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Bevezetés 
 

A törvényi változásokat a Magyar Közlöny online felületéről folyamatosan 

figyelemmel kísérjük. 

URL: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php 

 

A jogszabályok eligazodásában a Nemzeti Jogszabálytár segítségét vesszük igénybe. 

URL: http://njt.hu/ 

 

A tanév elején elkészítettük a munkatervet, a feladatellátási tervet. A tantárgyfelosztás 

elfogadása a KRÉTA rendszeren keresztül történt. Ez alapján elkészült összesített órarend, 

munkaidő nyilvántartás. A pedagógusokat és a tanulókat érintő változásokat a KIR-ben és a 

KRÉTA rendszerben folyamatosan vezetjük. Minden tagintézményben és telephelyen a külön 

beírási naplókat vezettünk. 

 

 A tanév kezdésével összefüggő feladatok határidőre teljesültek, az osztályfőnökök és 

szaktanárok a tanmeneteket és egyéb dokumentumokat határidőre elkészítették, azok 

ellenőrzése megtörtént. Az elkészült dokumentumok a helyi tanterv és a pedagógiai program 

alapján kerültek kidolgozásra.  

  

 Intézményeink részt vesznek az ISKOLTEJ és ISKOLGYÜMÖLCS programokban. 

 Örömmel vettük, hogy az érintett gyerekek gyógytestnevelési foglalkozásokon 

vehettek részt. Az iskolaorvosok által készített kimutatása alapján kerültek besorolásra a 

tanulók( II/a,  II/b). 

 

Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban mindenki részesült. Minden dolgozó 

munkavédelmi oktatáson vett részt, határidőre elkészültek az orvosi alkalmassági vizsgálatok 

is.  

Október 15-ig elkészültek a statisztikák. A munkatervben szereplő feladatokat 

folyamatosan figyelemmel kísértük és azok elkészültét ellenőriztük.   

  

A törvényi változások következtében aktualizáltuk az intézményre, vezetőre és 

pedagógusra vonatkozó belső elvárás rendszerünket. Ezeket feltöltöttünk az OH által 

működtetett informatikai felületre. 

 

Az intézményvezetés nagy figyelmet fordított a munkaidőkeret pontos betartására és a 

kapcsolódó dokumentumok (naplók, csoportnaplók, fejlesztések, tanórán kívüli foglalkozások 

stb) ellenőrzésére. 

 

Az év elején a gyermekek, szülők, pedagógusok és az intézményi dolgozók 

tájékoztatást kaptak a járványügyi helyzettel (COVID-19) kapcsolatos védekezési 

intézkedésekről. A védekezéshez szükséges eszközöket a tankerület folyamatosan biztosítja 

az iskolák számára. Az intézmény dolgozói az Intézkedési tervnek megfelelően járnak el. 

 

I. Az intézmény feltételrendszere, fejlesztések 

1.1. Tárgyi feltételek, azok fejlesztése, a fejlesztés forrásai 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php
http://njt.hu/
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 2020/2021 

osztályok száma 19 

tantermek száma 37 

tornaterem száma 2 

tornaszoba száma 2 

nyelvi labor száma 1 

számítástechnika terem száma 4 

könyvtár száma 2 

ebédlő száma 0 

 

 

EFOP-3.2.4-16-2016-00001. „Digitális kompetencia fejlesztése” pályázaton iskoláink 

a következő LEGO oktatási eszközöket kapta tagintézményenként és telephelyenként.  

o Lego Education WeDo 2.0 bázis szett     6 db 

o Lego Education WeDo akkumulátor     6 db 

o Lego Education WeDo Spike Prime bázis szett    4 db 

 

 

EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú „Digitális kompetencia fejlesztése” 

című,  kiemelt projekt keretében beszerzett 7 coll képátmérőjű LENOVO TB-7305F 

TAB M7 típusú tabletek és a hozzájuk tartozó tokok kiosztásra kerültek az alábbi 

iskolákba: 

 

o Hegyközi Kovácsvágási II. Rákóczi Ferenc Tagintézménye:   10 db 

o Hegyközi Általános Iskola Füzéri Perényi Péter Tagintézménye:   10 db 

o Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Hollóházi 

Telephelye:          10 db 

o Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Füzérkomlósi 

Telephelye:          10 db 

 

EFOP-4.1.2-17-2017-00123 „A Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi 

Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a 

minőségi  oktatás megteremtése érdekében” a következő fejlesztések valósultak meg: 

o iskola belső felújítása 

o 2 db multifunkciós terem kiépítése (folyamatban van) 

o oktatási eszközök beszerzése 

o kültéri játszótér 

o szabadtéri asztalok padok beszerzése 

 

Az IKT eszközök használatát indikátorok segítségével mérik. El kell érni, hogy a 

tanulólétszám legalább 75% tanítási órákon használja az IKT eszközöket. A tanítási órák 

legalább 30 %-ban használnunk kell ezeket az eszközöket. Ezt az E-naplóban kell jelölni az 

adott óra tulajdonságainál (IKT TIOP). A program fenntartási időszakában - 2020. december 

31. – félévente jelentési kötelezettségünknek eleget tettünk. 

Az intézmény tárgyi feltételei, környezete biztosítják a tanulóknak a tanuláshoz és a 

fejlődéshez megfelelő tárgyi környezetet. 
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1.2.Kapcsolat a fenntartó Sárospataki Tankerület Központtal, gazdálkodás. 

 

Feszes gazdálkodással segítünk a Sárospataki Tankerületi Központnak a költségvetési 

számok között maradni.  

A tanév indításához szükséges feltételeket biztosította a tankerület. Az irodaszerek 

szeptemberben kiszállításra kerültek. A különböző tantárgyak tanításához szükséges eszközök 

és anyagok megvásárlásra kerültek.  

Szeptember – december hónapokban intézményi ellátmány működött, amit a sürgős 

problémák megoldására tudtunk felhasználni. Nagy segítséget jelentett a mindennapi 

nehézség megoldásában. 

A félév során benyújtott igénybejelentéseinket a fenntartó engedélyezte. 

Decemberben Mikuláscsomagot biztosítottak minden tanulónak. 

Segítettük a Tankerületi Központ tisztítószer beszerzését. Az igény felmérése után egy 

negyedévre megkaptuk az igényelt tisztítószerek nagy részét, amit köszönünk. 

Elkészítettük a tanév I. félévének vonatkozásában az irodaszer és szakmai anyagok 

beszerzési igényét, amit elküldtünk a fenntartónak és folyamatosan érkeznek az eszközök.  

 A fenntartónak időben megküldtük azok névsorát, akiket 2021. januártól új fizetési 

fokozatba kell sorolni és azokat is, akik 2021-ben jogosultak a jubileumi jutalom kifizetésére.  

  

1.3. Pályázatok eredményei, folyamatban lévő pályázatok 

 

Intézményünk minden pályázatot szeretne kihasználni, ami a gyermekek fejlesztését, 

valamint az intézmények állagának megóvását szolgálja. 

 

 

 

kódja megnevezése 
támogatás 

összege 

megvalósítási 

időszak 

résztvevők száma 

pedagógus tanulók 

OTP Bank 

Bozsik 

Intézményi 

Program 

Pálházán 

Sportfejlesztés 40000 Ft 

értékben 

eszközcsomag 

2020. szept. 1. - 

2021. június 

15. 

 

1 51 

 

1.4. A személyi feltételek alakulása, nevelőtestületi egység: 

Intézményünkben a szakos ellátottság 95 %, ami az áttanításoknak köszönhető. 

 
főiskolai 

végzettség 

egyetemi 

végzettség 

határozott 

idejű 

munkaviszony 

határozatlan 

idejű 

munkaviszony 

óraadó áttanítók 

2020/2021 33 2 0 35 0 8 

2019/2020 39 0 0 39 0 11 

2018/2019 39 0 0 39 0 11 
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A tantestület szakmailag jól képzett, amihez nagy munkabírás tartozik A sok éve 

együtt dolgozó kollégák ismerik egymás munkáját, szokásait, követelményrendszerét, ami 

nagyban hozzájárul nevelő – oktató munkánk eredményességéhez. Az eredményes munka 

feltétele, hogy minden pedagógus a saját területén jól képzett legyen, munkáját 

következetesen és magas színvonalon végezze, nyitott legyen a gyerekek felé, szeresse őket.  

