem tudtam létrehozni, aminek egyértelműen a leterheltség az oka. A második 

alkalmon magam is beszámoltam a gyerekcsoportok tapasztalatiról: a konfliktuskezelő 

bábcsoport tanulságait prezentáltam. 

Még ősszel vettem fel a kapcsolatot a kerekegyházi iskola vezetőjével, hogy 

informálódhassak az ott folyó Arizona-projektről, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy 

megvizsgáljam annak lehetőségét, mennyire lenne bevezethető ugyanez a rendszer a mi 

iskolánkban is. Az igazgató tájékoztatott engem arról is, hogy a nagy népszerűségnek örvendő 

KIP- módszert hogyan alkalmazzák iskolájukban, és engem is felcsigázott ennek a 

bevezetésének lehetősége. 

Szintén ősszel vettem részt a 2x3 napos megoldásközpontú mediációs képzésen, ami 

szemléletében, konkrét módszereivel egyértelműen egy jó eszközt adott a kezembe a vitás, 

konfliktusos helyzetek megoldásakor. 

Novemberben két rendezvényre jutottam még el, az egyik egy Tehetség nap 

műhelyfoglalkozás volt a Matehetsz szervezésében, ahol azt tudtam meg, hogy a Géniusz és a 

Templeton programok kifutása után milyen lehetőségei vannak az iskolapszichológusnak a 

tehetséggondozás területén. Mivel azóta se kaptam konkrét szakmai anyagot, hogy hogyan is 

történik egy 5 alkalmas egyéni pszichológiai tehetség tanácsadás, úgy érzem, ebben magamra 

maradtam. Hiába küldték el a szakmai protokollját, az nem ad nekem teszteket, 

mérőeljárásokat, csak a hogyanokról és a lehetőségekről beszél.  Egy komoly tanácsadói 

helyzetben szükség volna azon eszközök beszerzésére, amik a protokollban megemlítésre 

kerültek, és az iskolapszichológus felkészítése is elengedhetetlen különféle tréningekkel, 

képzésekkel. Ezen a téren úgy érzem, komoly lemaradásom van, de azt is gondolom, hogy ez 

nem az én felelősségem. Ha adódik szakmailag érdekes képzés ezen a területen, arra 

mindenképpen érdemes lenne elmennem. 

A másik rendezvény a Tempus Közalapítvány Erasmus Pályázatíró szemináriuma volt, amin 

még novemberben vettem részt. Az volt a célom, hogy felderítsem, iskolapszichológusként 

milyen lehetőségeim lennének külföldön szakmailag továbbképződni, fejlődni. Kiderült, hogy 

2014 óta csak intézmények pályázhatnak akár továbbképzésre, akár job-shadowing-ra, 
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egyének nem. Legalább 3 főnek kell alkotnia egy csapatot, akik külföldi 

partnerintézményekben megfigyelik, tanulmányozzák pl. a szociális kompetencia fejlesztését 

diákmentorok működésén keresztül, tapasztalatot gyűjthetnek arról, hogyan motiváljuk 

hatékonyabban a mai gyerekeket, hogyan lehetne élmény- és drámapedagógiai eszközökkel 

még hatékonyabbá tenni az iskolánk munkáját.  Engem a dán és a finn oktatási rendszer 

működése érdekelt volna.  Mivel e tevékenységeket csak iskolaidőben lehet megtenni, fontos 

volna, hogy jövőre megvalósulhasson ez a projekt, és valódi célokkal, hatásvizsgálattal 

felvértezve történjen a kiutazás és a tapasztalatok adaptálása a hazai intézménybe. Én 

megértem, hogy ennek megszervezése nem könnyű feladat, főleg a helyettesítések miatt, de 

hosszú távon mindenképpen megéri, és az iskola csak profitálhat belőle. 

2018 januárjában került sor a Sématerápiás műhelyfoglalkozásra, ill. a 3 alkalmas Sulinyugi 

képzésre, ami kibővíthető budapesti hospitálási lehetőséggel. A Sulinyugi programot 

egészségfejlesztő szakpszichológusok állították össze, és korosztályonként testre szabták. Ez 

egy stresszkezelő prevenciós foglalkozás – ami szintén beleillik az iskolapszichológus 

eszköz- és módszertárába – amit osztályfőnöki órákon lehet megtartani, beleillesztve a 

tantervben amúgy is létező egészségfejlesztés projektbe. A hospitálást egy budafoki általános 

iskolában fogom végezni február végén, és ezt követően szeretném bevezetni itt is. 