Fontos volt, hogy az egyes szabályzatokban megfogalmazott követelményeket 

mindenki következetesen alkalmazza. Vonatkozik ez a rendszeres osztályozásra, értékelésre, 

az ellenőrző könyvek vezetésére, a gyerekek munkáinak rendszeres ellenőrzésére, a pontos 

órakezdésre, az ügyeleti rend betartására és így tovább. Következetesnek kell lennünk iskolai 

élet minden területén, mert csak így tudjuk a gyerekeket is rendszeres munkára, fegyelmezett 

magatartásra szoktatni. 

 

Októberben és decemberben nevelési értekezletre és munkaközösségi foglalkozásokra 

került sor a következő témákban: 

 az új 1. és 5. osztályos tankönyvek használatával kapcsolatos tapasztalatok 

megbeszélése 

 a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének 

biztosítása. 

 Digitális Kollaborációs Tér (DKT) használata, tapasztalatok átadása. 

 

beosztás Pálháza Hollóháza Kovácsvágás Füzér F.komlós összesen 

pedagógus 25 2 3 2 2 34 

gyógypedagógus 1     1 

utazó 

gyógypedagógus 

     0 

Könyvtáros 

tanár/tanító 

     0 

iskolapszichológus      0 

iskolatitkár 1     1 

adminisztratív 

munkatárs 

1     1 

pedagógiai asszisztens       

rendszergazda      0 

gyermek- és 

ifjúságvédelmi 

felügyelő vagy 

gyógypedagógiai 

asszisztens 

     0 

takarító 3 1   1 5 

portás 1 1    2 

karbantartó 4     4 

Alkalmazottak 

létszáma 

összesen 

36 4 3 2 3 48 

Közfoglalkoztatottak:     1 1 

 

 A helyi önkormányzat is biztosít Kovácsvágáson két fő takarítónőt és egy fűtőt a 

mindennapi munkához.  
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A következő években várható nyugdíjazások:  

 2021-ban  1 fő pedagógus 

 2022-ben  4 fő pedagógus 

 2023-ban  1 fő pedagógus 2 fő takarítónő 

 

1.4.1. Pedagógus életpálya  

 

 Minősítések 2021-ben:  Bilku Péter – február 23.,  

Szöllősiova Monika – március 16. 

  

A félév során önértékelésekre nem került sor, majd a második félévben valósulnak a 

tervezettek szerint. 

  

 

Önértékelt pedagógusok kimutatása 2016-2021 között 

 

  S.sz. 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

  0 2 22 7 7 6 0 

% 0% 4% 55% 72% 88% 100% 100% 

1   H Sné B P HP J A XX   

2   H Z int. vez. H I T T G-né K A XX   

3     H Z (P) N SZ C P I E XX   

4     H Zs LL T H N XX   

5     K B DA T A XX   

6     
H Z 

intézm 
TTÁ M Sz A XX   

7     K J OKV 
 S Sz 

Sz 
    

8     G K         

9     NY ZS         

10     SZ S         

11     T Ané (P)         

12     CS O E         

13     B A P         

14     D Sné         

15     L Zsné         

16     H Lné         

17     SZ Jné         

18     L G         

19     H Zné         

20     SZ A         

21     H Z (Fk)         

22     S T T         



 
8 

Össz. 0 2 22 7 7 6 0 

Összes értékelt pedagógus száma: 24 31 38 43 43 

Összes értékelt pedagógus 

százaléka: 
55% 72% 88% 100% 100% 

 

1.4.2.Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 2021-ben: 

 

 A 2021. évi ellenőrzési tervbe bekerült intézmény, tagintézmény: 

  nincs 

 

 A 2021. évi ellenőrzési tervbe bekerült intézményvezető, tagintézmény-vezető:: 

  nincs 

 

 A 2021. évi tanfelügyeleti ellenőrzésbe bekerült pedagógusok: 

  Kovács Barnabás     

  Sápiné Trembulyák Tünde    

  Gönczi Katalin      

 

1.5. Szakember ellátottság: átképzés, továbbképzés – a továbbképzési terv tükrében 

A továbbképzési program és beiskolázási terv készítését és tartalmi elemeit a 

277/1997. (XII.22) kormányrendelet írja elő. 

A korábbi beiskolázási terv még érvényben van.  

Magyariné Szoleczki Adrienn szeptemberben megkezdte tanulmányait levelező 

tagozatos tanító alapképzési szak-nemzetiségi szlovák tanítói szakirány szakon.  

 

A félév során egy alkalommal vettük igénybe a szakmai szakszolgáltatást (POK) „A 

kiemelt figyelmet igénylő tanulók segítése” témakörben. 

 

Igényt nyújtottunk be a 2021. év pedagógiai szakmai szolgáltatások országos 

megtervezéséhez: 

 

„ Nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatás” témakörben:  

 nemzetiségi iskolai nevelés-oktatással kapcsolatos szaktanácsadás 

1.6. A nem pedagógus állomány tevékenysége 

 

Az iskolatitkár, intézményi adminisztrátor feladatát lelkiismeretesen végzi. Határidőre 

teljesíti az elvárt adatszolgáltatásokat, vezeti a KIR és KRÉTA rendszerben a változásokat.  

A pedagógiai asszisztensünk a feladatát az elvárásoknak megfelelően végzi. 

Nagy segítségünkre vannak az iskolák karbantartói, akik a javítási munkákat elvégzik. 

Fűtenek Hollóházán, Kovácsvágáson, Füzérkomlóson és Pálházán. Az iskola állagának 

megóvása, javítása továbbra is jelentős feladatuk marad. A karbantartók nagyon sok 

mindenhez értenek. Nagy segítség az, hogy a legtöbb esetben olyan munkálatokat is el tudnak 

végezni (Vízvezeték szerelés, központi fűtés szerelés, lakatos munkák, hegesztés, festés, 
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meszelés, csatornatisztítás), amely az iskola számára komoly anyagi megtakarítást jelent. 

Szükség esetén munkájukat felajánljuk a Tankerületi Központ fenntartásában lévő 

intézményeknek. 

 A takarítók tisztán tarják az intézmény épületeit. 



 

 

1.7. A tanulói létszám alakulásának elemzése 

 

A demográfiai adatok sajnos folyamatos csökkenést mutatnak, ezt az októberi statisztikai adatok is alátámasztották.  

 

A következő táblázatban foglaljuk össze az intézményre vonatkozó I. félév végi adatokat: 

 

 Pálháza Hollóháza Kovács-

vágás 

Füzér Füzérkomlós 20/21 19/20 18/19 17/18 

 1 2 3 4 5 6 7 8 1-3 

 

 1-3 2-4 1-4 1-4      

Oszt száma 1 1 1 1 2 2 2 2 1  1 1 1 1  17 19 19 19 

Létszám 14 11 14 8 34 24 27 30 10 0 11 13 11 15 0 222 230 260 280 

Egyéni 

tanrend 
 1              

1    

Szünetelő 

jogviszony 
    1 1          

2 3 2  

 

 

 

               

    

Egésznapos 14 10 14 8 0 0 0 0 10 0 11 13 10 15 0 105 115 130 116 

Napközis 0 0 0 0 25 21 17 27 0 0 0 0 0 0 0 90 90 125 144 

Eng. 

távollét 
    14 3  3        

 19 1  

HH 2 3 0 2 11 4 8 10 2 0 9 12 1 3 0 67 38 39 50 

HHH 2 0 2 1 6 10 4 14 3 0 0 0 2 8 0 52 98 104 114 

SNI 0 0 0 0 4 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 12 19 18 23 

BTMN 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 6 27 13 17 

RGYV 4 3 2 3 17 15 13 20 2 0 9 12 3 11 0 114 140 138 163 

Étkezők 14 10 14 8 34 22 24 26 10 0 11 13 11 15 0 212 220 250 277 

Bejárók 7 6 7 6 30 21 22 27 0 0 0 0 8 5 0 139 139 153 167 
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1.8. A tankötelezettség, iskolába járás helyzete.  

 

Mulasztott órák száma: 10786. Sajnos tudjuk, hogy van néhány tanuló, aki sokat 

hiányzik. jelen tanévben a járvány miatt növekedett. Igazolatlan órák száma 59. Az 

igazolatlan hiányzások esetén felszólítást küldünk a szülőnek. A pedagógusok feladata, hogy 

szigorúak és következetesek legyenek, tartsák be a törvényi előírásokat. Sajnos előfordult, 

hogy ennek ellenére a tanuló továbbra is igazolatlanul mulasztott. Ebben az esetben 

feljelentéssel élünk. A következő táblázat az iskolai hiányzásokat mutatja: 

 

19/20. félév Pálháza Hollóháza Kovácsvágás Füzér F.komlós Összesen 18/19 17/18 

Hiányzás 

(óra) 

5758 546 464 0 806 7574 8288 9869 

Igazolatlan 

(óra) 

25 0 27 0 4 56 334 164 

Hiányzási 

átlag (óra) 

36,4 30,33 17,8 0 40,3 32,93 22,36 35,25 

Nem 

hiányzott 

30 5 9 8 0 52 45 47 

 

20/21. félév Pálháza Hollóháza Kovácsvágás Füzér F.komlós Összesen 19/20 18/19 

Hiányzás 

(óra) 

9454 210 588 155 382 10786 7574 8288 

Igazolatlan 

(óra) 

59 0 0 0 0 0 56 334 

Hiányzási 

átlag (óra) 

56,5 21 25,3 14,1 25,46 48,59 32,93 22,36 

Nem 

hiányzott 

23 2 4 6 2 37 52 45 

 

A félév során a következő felszólításokkal éltünk: 

 

Igazolatlan hiányzás: 

  1 óra után:  7 esetben 

10 óra után: 2 esetben 

Összes hiányzás esetében felhívtuk a szülő figyelmét a rendszeres iskolába járásra: 

  100 óra után   26 esetben 

250 óra után  1 esetben 
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Gyermekjóléti szolgálat megkeresése hány tanuló esetén történt: 2 0 0 1 0 

Fegyelmi eljárás alá vont tanulók száma: 0 0 0 0 0 

A veszélyeztetett tanulók száma ebben a tanévben: 0 0 0 0 0 
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II. Az iskola főbb munkatervi feladatainak elemzése 

 

2.1. A futó vagy új szakmai programok beválása 

2.1.1.Az iskolai lemorzsolódást megelőző program  

Elvégeztük az előzetes felmérést a tanulók körében, azzal a céllal, hogy mely 

osztályokból kiket kell bevonnunk az egyéni fejlesztésbe. Bár az OH által kért program a 

felső tagozatok körében kéri ezt, mi az egész iskolára kiterjesztettük megelőzési céllal. A 

pedagógusok elkészítették a tanulói fejlesztési terveket az előzetes felmérések alapján.  

A hollóházi és kovácsvágási A pedagógusok részt vehettek az EFOP-3.1.11-19-2020-

00001 „Kedvezményezett településeken működő állami fenntartású köznevelési intézmények 

munkájának támogatása projekteben”. Hollóházán: 3 fő pedagógus, Kovácsvágáson 5 fő 

pedagógus. A projekt célja: „A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésének egyik 

legalkalmasabb módja a diákok tanulási kedvének, kíváncsiságának ébrentartása, továbbá 

rendkívül fontos a pedagógiai munka elismerése és ösztönzése is. A projekt elismeri, hogy a 

kollegák többlet időt és figyelmet fordítanak a tanulókra az esetleges lemaradások 

kompenzációjáért.” 

A pedagógusok a veszélyeztetett tanulókkal órákon korrepetálásokon egyénileg 

foglalkoznak. Kapcsolatban vagyunk a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, 

rendszeresen jelzéseket küldünk a tanulókról, esetmegbeszéléseken vesznek részt a gyermek 

és ifjúságvédelmi felelőseink. 

A következő táblázat a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számát, kiváltó 

okokat mutatja: 

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók az szeptember 1-jén: 

 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b 

Lemorzsolódással veszélyeztetett     2 1 2 1 

3-as alatti eredmény     2 2 2 1 

1,1 –es rontás         

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók az I félév végén: 

 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b 

Lemorzsolódással veszélyeztetett      2 2  

3-as alatti eredmény      2 2  

1,1 –es rontás         

bukás      1 2  

magatartás rossz (2)       1  

szorgalom hanyag (2)      1 2  
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magántanulóvá vált         

kettő feltétel együttesen      1 2  

100 óra hiányzás      1   

kiemelt figyelmet igénylő      1 2  

RGYV       2  

16 évnél idősebb         

 

Minden hónapban egyeztetés történt a KRÉTA rendszerben lévő ESL riasztás alapján az 

osztályfőnökökkel. Félév végi ESL adatok: 
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 Tantárgyi átlagok a félév végén: 
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2.1.2. „ Út a középiskolába” ösztöndíjprogram 

Évek óta részt veszünk ebben a programban. Ez a pályázat segítséget nyújt a hátrányos 

helyzetű diákok középiskolai felkészítésében. Az idei évben kiírásra került a pályázat, amire 

pedagógusaink és tanítványaink jelentkeztek, többségük sikerrel pályázott. Sikeres elbírálást 

követően, heti két foglalkozáson végezte a félévi mentori feladatokat. Az első negyedéves 

beszámolók elkészültek és ezeket feltöltöttük a program online felületére. 

 

 
pályázati 

azonosító 

résztvevő 

pedagógusok 

résztvevő 

tanulók 

2018/2019 

Pálháza 

UKIR-

10086R-

2018 

12 29 

2019/2020 

Pálháza 
 16 36 

2020/2021 

Pálháza 
 16 33 

 

2.1.2. Waberer- ösztöndíjprogram 

 A Waberer’s ösztöndíj program keretében több tanulónk is pályázatot nyújtottak be a 

mentorokkal együtt. 

 

 
résztvevő 

pedagógusok 

résztvevő 

tanulók 

2018/2019 

Pálháza 
14 36 

2019/2020 

Pálháza 
14 34 

2020/2021 

Pálháza 
15 33 
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A félév során több pedagógus esetében sor került a programban végzett 

tevékenységének az ellenőrzésére. 

2.1.3.Boldog iskola program: 

Iskolánkban működik a „Boldog Iskola” program. Az alsó tagozaton tovább 

folytatódik a Boldog órák tartás.  

 

2.2. Bemeneti és kimeneti mérések: 

 

A gyermek eltérő ütemű éréséből fakadó hátrányoknak a csökkentése, továbbá az 

alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az iskolánkban december 

hónapban felmértük azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a 

tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban 

kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanítók indokoltnak látták az azt elősegítő 

pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 

alkalmazását. 

A tanév elején és félévkor az osztályokban átfogó méréseket végeztünk a tanulók 

tudásszintjének megállapítására. Ezek elemzése, értékelése nagy jelentőségű a következő 

félév feladatainak meghatározása tekintetében.  

NETFIT mérés: 

Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2019/2020. tanévben országos mérés, értékelés 

keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A 

vizsgálatot az iskoláknak – az 1–4. évfolyamán tanulók kivételével – a nappali rendszerű 

iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2021. január 11. és 2021. április 29. között 

kell megszervezniük. 

Felelős: testnevelést tanítók. 

 

A kompetencia méréshez szükséges adatokat az elküldtük a Hivatal részére 2020. 

november 20-ig.  

2.3. A tanulók nevelési-oktatási eredményei, problémái 

 

A bukások és a gyenge osztályzatok okát szinte kivétel nélkül mindenki a tanulók 

tanuláshoz való nem megfelelő viszonyában látja.  

Tanulni a gyerekek szinte egyáltalán nem tanulnak. Legyen a tananyag bármi, a 

könyvek otthon csukva maradnak. Gyakran elmarad a szülői számonkérés az otthoni munka 

során. Az írásbeli leckéket még csak összecsapják, de az elméletet, a szabályokat már 

egyáltalán nem tanulják. Ez megnehezíti, a mindennapi munkát mivel az elméleti alapok 

nélkül nehezen mennek a gyakorlati feladatok is.  Amit nagy nehezen az órán beléjük 

sulykolunk, azt néhány nap múlva elfelejtik. Sokak figyelme órán is elkalandozott. 

Egyre gyakrabban tapasztalható az érdeklődés hiánya, az elért teljesítmény iránti 

közömbösség, érdektelenség. Gyakran készületlenek a tanulók, hiányos a felszerelésük. Talán 

a mai gyerekek megváltozott körülményei, az őket körülvevő példa nem igazán erősítik az 

iskola céljainak megvalósulását.  