Január végén került sor az iskolapszichológus koordinátorom szervezésében egy olyan 

találkozóra, szakmai eszmecserére, ahová 3 Bács-Kiskun Megyei és Kecskeméti 

Rendőrkapitányságon dolgozó rendőr alezredest hívott meg. A szervezés kettős célt szolgált: 

egyrészt erősíteni a kapcsolatot a terepen dolgozó pszichológusok és a rendőrség között, 

másrészt megismertetni bennünket az általuk végzett preventív foglalkozásokkal, 

programokkal, lehetőségekkel. Örömmel vettem, hogy egyáltalán ilyen létezik, mert erre 

nagyon nagy szükség van. Én ebben azt a szerepet tudom vállalni, hogy közvetítek az iskola 

vezetősége és tantestülete ill. a programot kidolgozó szakemberek között azzal a nem titkolt 

céllal, hogy itt is megvalósulhassanak preventív jellegű foglalkozások elsősorban 

osztályfőnöki órák keretében. A rendőrség nem elrettentési céllal szervezi ezeket a 

foglalkozásokat, hanem alapvetően a tájékoztatás, a megismertetés a cél olyan témákban, 

amire az adott osztály vevő tud lenni, és amiről azt feltételezzük, szükség is van rá. 

II. félév megvalósulása 

Februárban került sor 3 alkalommal Sulinyugi továbbképzésre két egészségfejlesztő 

szakpszichológus irányításával, szakmai felügyeletével. Ők egy lelki egészségvédő alapítvány 

ernyője alatt önmaguk alakítottak ki egy 45 perces órát lefedő stressz kezelésre fókuszáló 

prevenciós órát, első osztálytól középiskola végéig. Rengeteg szakmai anyagot, tapasztalatot, 
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tudást kaptunk, amelyeket a budapesti iskolákban történt hospitálásokat követően 

megoszthattunk egymással. Azóta számtalan osztályban tartottam stresszkezelés témában 

foglalkozást vagy 1x45, vagy 2x45 percben. 

Februárban került sor a 3 napos Bűnmegelőzés az iskolában c. pedagógus továbbképzésre. 

Számomra példaértékű volt a program megvalósulása, a kettős vezetésű csoport munkája, a 

csoportvezetők szakmai tudása, tapasztalata. Külön hozománya a tréningnek, hogy 

megkaptuk a DADA program valamennyi anyagát, kidolgozott osztályfőnöki órák 

forgatókönyvét, vetíthető videós anyagokat hozzá. Ennek kapcsán merült fel, hogyan lehetne 

a rendőrséget bevonni az iskolai munkába, prevenciós foglalkozásokat tartva. Sajnos, miután 

körbejártam a témát, és konzultáltam több emberrel, az a benyomás alakult ki bennem, hogy 

ez a program csak akkor tud megvalósulni, ha a vezetőség az osztályfőnökkel karöltve felkéri 

a tréning vezetőjét (akár rendőrségi alkalmazott, akár én), hogy egész évben erre lehetőséget 

biztosít osztályfőnöki órák vagy egyéb más keretben. A DADA program vagy egy, vagy két 

év alatt lebonyolítható projekt, amihez elköteleződésre van szükség. Számos olyan problémás 

területet jár körül, amelyek a fiatalokat érdeklik, sőt érintik. Egy-egy órában is be lehet vinni, 

egy-egy témát kiemelve belőle, de szerintem sokkal hatékonyabb, ha egész évre tervezve, 

havonként egy-két foglalkozást tartunk belőle.  