Az iskola különböző délutáni elfoglaltsági keretében lehetőséget biztosít az 

elmaradások pótlásárára illtetve a tehetségek kibontakoztatására. A szakkörök, a felzárkóztató 

foglakozások, napközis tevékenységek mind a tanulók tudásának bővítését szolgálják. 
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Szerencsére voltak azért olyan diákjaink, akik a félév során nagyon szépen 

teljesítettek, melynek eredményeképpen félévi bizonyítványuk kitűnő lett. 

 

Vannak olyan készségek és képességek, amelyek kialakítását valamennyi iskolai tantárgy 

oktatásánál segítettük. Ezek a következők: 

 az anyanyelv szóban írásban történő helyes alkalmazása 

 a beszédképesség, a kifejező néma olvasás fejlesztése 

 jó tanulási szokások kialakítása 

 gondolkodási kultúra művelése 

 az önművelés szokásainak kialakítása 

 az egészséges életmód feltételeinek, szokásainak a kialakítása 

 természetvédelem, környezetvédelem 

 az írásbeli munkák külalakja. 

 

A statisztikák tükrében a 2020/2021-es tanév első félévében a következőkről 

számolhatunk be. 

 

 Pálháza Hollóháza Kovácsvágás Füzér F.komlós Összesen 19/20 18/19 

Kitűnő 28 5 1 2 3 39 46 40 

Bukott 4 0 0 0 0 4 5 8 

1 tantárgy 3 0 0 0 0 3 1 3 

2 tantárgy 1 0 0 0 0 1 3 2 

3 tantárgy 0 0 0 0 0 0 0 3 

3-nál több 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

A második félévre feladatunk, hogy az eredménytelenül tanulókat a lehetőségeinkhez 

mérten felzárkóztassuk. Ebben segítségünkre van az iskolai lemorzsolódást megelőző egyéni 

fejlesztés. A fejlesztő munkában számítunk a szülők együttműködésére. 

 

Tanulmányi eredmények (osztályok átlageredményei, magatartás és szorgalom nélkül): 
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Tanulmányi átlageredmény 2017/2018-as tanévben: 4,14 4 4,15 4,22 4,69 4,23 

Tanulmányi átlageredmény 2018/2019-es tanévben: 4,28 4,15 4,72 4,36 4,70 4,28 

Tanulmányi átlageredmény 2019/2020-as tanévben: 4,36 3,93 4,84 4,44 4,73 4,46 

Tanulmányi átlageredmény 2020/2021-es tanév I. 

félévében: 
4,39 4,09 4,61 4,44 4,74 4,45 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás 

A félévben a szakvéleménnyel rendelkező részképesség zavaros tanulók fejlesztésére 

iskolánkban a szakszolgálat ellátásával került sor.  Természetesen nem csak a diagnózissal 

rendelkező tanulók tekinthetőek problémásnak. Intézményünkben az alábbi formákban 

valósulnak meg a velük való foglalkozások. 
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 Tanítási órákon: személyre szabott feladatokkal, differenciált házi 

feladatokkal, egyéni képességhez igazodó feladatokkal. 

 Tanítási órán kívül: korrepetáláson egyéni foglalkozással, differenciált 

gyakorló feladatok készítése a tanuló szintjének megfelelően. 

 Tanulást segítő foglakozásokon: Fokozott odafigyelés, személyes 

segítségadás, célzott gyakoroltatás, tanuló párok kialakítása. 

 Fejlesztő órán: személyre szabott, a problémából kiinduló, egyéni 

foglalkozás. 

Fontos, hogy megtaláljuk mindenkiben az értékes jellemvonásokat, a tehetséget. 

Fontos, hogy ezeket felismerve megerősítsük, fejlesszük és sikerélményhez juttassuk őket 

tanulmányaik során.  

Sajátos nevelési igényű tanulók ellátását az intézmény egyik pedagógusa végzi. 

Integrált ellátásuk, mint szervezeti forma, megfelelő továbbhaladást, ismeretelsajátítást, 

felzárkózást és közösségi légkört biztosít számukra. Fejlesztésüket habilitációs és 

rehabilitációs foglalkozások keretében biztosítjuk, melyeket célirányosan a gyógypedagógus, 

logopédus kollégák tartanak. 

A foglalkozásokra nagyon szívesen jönnek, várják azokat. Különösen fontos a 

gyermekek számára az egyéni bánásmód, a különleges odafigyelés.  

Fontos feladat a motiváció és a munkamorál erősítése, a szociális kapcsolatok mellett. 

Részképességeik fejlesztése ezután érhet el sikeres eredményt. Nagy segítséget nyújtanak az 

IKT eszközök munkánk során, a számítógépes feladatok/játékok az okostelefon jó motiváló 

erejű, amiket minden alkalommal használunk is. A papír alapon végzett feladatok sokkal 

kevésbé keltik föl érdeklődésüket. Olvasni is szívesebben olvasnak számítógépről 

ismeretterjesztő szövegeket. Egy-egy ilyen olvasmányt gördítünk tovább és a benne rejlő 

tudást igyekszünk maximálisan kiaknázni, így koncentrálva a matematikával, anyanyelvvel, 

természetismerettel, történelemmel, orientációs képességek, memória, figyelem, kreativitás és 

emlékezet fejlesztésével. 

Második félévben célunk a bukás elhárítása, a tanuláshoz, munkához való kedv 

erősítése. Nem elhanyagolható magatartásuk, közösségben való viselkedésük jó irányba 

terelése. 

 

Különleges bánásmódot igénylő tanulók az I. félév végén: 

 

 többi tanulóval 

együtt 

nevelhető 

sajátos nevelési 

igényű tanuló 

többi tanulóval 

együtt nem 

nevelhető 

sajátos nevelési 

igényű tanuló 

beilleszkedési, 

tanulási, 

magatartási 

nehézséggel 

küzdő tanuló 

kiemelten 

tehetséges 

tanuló 

2020/2021 12 0 7 5 

2019/2020 15 0 9 14 

2018/2019 18 0 13 19 

2017/2018 27 0 18 12 

 

SNI-s tanulók félév folyamán történt változásait tartalmazza a következő táblázat:  

 

SNI október 1. I. félév 
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Pálháza 10 10 

Hollóháza 0 0 

Kovácsvágás 3 2 

Füzér 0 0 

Füzérkomlós 0 0 

Összesen 13 12 

 

2.4. Hit- és erkölcstant választó tanulók száma az 1-8. évfolyamokon 

 A szülők élnek a választás lehetőségével. A három bejelentkezett egyház mellett 

néhány tanuló az etikát választja. 

 
református 

római 

katolikus 

görög 

katolikus 

etika 

1 6 6 2 0 

2 5 4 2 0 

3 3 8 3 0 

4 4 3 1 0 

5 8 20 3 3 

6 10 10 4 0 

7 12 12 2 1 

8 6 13 3 8 

Pálháza összesen 54 76 20 12 

1 0 4 0 0 

2 0 2 0 0 

3 0 4 0 0 

4 0 0 0 0 

Hollóháza összesen 0 10 0 0 

1 0 3 1 0 

2 0 1 0 0 

3 2 1 1 0 

4 0 0 2 0 

Füzér összesen 2 5 4 0 

1 2 4 0 0 

2 2 2 0 3 

3 3 2 0 0 

4 1 3 0 2 

Kovácsvágás összesen 8 11 0 5 

1 0 2 0 0 

2 1 4 0 2 

3 2 2 0 0 

4 1 1 0 0 

Füzérkomlós összesen 4 9 0 2 

Mindösszesen 68 111 24 19 

2019/2020 71 111 25 23 

2018/2019 82 127 24 25 

2017/2018 88 130 21 41 
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2.5. A továbbtanulás előkészítő feladatok. 

  

Megtörtént a középiskolai írásbeli felvételikre történő jelentkezés. A tanulók a 

központi írásbelin részt vettek. Lehetőséget adtunk a jelentkező középiskoláknak 

bemutatkozásukra, valamint részt vehettek a középiskolai nyílt napokon online formában. 

Jelenleg a felvételi jelentkezési lapok kitöltése folyik. A továbbtanulási elképzelések a 

következők: 

 

Pálháza Gimnázium Technikum Szakképző Nem tanul tovább 

8a 2 11 5 0 

8b 3 6 3 0 

Összesen 5 17 5 0 

 Gimnázium Szakközépiskola/ 

Technikum 

Szakiskola/  

Szakképző 

Nem tanul tovább 

2019/2020 3 12 18 0 

2018/2019 8 5 16 0 

2017/2018 2 17 23 0 

 

Szinte mindenki részt vett az online nyílt napokon. 