Áprilisban került sor az Utak és lehetőségek tehetségmentorok számára c. pedagógus 

továbbképzésre Budapesten, az Új Nemzedék központ szervezésében. A kettős vezetésű 

csoporton körüljártuk a tehetséggondozó mentor szakmai feladatait, munkaköri leírását, 

lehetőségeit iskolai berkekben. Balog Irma olyan szintű szakmai tudással, tapasztalattal 

rendelkezik ebben a témában, hogy üdítő volt hallgatni, és megerősítést kaptam a 

projektalapú-, a felfedezéses tanulás, a kooperatív módszerek irányában, hogy ezeket lenne 

érdemes használni osztály- és csoportszinten már alsó tagozattól kezdve. A gyerekeket erre 

szocializálva már első osztálytól csökkenthetők lennének az osztálytermi konfliktusok, sokkal 

együttműködőbbek és toleránsabbak lennének egymással. Pedagógusszemmel nézve nagyon 

sok értékes információt adott, pszichológusként is voltak hasznosítható elemek számomra. 

Leginkább azzal tudtam hozzájárulni a csoport munkájához, hogy tudatosítottam a 

résztvevőkben, milyen formában, témában tudna részt venni egy iskolapszichológus egy 

iskolai komplex tehetséggondozó programban. A tréning szemléleti kerete azért fogott meg, 

mert a gyerek(ek)et komplex módon megközelítve fel tudtuk mérni, hogyan lenne jó 

működtetni egy iskolai tehetséggondozó műhelyt.  

Április 19-20-án rendezték meg Szegeden az Iskolapszichológia Vándorgyűlést, ahol 

előadásokon túl olyan műhelyfoglalkozásokon vettem részt, ahol megismerhettem, hogyan 
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működik évek óta Szegeden pedagógus csoport pszichológusi vezetéssel, melyben 

esetmegbeszéléseken keresztül fejleszteni lehet a pedagógusok önismeretét, társas, 

konfliktuskezelő kompetenciáit. A meseterápiás műhelyfoglalkozáson lendületet kaptam 

ahhoz, hogyan tarthatnék én is meseterápiás foglalkozásokat, ill. a szexuálpszichológiai 

műhelyen bepillanthattunk abba, hogyan, milyen formában, milyen témákkal foglalkozhat egy 

iskolapszichológus. 

Júniusban ADHD képzésen veszek részt a Vadaskert szervezésében, remélem, hasznosítható 

tudással érkezem haza. További program még, hogy végre lehetőség lesz megismerni a 

kecskeméti gyermekpszichiátereket, munkájukat, ill. együttműködési lehetőségekről is lesz 

szó. Tervezett program még a gyerekjóléti központ munkatársaival való együttműködés 

szorosabbá tétele, az ott dolgozókkal való megismerkedés – ez a program augusztus 31-én 

valósul majd meg. Az utolsó két programot az iskolapszichológus koordinátor szervezi a 

Nevelési Tanácsadóval közösen. 

Csoportos tevékenységeim: 

Ebben a félévben az egyéni tanácsadáson felül is voltak osztályfoglalkozásaim. A 8.a 

osztályban elindult egy foglalkozássorozat stresszkezelés, önismeret fejlesztés témában, ill. a 

3.c-ben a konfliktuskezelő bábcsoport. Egy 5. osztályban bántalmazásellenes foglalkozás 

indult, ami a következő tanévben folytatódni fog. Egy 4. osztályban osztályközösség építő 

foglalkozássorozat valósult meg, egyéni tanár is diák konzultációkkal. Egy 3. osztályban 

társas készségek fejlesztése csoport indult egy Asperger-szindrómás kisgyerek köré építve, 

babzsák-program keretében. Érdeklődő 8. osztályosok részére szóbeli felvételire felkészítő 

tréninget tartottam. Több osztályban tartottam bemutatkozó interaktív órát. 4. és 5. osztályban 

vettem részt rendkívüli szülői értekezleten, ahol az osztálytermi konfliktusok, bántalmazás 

kezelése állt a fókuszban. Külön kiemelném még, hogy szinte minden osztályt 

végiglátogattam, egy pár 7. és egy 4. és 5. osztály kivételével, ezeket pedagógus 

konzultáció(k) követte(ék). 

Statisztika:  

• egyénileg ellátott gyerekek száma: 12 fő 

• csoportos foglalkozáson részt vett: 160 fő 

 

1.1.5. Fejlesztő pedagógiai munka eredményei 

 

A 3. pontban leírtak alapján is. 

Az éves munka a fejlesztő pedagógiai munkaterv alapján folyt. 
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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 

 közreműködés az SNI, illetve 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 

 marosvásárhelyi szakmai program keretében az „Okoskocka” használatának     

bemutatására került sor 

 

November: 

 egyéni fejlesztőórák folyamatos megtartása, dokumentáció vezetése 

 beérkező szakvélemények csatolása a tanulók dokumentációs anyagáho, 

 városi fejlesztő pedagógusok munkaközösségi értekezlete diszkalkulia 

témakörben 

 

December: 

 DIFER mérés és ennek kiértékelése: 12 tanuló vett részt a mérésben, közülük 

8-an nem érték el az iskolakezdéshez szükséges fejlettségi szintet, 3-an a tanév 

végére különleges bánásmódot igénylő tanulók lettek, 2-en közülük évet 

ismételnek 

 képességvizsgálatok szülői, tanítói kéréseknek megfelelően 
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 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   

 fejlesztő csoportok beosztásának módosítása, az újonnan státuszt szerzett 

tanulók csoportba sorolása 

 az Egészségnapon mozgásos ügyességi játékok, akadálypálya várta az 

érdeklődő gyerekeket, ahol az újonnan vásárolt mozgásfejlesztő játékok is 

kipróbálásra kerültek 

 

Február:  

 fejlesztési tervek kiegészítése, 

 csoportbeosztások, órarend módosítása, 

 második félévben esedékes felülvizsgálati dokumentáció beküldése 

 Nagy izgalommal várták tanulóink a Szépíró verseny iskolai fordulójának 

lebonyolítását, amelyre 38 résztvevőt regisztráltunk 

 

Március: 

 Pedagógiai Szakszolgálat SNI tanulók pályaválasztását segítő rendezvényén 

képviseltem iskolánkat 

 Szépíró verseny járási fordulóján sikeresen szerepeltek diákjaink (12-ből 9 

helyezést hoztunk el) 

 Szakmai délutánon részvétel az EGYMI-ben 

 

Április: 

 fogadóóra 

 Szépíró verseny megyei fordulójára utaztunk Kiskőrösre, egy I. és egy II. 

helyezést sikerült szereznünk. 

Május: 

 év végi teljesítménymérések, értékelések 

 első osztályosok olvasás felmérése 
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 javaslattétel a fejlesztett tanulók értékeléséhez 

 szükség esetén könnyített dolgozatok összeállítása, megírattatása 

 utazótanári igény benyújtása a következő tanévre vonatkozóan 

 

Június 

 első osztályosok év végi olvasás felmérése, kiértékelése, egyeztetése a 

tanítókkal 

 adatszolgáltatás a megyei és a tankerületi szakértői bizottság felé a 

kontrollvizsgálatra váró tanulók létszámáról, felülvizsgálathoz szükséges 

dokumentumok benyújtása 

 egyéni fejlesztő naplók, munkanapló bezárása, értékelések elkészítése 

 

7.1.7.  Iskolai könyvtár kihasználtsága, legfontosabb adatai 

 

Az iskolai könyvtárba beiratkozott olvasók száma: 732 volt a 2017 / 2018. tanévben. Szinte 

minden tanulónk rendszeresen látogatta. A kölcsönzött könyvtári egységek száma 5463 db 

volt. Könyvtárosunk összesen 10 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. Iskolai könyvtár állománygyarapodása 3196 db 

2.667.026 Ft értékben.  

 

8. Közösségformálás, önkéntes munka, közösségi eredményei az 

iskolában 

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

intézményi tanács stb. 

 

Diákönkormányzat 

 

Ebben a tanévben is mozgalmas, színes és fárasztó napokat, heteket hagytunk magunk 

mögött. 
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Igyekeztünk, hogy a gyerekek minél több élményhez jussanak, akár a programok által, akár a 

játékok apró jutalmazásával vagy éppen egy versenyre eljutás költségének támogatásával.  

Eltervezett programjainkat sikerült idén is megvalósítanunk és újdonságokat is bevezettünk.  

A környezettudatosságra nevelés kapcsán szerveztük meg az őszi és a tavaszi 

PAPÍRGYŰJTÉST, KUPAKGYŰJTÉST, a ZSÍR- és OLAJGYŰJTÉST. Lebonyolításukat a 

kollegák segítségével oldottuk meg.  