 Pályaorientációs felmérésben vett részt minden 8.osztályos tanulónk szeptemberben. 

Pályaorientációs napot szerveztünk decemberben a székhelyintézményben, telephelyen 

és a tagintézményekben 

2.6. A diákönkormányzat működésének tapasztalatai 

 

 A szabadidős programok tervezésében és szervezésében hagyományosan jelentős 

szerepet játszik a Diákönkormányzat. 

Célunk ebben a félévben is a szabadidő hasznos, kulturált eltöltése volt a járványügyi 

szabályok betartása mellett. Ehhez kínált a diákönkormányzat különböző programokat, 

amelyek a gyerekek épülését és szórakozását is szolgálták kiscsoportokban. Ezek a 

rendezvények mindig kapcsolódtak valamilyen konkrét célhoz vagy világnaphoz.   

Sikeresen működött egész félévben az iskolai diákönkormányzat. A diákok közösségi 

munkáját segítő pedagógusok feladatukat önállósággal végezték, a kollégáktól legtöbbször 

kellő segítséget kaptak. A diákönkormányzat munkája szerencsésen sokrétű volt, arányosan 

kaptak teret a nevelési, közösségfejlesztési, egészség megőrzési, sportolási és a szórakozási 

programok.  

  

A tanév során rendszeres volt a faliújság készítése. A diák-önkormányzati fal nemzeti 

ünnepeinkhez, a tanulmányi versenyekhez, az évszakokhoz, a vallási ünnepekhez, az iskolai 

szervezett programokhoz kapcsolódtak. Néhány sikeres rendezvény: 

MDSZ sportnap 

Diákparlamenti választások 

Egészségnevelési hét 

Adventi gyertyagyújtás 

Karácsonyi játszóház osztálykeretekben 

Sportnap (lövészet, tájfutás) csoportos formában 
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A karácsonyi ünnepekre való készülődést egy projekt keretében valósítottuk meg. 

Ezen a héten nagyon sok érdekes és változatos programba kapcsolódhattak be a diákok 

érdeklődésüknek megfelelően. Készítettek karácsonyi díszeket, ajándékokat osztályonként.  

 

2.7. Gyermek- és ifjúságvédelem  

 

Gyermekvédelmi tevékenységünk alapvető célja: olyan fiatalokat bocsássunk ki a 8. 

osztály végén, akikben erős a motiváció az egészséges életvitelre, képesek a társadalom 

kihívásaihoz való alkalmazkodásra és a jelentőségteljes döntések meghozatalára.  

  Az iskola feladata és felelőssége évről-évre nő az ifjúságvédelem területén. E 

tevékenységünk alappillérei:  

 - felderítés,  

 - prevenció,  

 - jelentkező problémák kezelése, megszüntetése.  

 

Mindezek mellett a gyermekvédelmi tevékenység kiterjed a hátrányos helyzetű, a 

halmozottan hátrányos helyzetű és a védelembe vett tanulók felderítésére, nyilvántartására, 

hátránykompenzálására, valamint a túlkoros és sokat hiányzó tanulók problémáinak 

enyhítésére. (A túlkorosság elsősorban nem az évfolyamismétlések miatt van jelen, hanem a 

kései iskolakezdés miatt.)  

 

Fontos feladat a tolerancia fejlesztése, egymás tisztelete, a viselkedési normák betartása. 

Ezekre a területekre az osztályfőnöki órákon, illetve minden pedagógus a szaktárgyi óráin 

próbálja felhívni a figyelmet. 

A hátrányos helyzetű gyerekek mindig több figyelmet igényelnek, így személyes 

beszélgetések alkalmával lehetőség nyílik a problémák kivesézésére. Ha ez a beszélgetés nem 

vezet eredményre, akkor a Gyermekjóléti Szolgálattal vesszük fel a kapcsolatot. A 

kapcsolattartás velük intenzív és rendszeres. Az észlelt problémák jellege általában 

tanulmányi, magatartási probléma, valamint a stabil szülői háttér és megfelelő értékrend 

hiánya. 

 

A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység: 

 Felzárkóztató foglalkozások. 

 Pályaválasztás segítése. 

 Személyes egyéni tanácsadás szülőknek tanulóknak. 

 Egészségügyi szűrő vizsgálatok megszervezése. 

 Kapcsolatot tartottunk a háziorvosokkal, a rendőrökkel és a 

sátoraljaújhelyi Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereivel 

 

Minden iskolánkban Petercsák Beáta látja az iskola szociális segítő tevékenységet. 

 

2.8. Az iskola kapcsolatrendszere, részvétel a szűkebb és tágabb társadalmi környezet 

alakításában 

 

A vezetői megbeszéléseken rendszeres a kapcsolattartás a tagintézményekkel, 

telephelyekkel online formában. 
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2.8.1. Intézményi tanács 

 

Intézményi tanács törvényes feltételeknek megfelelően működik. Rendszeresen 

beszámolunk az iskola munkájáról. 

 

2.8.2. Szülői munkaközösség 

 

A szülői munkaközösséggel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Munkaterv alapján 

végzik a tevékenységüket. A fogadóórák és a szülői értekezletek jelzik a mindennapos 

kapcsolatot, melyek a jelen félévben online formában valósultak meg.  

 

Sok szülő továbbra sem tartja a kapcsolatot az iskolával, a szülői értekezletről azok a 

szülők maradtak távol, akiknek gyermekével problémák vannak.  

 

2.8.3. Helyi Önkormányzatok 

 

Az intézmény minden településen jó kapcsolatot tart fenn a települések vezetőivel.  

 

2.8.4. Szakmai kapcsolatok 

 

Folyamatos és jól működő a kapcsolat a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai 

szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, az iskola-egészségügyi ellátást biztosító 

egészségügyi szolgáltatóval. Kölcsönösen segítjük egymás munkáját a gyermekek fejlődése 

érdekében. 

Folyamatos kapcsolatban vagyunk a sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Gyámügyi 

Osztályával, a Pedagógiai Szakszolgálattal és a pálházi Alapszolgáltatási Központ 

családsegítőivel. 

A gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatba állunk. Jól működik a jelzőrendszeri a 

pedagógus és a gyermekjóléti szolgálatok között. Jelentjük a problémákat, amelyekre közösen 

keressük a megoldásokat. 

A védőnők és az iskolaorvosok az aktuális szűrővizsgálatokat elvégzik. A védőnők 

elfogadott munkaterv alapján végzik munkájukat. 

 

     2.8.5. Egyéb kapcsolatok. 

 

Jó a kapcsolatunk a rendőrséggel és az iskolarendőrrel, kisebbségi 

önkormányzatokkal, a településeken működő egyéb civil szervezetekkel, alapítványokkal. 

 

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Szlovák és a Ruszin nemzetiségi 

Önkormányzatokkal. A helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a tanév elején minden 

pálházi első osztályos ajándékcsomagot kapott a tanévnyitó ünnepsége.  

 

Kapcsolatban vagyunk a Pálháza FC-vel. Gyermekeink szívesen vesznek részt az OTP 

Bank Bozsik Intézményi Program mellett az egyesület korosztályos csapatainak az edzésén. A 

labdarúgás komoly motiváló erővel hat diákjainkra. 
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Kapcsolatban vagyunk művészeti iskolákkal, akik újabb lehetőséget biztosítanak 

tanulóinknak a néptánc és a hangszeres művészeti ágak elsajátításában.  

 

2.9. Az intézmény és a fenntartó együttműködése 

 

A tankerületek megalakulása óta kiemelten jó, rendszeres kapcsolatot tartunk a 

fenntartóval. Rendszeres online vezetői értekezleten tájékozódunk a változásokról. Az 

együttműködés jó. Közösen igyekszünk a felmerülő problémákra megoldást találni.  

Az intézményvezetés munkájában nagy segítséget jelent az ISKOLASZOLGA 

kiadványa, amit a fenntartó biztosít számunkra. A törvényi változások és azok kivonata 

jelenik meg a számaiban. 

Az intézmény vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a humán erőforrást és a 

jövőbeni szükségleteket. Ezeket jelzi a fenntartó felé, a hirtelen felmerülő problémákat 

közösen oldjuk meg.  