A tavaszi papírgyűjtésünkkor rekordot döntöttünk: 33,5 tonna hulladék gyűlt össze! 

A helyzet változatlan: még mindig az alsósoknak nagyobb a gyűjtögetési kedve.  

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). Örültünk, hogy a tanári csapatnak vannak 

törzsjátékosai és vannak, akik kimondottan kíváncsiak és szeretnének részt venni a 

vetélkedőn. 

Népszerűek az „ESTI” DISZKÓK, amiket igyekszünk egy-egy játékkal, díszlettel is feldobni.  

Új programként került idén bevezetésre a diákok ötlete/kérése alapján a SULI-MOZI. Zsíros 

kenyérrel, teával és egy kis ropogtatnivalóval vendégeltük meg a nézőket. 

Az ünnepekhez kapcsolódóan (karácsony, húsvét) VÁSÁROKat rendeztünk, ahol sok kincs 

talált gazdára. 

Büszkén mondhatjuk, hogy népszerűek a DÖK KIRÁNDULÁSOK, hiszen mindig 

túljelentkezés van, illetve hamar betelnek a helyek. Idén már ősszel is kirándultunk, és 

szeretnénk a későbbiekben is megtartani az évi kétszeri kiruccanásunkat.  

Hatalmas összekovácsoló erővel bír egy közös kimozdulás! 

Iskolai fotózást is szerveztünk: 

 a kis elsősökről szeptemberben, 

 osztály-és egyéni képek novemberben 

 az anyák napi képek májusban 

 és a ballagó nyolcadikosok képei júniusban 

 

A játszóudvarunkat is sikerült kicsit szépíteni idén. Szeptemberre készen lett a homokozónk 

és egy-egy homokozó-készletet is kaptak a napközis csoportok. A tanulószobásokról sem 

feledkeztünk meg – ők a korosztályuknak megfelelő játékkal gyarapodtak. 

Az ugróiskolák felfestését az egyéb felújítási munkálatok miatt elhalasztottuk, de nem 

feledtük.  
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Programjainkról, a szelektív hulladékgyűjtések eredményeiről a gyerekek és a szülők is 

tájékozódhatnak a földszinti aulában található DÖK faliújságról. 

Lelkesen üzemel a suli-rádió is. Nem csak zenét szolgáltattak, hanem a mi munkánkat is 

aktívan segítették a suli-rádiós fiúk-lányok. Szomorúan búcsúztunk az idei tanévben is az 

elballagó rádiósainktól.  

 

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 

 

Osztályok 

megnevezése 

Tanulmányait 

megkezdi tényleges 

létszám 

Közülük 

mutatószámos, 

kettőnek számít 

1.a 29 0 
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1.b 30 0 

1.c 29 1 

Összesen: 88 1 

 

 

       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 

16 fő (30 %) 27 fő (50 %) 11 fő (20 %) 

Nyolcadikosok száma összesen: 54 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 

 

Fegyelmi eljárás nem volt iskolánkban. 

 

11.  Tanulói balesetek alakulása, tanulói balesetek száma 

 

A tanév során összesen 2 baleset történt:  
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- 1 tanuló a homlokán sérült meg, homlokához dobtak egy botot, felületi sérülése lett 

- 1 tanulónak eltört a csuklója 

Baleset miatt 5 napnál hosszabb ideig egy tanuló sem 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 2017 / 2018 –as tanévben a következőképpen alakultak 

továbbképzéseink: 

Szakvizsgás alprogram 

A 2017/18-as tanévet 16 szakvizsgázott pedagógussal kezdtük, 2018 januárjában végzett 

keresztféléves képzés során még 1 kollégánk. Így intézményünkben 17 főre emelkedett a 

szakvizsgával rendelkező pedagógusok száma. Idő közben egy kollégánk nyugdíjas lett, így 

jelenleg 16 szakvizsgával rendelkező pedagógus dolgozik az iskolában. Ez a 61 fős 

tantestületnek valamivel több mint negyede, 26%-a. Továbbképzési programunkban szerepelt 

a törekvés arra, hogy az intézményben minél több szakvizsgázott pedagógus legyen. Az öt 

évvel ezelőtti 2013-as helyzettel összevetve több mint duplájára nőtt, 7-ről 16-ra emelkedett a 

szakvizsgás pedagógusok száma.  

A lehetőségek és célok függvényében további kollégák szakvizsgára jelentkezését is 

támogatjuk.  

 

Továbbképzési alprogram 

Továbbképzési programunk kiemeli a szakmai, módszertani megújulást célzó 

továbbképzéseken való részvételt.  

Jelenleg 14 egyetemet végzett pedagógus dolgozik az intézményben, ez közel negyede, 23%-a 

a nevelőtestületnek. 

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

tantárgy tanítására felkészítő képzések voltak. Négy kollégánk szerzett az etika tantárgy 

tanítására jogosító tanúsítványt, ők el tudják látni a felső tagozaton tanórákat, alsó tagozaton a 

tanítók végezhetik, végzik az etika tanítását. 

Iskolánk akkreditált kiváló tehetségpont, európai tehetségpont, ezért előnyben részesítettük a 

tehetséggondozásra felkészítő képzéseket. A következő ötéves programunkban is kiemelten 

kell kezelnünk a tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzéseket.  
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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.  

A számítógép, digitális tananyag használata minden tantárgy esetén fontos, ezért 

továbbképzési programunkban intézményünk támogatta és támogatja, hogy pedagógusaink 

közül minél többen vegyenek részt ilyen továbbképzésen.  

A mindennapos testnevelés bevezetését segítő szakmai képzéseken is részt vettek, hiszen az 

egészségnevelés is kiemelt feladatunk, s az iskolai testnevelés egészségnevelésben betöltött 

szerepe vitathatatlan. 

A továbbképzési programunkban rögzítetteknek megfelelően számos nevelési témájú 

képzésen vettek részt kollégáink. 

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

betekintést nyerni más iskolák életébe, jó gyakorlatainak megismerésére. 

Mindezek mellett az elmúlt öt év során több kisebb lélegzetű továbbképzésen is részt tudtak 

venni pedagógusaink.  

 

Finanszírozás és helyettesítés: 

A továbbképzési tervben meghatározott tanévenkénti 1-3 fő beiskolázását eddig sikerült 

kétszeresére növelni úgy, hogy az órarend kialakításával, szükség esetén módosításával a 

helyettesítések számát igyekeztünk minimálisra szorítani. A 2017/2018-as tanévben óraadó 

helyettest állítottunk a betegség miatt tartósan hiányzók helyére, ezzel a nevelőtestület 

terhelését csökkentettük. 

 

Továbbképzési helyzetkép a 2017 / 2018. tanév végén: 

Srs

z. Név 

Képzés 

foka 

Képzés 

megnevezése 

Képzés 

időtartama Képzés helye 

2018 

márciusában 

1. 

Lipótzyné 

Kiss 

Erzsébet 

Pedagógus 

szakvizsga 

Inkluzív nevelés 

okleveles tanára 

szakképzettségr

e épülő 

pedagógus 

szakvizsga 

2 féléves, 120 

kredit 

2017. februártól 

2018. januárig 

Kodolányi János 

Főiskola, 

Budapest 

sikeresen 

befejezve 

2. 

Deákné 

Kovacsics 

Beatrix 

Szakirányú 

továbbképzés 

költségtérítés

es 

Műveltségterüle

t:  

Ember és 

társadalom 

4 féléves 120 

kredit 

2016. 

szeptembertől 

2018. júniusig 

Kecskeméti 

Főiskola 
folyamatban 
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3. 

Szőkéné 

Szabó 

Gabriella 

Akkreditált 

pedagógus 

továbbképzés 

Tehetségfejleszt

ő sakk, mint 

oktatási eszköz 

30 óra 

2017-2018. 
Budapest 

sikeresen 

befejezve 

4. 
Dr. Szabó 

Andrea 

Akkreditált 

pedagógus 

továbbképzés 

Játékra fel! 

60 óra 

2017. 

szeptember 

 
sikeresen 

befejezve 

5. 