2.10. Egyéb jellemző és fontos feladat, eredmény  

2.10.1.Tanórán kívüli tevékenység 

 

  A tanórán kívüli tevékenység fő gerincét a délutáni ellátás keretében végzett munka 

határozza meg. A délutáni foglalkozásokon a tanulási technikák gyakorlásával nőtt a diákok 

önállósága, önellenőrzési képessége, javult a tanuláshoz való viszonyuk.  

 

 A napközis foglalkozások nagyon fontos kiegészítői az iskolai munkának, a délelőtti 

tanításnak. Nem lehet másodrendű munkának tekinteni, hiszen pontosan azok a gyerekek 

veszik igénybe, akiknek a szülei egész nap dolgoznak, és nem jut elegendő idejük a 

gyermekeikkel foglalkozni. Nekünk kell tehát segítségükre lenni a házi feladatok 

elkészítésében, az olvasás, írás – készség megtanításában, és nekünk kell alapvető 

illemszabályokat, a kulturált viselkedési, étkezési szabályokat megtanítani. 

 

Az első félév során több szakkör, korrepetálás, tehetséggondozás, fejlesztés valósult 

meg, melyet a következő táblázat foglal össze: 

 

 Részt vevő 

pedagógus 

Foglalkozás 

száma/hét 

Részt vevő 

tanuló 

Pálháza 13 25 140 

Hollóháza 0 0 0 

Kovácsvágás 0 0 0 

Füzér 0 0 0 

Füzérkomlós 0 0 0 

Összesen 13 25 140 

2019/2020 19 19 131 

2018/2019 19 19 131 

2017/2018 33 68 358 

 

 

 A tanórán kívüli tevékenységek során eseti, de a nevelőmunka szempontjából mégis 

fontos és meghatározó programok az iskolai ünnepségek. Ünnepségeinket online formában és 

iskola rádión keresztül rövidre szabjuk, és nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi azonosulásra, 
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a hazafias nevelésre, a tiszteletre méltó emberek pozitív személyiségjegyeinek 

megjelenítésére.  

A tanórán kívüli tevékenységeink a következőkből tevődnek össze:  

 napközis foglalkozások 

 egyéni fejlesztés 

 korrepetálás 

 énekkar 

 tanulmányi versenyek 

 sportversenyek 

 szakkörök 

      könyvtári foglalkozások 

 színházi-, mozielőadások online formában 

 

A tervezésnél nagymértékben figyelembe vesszük a tanulók kívánságait, érdeklődési 

körét, életkori sajátosságaikat. 

A tanórán kívüli tevékenység szervezett lebonyolítása pedagógiai munkánkban igen 

fontos tényező, nevelő hatása mellett a tanulók tárgyi tudásának elmélyítését is szolgálja. 

 Matematika, magyar tantárgyakból felvételi előkészítőt tartanak. A szakkörökre való 

jelentkezés önkéntes, de ha elindult egy szakkör munkája, akkor azokon kötelező részt venni 

annak, aki jelentkezett rá.  

A tehetséges tanulókkal való foglalkozás mindenkor kiemelt feladatként szerepel 

munkánkban. A különböző szakkörök, sportfoglalkozások nagymértékben segítik a tehetséges 

tanulók fejlesztését. A kiemelkedő képességű, kiváló teljesítményt nyújtó tanulóink vesznek 

részt a különböző szintű tanulmányi, kulturális és sportversenyeken. 

A délutáni szabadidő hasznos eltöltését biztosították szakköreink: 

 Művészeti szakkör: rajz  

 Felvételi előkészítő magyarból és matematikából 

 Szakkörök: matematika, angol, informatika, német 

 Irodalmi színpad, énekkar 

 Tömegsport a szabadban  

 Saját szervezésű versenyeink 

 

2.10.2.Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

 A szakkörök a tehetséggondozást, a versenyekre való felkészítést szolgálták kellő 

eredményességgel. A korrepetálások, felzárkóztatások szeptembertől folyamatosak az alsó és 

felső tagozaton egyaránt. Arra törekedtünk, hogy minden szaktanító és minden szaktanár heti 

rendszerességgel tudjon foglalkozni a felzárkóztatásra szorulókkal.  

 A korrepetálás szerepét előtérbe helyezi az a tény, hogy a sok anyag mellett a 

tanórákon alig jut idő a tananyag gyakoroltatására, a tudás megalapozására, s így a tanulási – 

vagy magatartászavarral küzdő tanulók, korrepetálások és szervezett tanórán kívüli tanulást 

segítő foglalkozások nélkül végletesen leszakadhatnak. 

 

2.10.3. Szlovák nemzetiségi oktatás 

 

Szlovák nyelvoktatás Pálházán, Füzéren és Hollóházán folyik. A nyelv oktatását 

Nagyné Benkő Edit, Magyariné Szoleczki Adrienn és Szöllősiova Monika látja el.  
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A tanulók nyelvi szintje és érdeklődése nagyon megváltozott.  Sajnos otthon már 

egyre kevesebbszer hallanak szlovák szót, és a fiatalabb szülők sem tudnak segíteni a 

nyelvtanulásban. Így fő feladatunk felkészíteni a gyerekeket az alapvető kommunikációs 

helyzetekre, a helyes olvasási technika elsajátítására és a nyelvi ismeretek bővítésére az 

írásbeli munkája során. 

Az 1−4. évfolyam legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, ill. az 

anyanyelvi nevelés megalapozása. Nagyon szeretik az interaktív táblákon való 

tevékenykedtetést.  

Jelen tanévben már ötödik évfolyamon is folyik a nyelv oktatása az egyik 5. 

osztályban. 

 

Szlovák népismeret 

 

A dalokat, mondókákat, versikéket szívesen tanulják. A szlovák népi- és 

gyermekjátékokat örömmel játsszák el. A szlovák dalokat és gyermektáncokat is szívesen 

megtanulják 

 

Feladataik a II. félévben:  

 a betűismeret, olvasás, kiejtés pontosítása 

 beszélt szöveg megértése 

 kommunikációs képesség fejlesztése 

 

2.10.4. Magyar nyelven folyó cigány nemzetiségi oktatás 

 Kovácsvágáson és Füzérkomlóson folytatunk ilyen oktatást, heti egy órában. A 

tantárgy célja a hagyományok megismerése, a cigányság kultúrájának, sajátosságainak 

megismerése.  

 „A cigány népismeret tantárgyat nagyon szeretik. Nagyon érdekli őket, a sok népmese 

és érdekesség, amelyet a cigányság történetével kapcsolatban fedeznek föl.” 

2.10.6. Munkaközösségek 

 

Az intézményünkben a következő szakmai közösségek működnek: 

 Alsós szakmai közösség: 

 feladata:  

szervezi a pálházi, kovácsvágási, füzéri, füzérkomlósi tanítók munkáját 

 Humán és reál szakmai közösségek,  

 feladatai: 

szervezi a pálházi tanárok munkáját 

 

Nemzetiségi szakmai közösség:  

 feladata:  

 szervezi a pálházi, kovácsvágási, füzéri, füzérkomlósi, hollóházi tanítók munkáját 

 

Az iskola éves munkatervében szereplő fő célkitűzések megvalósulásában fontos 

feladat hárult a munkaközösségekre. Miközben végrehajtották munkaterveikben szereplő 

feladataikat, egyúttal hozzájárultak az iskolai munkaterv sikeres végrehajtásához is. 

 

A munkaközösségek munkaterv alapján dolgoztak, amely összhangban áll az 

intézmény éves munkatervével. A munkaközösségek által megfogalmazott célokat arányosan 



 
27 

sikerült a félév folyamán megvalósítaniuk. Az oktatás mellet egész tanévben nagy figyelmet 

fordítottak a nevelésre is, és az akarat – valamint a jellem formálására. Fontosnak tartották az 

esztétikus környezet kialakítását és fenntartását. Kiemelt feladata volt a munkaközösségeknek 

az egészséges életmódra nevelés, a közösségfejlesztés és a hagyományőrzés is. Olyan 

programokat szerveztek a tanév folyamán, amelyek elősegítették a fő célkitűzések 

megvalósulását. A félévben a következők valósultak meg: 

Mesedélután az alsó tagozatosaknak 

Egészségnevelési témahét 

Karácsonyváró tématét 

Bendegúz matematika verseny 

PontVelem program 

Munkaközösségi foglalkozások: nevelési évhez kapcsolódó aktuális 

feladatokkal 

Betűvetők szépíró verseny 

A tanulók megállták a helyüket a különböző versenyeken. A versenyekre való 

eredményes felkészülés érdekében gyakran használták az IKT eszközöket a tanítási órán kívül 

is. Az egyes munkaközösségekhez tartozó szaktanárok, tanítók munkáit jelentősen segítette 

egy az iskola honlapján megjelenő új menüpont (HASZNOS). Ez a felület hasznos segítséget 

nyújt minden kollegának, gyerekeknek az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó internetes 

felületek elérhetőségében.  