Gyimesi 

Réka 

Mácsikné 

Both 

Barbara 

Papp-Pósfay 

Zsuzsanna 

Lórné 

Molnár 

Tünde 

Zadravecz 

Edit 

Akkreditált 

pedagógus 

továbbképzés  

Személyiségfor

málás 

tehetségmentorá

lással 

30 óra 

2017. 11. 30 – 

12. 02. 

Új Nemzedékek 

Központ 

(Lánchíd iskola)  

sikeresen 

befejezve 

6. 
Szabó 

Gabriella 

Akkreditált 

pedagógus 

továbbképzés  

Személyiségfor

málás 

tehetségmentorá

lással 

30 óra 

2017. 09. 18 – 

20. 

Új Nemzedékek 

Központ 

Budapest  

sikeresen 

befejezve 

7. 

Palincsárné 

Farkas 

Szilvia 

Akkreditált 

pedagógus 

továbbképzés  

Személyiségfor

málás 

tehetségmentorá

lással 

30 óra 

2017. 09. 11-12-

13.. 

Új Nemzedékek 

Központ 

Budapest  

sikeresen 

befejezve 

8. 

Bardóczky 

Judit 

Kövesdi 

Gabriella 

Pirisiné 

Dognai 

Krisztina 

Akkreditált 

pedagógus 

továbbképzés 

A tehetség 

fejlesztése és 

gondozása az 

iskolában 

30 óra 

2018. 02. 19-21. 

Kecskemét, 

Lánchíd iskola 

sikeresen 

befejezve 

9. 

Juhászné 

Rozgonyi 

Márta 

Novák 

Lászlóné 

Akkreditált 

pedagógus 

továbbképzés 

Felkészítés a 

köznevelésiregis

ztrációs és 

tanulmányi 

alaprendszer 

pedadógus 

moduljaihoz 

30 óra  

2018. február 

E-learning  

(Budapest, 

Budafoki út 59.) 

sikeresen 

befejezve 

10. 

Szőkéné 

Szabó 

Gabriella 

Tóth Andrea 

Dr. Szabó 

Andrea 

Nagypál-

Madár 

Anikó 

Reile Péter 

Bali-Petrecz 

Akkreditált 

pedagógus 

továbbképzés 

Tehetségek 

mentorálása 

10 óra 

2017. 12. 08. 

Kecskemét 

Lánchíd iskola 

sikeresen 

befejezve 
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Barbara 

Balogné 

Nagy 

Katalin 

 

10. 

Bali-Petrecz 

Barbara 

Árva Tóth 

Zita 

Akkreditált 

pedagógus 

továbbképzés 

Csibésztúra 

tehetségátadó 

műhely 

3 óra 

2017. 10. 05. 

Magyar 

Tehetségsegítő 

Szervezetek 

Szövetsége 

Szeged, Radnóti 

Gimnázium 

sikeresen 

befejezve 

11. 

A 

nevelőtestüle

t minden 

tagja 

Belső 

tudásátadás 

Csibésztúra 

tehetségátadó 

műhely 

3 óra 

2017. október - 

november 

 

Helyben 
sikeresen 

befejezve 

12. 
Kissné 

Szabó Klára 

Szakirányú 

továbbképzés 

A zenehallgatás 

módszertani 

lehetőségei 

10 óra 

2018. március-

április 

Kecskemét, 

Református 

Kollégium 

folyamatban 

13.  
Bátor 

Miklósné 

Szakirányú 

továbbképzés 

HOL – MI 

Regionális 

Művészetpedag

ógiai 

Módszervásár 

10 óra 

2017. 11. 11. 

Kecskemét, 

Ifjúsági Otthon 

sikeresen 

befejezve 

14. 

Minden alsó 

tagozatban 

tanító 

kolléga 

Belső 

tudásátadás 

Lapot kérek! 

A Pécsi 

Tudományegyet

em programja 

3 óra 

2017. október 
Helyben 

sikeresen 

befejezve 

15.  
Szabó 

Gabriella 
 

Tehetségfejleszt

és az általános 

iskolában 

2 óra 

2017. 11. 30. 

POK 

Szeged 
 

16. 

Novák 

László 

Péterné 

 
Szaktanácsadói 

képzés 

2 óra 

2017. 11. 30. 