URL: http://www.hegykozisuli.hu 

 

A pedagógusok az intézménnyel többféle módon tarják a kapcsolatot: 

 heti rendszerességű munkaértekezlet online formában, 

 esetmegbeszélések, 

 email, telefon, honlap 

 

Szoros kapcsolatot tartottunk fent a szülőkkel, a szülői házzal. Az előírt szülői 

értekezleteket megtartották online formában. A munkaközösségek eredményes munkát 

végeztek az elmúlt félév során. 

 

A munkaközösségek fontos feladatuknak tartsák, hogy osztályfőnökök a tanulók 

eredményét (havi rendszerességgel) nyomon kövessék, az esetlegesen felmerülő problémákat 

és pozitív változásokat jelezzék a szülők felé. A második félévben célunk a házi versenyek 

folytatása: ének, rajz, versmondó, fejszámoló versenyek megrendezése, a farsang 

megszervezése,  a Suli-kóstolgató. Továbbra is kiemelt feladatunk a 4. osztályosok 5. 

osztályba való átmenetének segítése. Az alapkészségek fejlesztése, a tanulók kreatív, önálló 

gondolkodásának fejlesztése. Felzárkóztatás és tehetséggondozás. 

 

2.10.7. Óralátogatások 

  

 A félév során több pedagógus óráját az intézményvezetés meglátogatta. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a felkészülés rendszeres. A pedagógusok szívesen használják 

az új módszereket. Öröm volt látni hogy gyakran és jól használják az informatikai eszközöket 

és módszereket, mindenki  alkalmazza a digitális táblákat és interaktív paneleket a tanítás 

során. 
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III. Összegzés 

Az intézmény nevelő-oktató munkáját összességében az eredményesség jellemezte 

ebben a félévben is. A nevelő-oktató munkánk kiemelt feladatait következetes, lelkiismeretes 

munkával igyekeztünk megvalósítani.  

 

A következő félév legfontosabb feladatai: 

 

Nevelési terület: 

 lehetőség rendezvények szervezése (farsang, családinap,  DÖK 

rendezvények…)  

 környezettudatos életmódra nevelés 

 a kompetenciamérés eredményeinek megtartása 

 bemutató foglalkozások, hospitálások 

 lemorzsolódási mutatók csökkentése 

Tanulmányi eredményességének növelése érdekében 

 az alapkészségek fejlesztése minden területen 

 a hiányzó tanulók egyéni nyomon követése  

 az egyéni fejlesztések hatékonyságának növelése 

 az iskola honlapján a „hasznos” tartalom folyamatos frissítése, bővítése 

 tanítványaink továbbtanulása megfelelően eredményes legyen 

 változatos munkaformák alkalmazása, a tanulók motiválása, egyénre 

szabott házi feladatok adása. 

Ehhez szükséges: 

 élményalapú tanítási órák szervezése 

 motiválás - sikerélmény biztosítása 

 önálló ismeretszerzés lehetőségeinek bővítése 

 számonkérés formáinak szélesítése minden tantárgyban 

 

Köszönöm nevelőtestületünk és az iskola minden dolgozójának, valamennyi 

munkatársamnak felelősségteljes, önzetlen munkáját.  

Köszönöm a Hegyközi Általános Iskola tagintézmény-vezetőjének és 

intézményvezető-helyettesnek, hogy segítették munkánkat. 

Köszönetemet fejezem ki a fenntartó Sárospataki Tankerület Központnak, hogy 

segítették munkánkat és biztosították az anyagiakat a mindennapi munkához.  

 

További kitartást kívánok a második félévi munkához. 
 

Pálháza, 2021. február 4. 

 

 ………………………………………. 

 Horváth Zoltán 

 intézményvezető 
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IV. Félévi felmérések 

 

Első osztályok 

 

Pálháza 1. osztály 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 

Olvasás: 
 

 

1. Kisbetű nagybetűs párjának keresése 98 % 

2. Hangok helye a szavakban 98 % 

3. Szótagok összekötése 78 % 

4. Mi van a képen? 92 % 

5. Szavak, szókapcsolatok  jelentése-

rajzolás 

90% 

6.            Válaszadás kérdésekre 72% 

  89 % 

Átlag 4,5 

 

Hangos olvasás felmérése:  86%   

Átlag:     4,3 

 

 

Írás: 

 

1. Betűk írása nyomtatottról 91 % 

2. Írottról írottra másolás 95 % 

3. Nyomtatottról írottra másolás 82 % 

4. Szavak önálló írása (képről) 75 % 

  87 % 

 Átlag 4,4 

 

Írás félévi felmérése:  95,6% 

Átlag:    4,7 

 

Matematika:  

 

1. Képről műveletek írása 80% 

2. Számfeladathoz rajz készítése 99% 

3. Bontott alakú számok helye a számegyenesen 80% 

4. Nyitott mondatok 95% 

   

Félévi felmérések eredménye %: 88,5% 

   

Félévi felmérések átlaga: 4,57 
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Kovácsvágás 1. osztály 

  

Magyar nyelv és irodalom: 

 

Olvasás:   

 

1 Kép-szótagábra összekötése: 61% 

2 Hosszú és rövid hangok megkülönböztetése 98% 

3 Értelmes szavak keresése 79% 

4 Kép-szó egyeztetése 80% 

5 Szó keresése 83% 

6. Szavak értelmezése rajzzal 79% 

7. Igaz vagy hamis (mondat): 62% 

Félévi felmérések eredménye %: 76% 

   

Félévi felmérések átlaga: Jó/4 

Írás:  

 

1 Betűk másolása nyomtatottról írottra 98% 

2 Szavak másolása nyomtatottról írottra 83% 

3 Betűpótlás szavakban, képek segítségével 100% 

 Szavak írása képekről 90% 

 Szavak írása szótagolva 80% 

 Tollbamondás (szavak) 63% 

   

Félévi felmérések eredménye %: 85% 

   

Félévi felmérések átlaga: jó/4 

 

Matematika:  

 

 

1 Számok felismerése 100% 

2 Páros, páratlan számok  96% 

3 Összeadás, kivonás, pótlás 74% 

4 Nyitott mondatok 64% 

7 Szöveges feladatok I. 83% 

8 Szöveges feladatok  II. 66% 

   

Félévi felmérések eredménye %: 78% 

   

Félévi felmérések átlaga: jó 
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Füzérkomlós 1. osztály 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 

Olvasás: 

 

1 Kisbetű nagybetűs párjának keresése 100% 

2 Hangfelismerés a szóban 88% 

3 Szótagkeresés szavakban 60% 

4 Szavak összekötése a képpel 100% 

5 Szókép kiválasztása 100% 

6 Szavak jelentése rajzzal 62% 

7 Válaszadás kérdésre 33% 

  

Félévi felmérés eredménye % 77% 

Átlag 3,5 

Hangos olvasás félévi felmérése 70% 

Átlag 3 

 

Írás:  

 

1 Betűk másolása nyomtatottról írottra 70% 

2 Szavak másolása írottról írottra 60% 

3 Szavak másolása nyomtatottról írottra 50% 

4 Szavak írása emlékezetből 35% 

   

   

Félévi felmérés eredménye: 54% 

   

Félévi felmérések átlaga: 3 

 

Matematika:  

 

 

1 Növekvő sorrend 50% 

2 Páros, páratlan számok jelölése 92% 

3 Számszomszédok 95% 

4 Melyik több,? Mennyivel? 92% 

5 Pótlás 100% 

6 Nyitott mondatok 89% 

7 Egyszerű szöv. feladatok összeadással 50% 

8 Egyszerű szöv. feladatok  40% 

   