Kecskemét 

Vásárhelyi 

iskola 

 

17. 

Novák 

László 

Péterné 

 
OKM – 

intézkedési terv 

2 óra 

2017. 11. 30. 

Kecskemét 

Vásárhelyi 

iskola 

 

18. 
Árva Tóth 

Zita 
 

Szakértői 

konferencia 

2 óra 

2017. 09. 12.  

Kecskemét 
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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 

 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 
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 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 

 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. 
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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. 

 

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. 
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 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. 

 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. 
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 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.  

 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: 
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 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.  

 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.  



 

 

73 

 

 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). 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLET 
 



 

 

75 

 

DIFER mérés 

2017/2018-as tanév 

 
 

A 2017/2018-as tanévben a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános 

Iskolában a tanítók jelzése alapján 12 tanuló vett részt a DIFER mérésben, melynek 

eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze: 

 
 

Név Írásmoz-
gás-
koordiná-
ció 

Beszéd-
hang-hallás 

Relációs-
szókincs 

Elemi 
számolás 

Következ-
tetés 

Összefüg-
gés-
megértés 

Szocialitás DIFER 
index 

B.K 71% 

befejező 

szint 

98% 

optimum 

63% kezdő 

szint 

60% kezdő 

szint 

69% haladó 

szint 

69% 

befejező 

szint 

70%  haladó 

szint 

71% haladó 

szint 

M.I.D. 67%  haladó 

szint 

98% 

optimum 

71% haladó 

szint 

84% 

befejező 

szint 

44% kezdő 

szint 

50% kezdő 

szint 

75% 

befejező 

szint 

70%  haladó 

szint 

Sz. M. 75% 

befejező 

szint 

98% 

optimum 

75% haladó 

szint 

52% kezdő 

szint 

69% haladó 

szint 

63% haladó 

szint 

64% kezdő 

szint 

71% haladó 

szint 

V.K. 54% haladó 

szint 

98% 

optimum 

92 % 

optimum 

100% 

optimum 

75% 

befejező 

szint 

69% 

befejező 

szint 

73%  haladó 

szint 

80% 

befejező 

szint 

A.Á. 100% 

optimum 

100 % 

optimum 

75 % haladó 

szint 

89% 

befejező 

szint 

75% 

befejező 

szint 

81% 

befejező 

szint 

71% haladó 74% haladó 

szint 

P. Zs. 58% haladó 98% 

optimum 

79% haladó 

szint 

71% haladó 

szint 

44% kezdő 

szint 

63% haladó 

szint 

69% haladó 69% haladó 

szint 

P. M. 83% 

befejező 

szint 

98% 

optimum 

86% 

befejező 

szint 

98% 

optimum 

75% 

befejező 

szint 

94% 

optimum 

75% 

befejező 

szint 

87%  

optimum 

T.P. 71% 

befejező 

szint 

100% 

optimum 

86% 

befejező 

szint 

86% 

befejező 

szint 

69% haladó 

szint 

94% 

optimum 

73% haladó 

szint 

83% 

befejező 

szint 

F.M. 86% 

befejező 

szint 

97% 

optimum 

83% 

befejező 

szint 

81% 

befejező 

szint 

50% haladó 

szint 

69% haladó 

szint 

76% 

befejező 

szint 

71%  haladó 

szint 

B.L. 86% 

befejező 

szint 

98% 

optimum 

86% 

befejező 

szint 

62 % kezdő 

szint 

56% haladó 

szint 

50% kezdő 

szint 

63% kezdő 

szint 

71% haladó 

szint 

Sz.R. 79% 

befejező 

szint 

98% 

optimum 

63% kezdő 

szint 

82% 

befejező 

szint 

50%  haladó 

szint 

63% haladó 

szint 

77% 

befejező 

szint 

73%  haladó 

szint                                     

Sz.N. 54% haladó 

szint 

100 % 

optimum 

86% 

befejező 

szint 

91% 

optimum 

75% 

befejező 

szint 

69% haladó 

szint 

83% 

befejező 

szint 

80%  

befejező 

szint 

 
 

Kecskemét, 2018. augusztus 30. 

Lovrity Sándorné 

intézményvezető 

 