Félévi felmérések eredménye %: 79% 

   

Félévi felmérések átlaga:             3,5 
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Füzér 1. osztály 

 

Olvasás:   

 

1 Kisbetű nagybetűs párjának keresése 100% 

2 Szavak összekötése a képpel 70% 

3 Szavak jelentése 97% 

4 Válaszadás kérdésre 63% 

5   

   

Félévi felmérések eredménye %: 82% 

   

Félévi felmérések eredménye: 4 

 

Írás:  

 

1 Nyomtatottról írottra másolás 72% 

2 Szavak önálló írása 45% 

3 Betűírás nyomtatottról 75% 

4 Szavak másolása 80% 

5   

   

Félévi felmérések eredménye %: 68% 

   

Félévi felmérések eredménye: 3 

 

Matematika:    

 

1 Számok tollbamondása 97% 

2 Páros számok jelölése 81% 

3 Összeadás 75% 

4 Kivonás 71% 

5 Hiányos műveletek 64% 

6 Nyitott mondatok 70% 

7 Egyszerű szöv. feladatok összeadással 63% 

8 Egyszerű szöv. feladatok kivonással 63% 

   

Félévi felmérések eredménye %: 73% 

   

Félévi felmérések eredménye: 3,75 
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Hollóháza 1. osztály 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 

Olvasás: 

 

1 Kisbetű nagybetűs párjának keresése 92% 

2 Szavak összekötése a képpel 100% 

3 Szavak jelentése 94% 

4 Válaszadás kérdésre 75% 

   

   

Félévi felmérések eredménye %: 89% 

  

Félévi felmérések átlaga: 4.25 

 

Írás:  

 

1 Nyomtatottról írottra másolás 96% 

2 Szavak önálló írása 75% 

3 Betűírás nyomtatottról 90% 

4 Szavak másolása írottról 100% 

5   

   

Félévi felmérések eredménye %: 87% 

   

Félévi felmérések átlaga: 4.25 

 

Matematika:  

 

 

1 Számok tollbamondása 100% 

2 Páros számok jelölése 100% 

3 Összeadás 93% 

4 Kivonás 100% 

5 Hiányos műveletek 75% 

6 Nyitott mondatok 90% 

7 Egyszerű szöv. feladatok összeadással 62% 

8 Egyszerű szöv. feladatok kivonással 89% 

   

Félévi felmérések eredménye %: 89% 

   

Félévi felmérések átlaga: 4,5 
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4. osztályosok: 

 

 

Szövegértő olvasás:  Híres kutyák ismeretterjesztő szöveg alapján 

   

  Pálháza Kovácsvágás Füzér Füzérkomlós 

1 Válaszadás 

táblázatban 
77% 75% 

88% 
76% 

2 Mondatok jelölése 

új ill.ismert 

információ alapján 

88% 71% 

80% 

78% 

3 Megállapítások 100% 100% 100% 100% 

4      

      

 Átlag % 88% 79% 90% 84% 

      

 Átlag 4,25 4 5 4 

 

 

 

 

Nyelvtan felmérés:   Téma: Főnév 

 

  Pálháza Kovácsvágás Füzér Füzérkomlós 

1 Főnevek 

felismerése 
91% 88% 100% 

91% 

2 Összetett főnevek 

alkotása 
98% 86% 

70% 
90% 

3 Tulajdonnév csop. 91% 86% 66% 75% 

4 Köznév vagy 

tulajdonnév 
95% 91% 

70% 
68% 

5 Főnevek 

toldalékolása 
78% 77% 

70% 
62% 

6 A j hang pótlása 86% 87% 70% 68% 

7 Magánhangzó, 

mássalhangzó p. 
78% 76% 

70% 
83% 

8 Névelők és névutók 

felismerése 
70% 86% 

80% 
70% 

9 Mondatok 

kiegészítése 
91% 73% 

94% 
75% 

      

 Átlag % 86% 80% 77% 80% 

      

 Átlag 4,1 4 3 4 
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Matematika felmérés: 

 

  Pálháza Kovácsvágás Füzér Füzérkomlós 

1 Számok sorrendbe 

rendezése 

89% 73% 100% 65% 

2 Kerekítés 57% 66% 88% 80% 

3 Helyi érték váltása 75% 58% 80% 58% 

4 Számegyenes 81% 56% 65% 73% 

5 Írásbeli műveletek 68% 56% 68% 82% 

6 Nyitott mondatok 83% 33% 70% 40% 

7 Szöveges feladat 90% 42% 61% 50% 

8 Szöveges feladat 73%  61% 50% 

      

      

 Átlag % 76% 60% 74% 63% 

      

 Átlag 3,8 3 3 3 

 



 
36 

 

5. osztály 

 

Magyar nyelvtan 

 

 5.a 5.b 

1. Ékezetek pótlása 70% 75 % 

2. Betűrend 27% 64% 

3. Hiányos mondatok kiegészítése 77% 68% 

4. Hibajavítás 66% 40% 

5. Elválasztás 68% 43% 

6. j-ly 70% 78% 

7. Helyesírási alapelvek 64% 78% 

   

   

ÖSSZ: 63% 63% 

ÁTLAG 3,2 3,22 

   

Tollbamondás 3,4 3,33 

   

 

 

 

 

Szövegértő olvasás felmérése: Óriások a hüllők között 

 

 5.a 5.b 

1.A szövegben lévő állatok felsorolása 87% 88% 

2 .Mely állatokról szólnak az egyes bekezdések? 91% 95% 

3. A kígyók hosszúság szerinti sorba rendezése 88% 73% 

4..Az egyik állat közismert neve 65% 80% 

5. Miért élhetnek ma is sárkánygyíkok? 94% 86% 

6. Táblázatba rendezve a hüllők adatai 94% 90% 

7. A földrészek és a rajta őshonos állatok 98% 85% 

8 .Szigorúan védett állat 35% 80% 

ÖSSZ: 81,5% 84% 

ÁTLAG 4,3 4,09 

   

Hangos olvasás 4,1 3,8 
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8. osztály 

 

Magyar nyelvtan 

 

 8.a 8.b 

1.Összetett mondatok elemzése 30% 44% 

2. Összetett mondatok elméleti vonatkozásai 65% 68% 

3. Hibás helyesírású szöveg javítása 62% 60% 

4. Összetett mondatok szavainak szófajtani, 

alaktani elemzése 

56%        81% 

5. Nyelvhelyességi hibák javítása  70% 64% 

ÖSSZ: 56% 63% 

ÁTLAG 2,6 2,8 

   

Tollbamondás 3,98 3,7 

 

Szövegértő olvasás felmérése: Kalandozás az álomvilágban 

 

Feladatok 8.a 8.b 

1.Mi a színészek szerepe a komputer animációs filmekben? 68% 78% 

2. Magyarázd meg a szavak jelentését! 65%  38% 

3. Karikázd be a virtuális technikával készült filmek címeit! 77% 97% 

4. Sorold fel, hogy miben különbözik a virtuális világ a 

televíziótól és a mozitól? 

73% 52% 

5. Milyen felszerelés szükséges a virtuális világban való 

kalandozásra! 

81% 57% 

6. Készítsd el a szöveg vázlatát! 50% 63% 

7. Sorold fel a virtuális –függőség tüneteit! 76% 73% 

ÖSSZ: 71% 65% 

ÁTLAG 3,55 3,1 

   

Hangos olvasás 4,3 4,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 
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5. osztály 

 

Feladatok és százalékos értékelésük osztályonként: 

 5.a 5.b 

1. Számjegyírás:  65% 63% 

2. Műveletek a természetes számok 

körében: 
44% 48% 

3. Szöveges feladat: 52% 64% 

4. Műveleti sorrend 67% 63% 

5. Mértékváltás:: 74% 61% 

6.    

   

ÁTLAG %: 60,4% 59,8 

   

ÁTLAG:  3,26 2,88 

 

 

8.osztály 

 

  8.a 8.b 

1. Műveletek törtekkel 67% 62% 

2. Műveletek tizedes törtekkel (műveleti sorrend) 70% 53% 

3. Egyenlet megoldás 91% 65% 

4. Százalékszámítás 69% 73% 

5. Egyeneshenger felszín- és térfogatszámítása 39% 63% 

6. Mértékegységek átváltása 92% 90% 

   

Átlag % 71,3% 68% 

   

ÁTLAG 3,5    3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 


