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Tárgyi feltételek 

2018. szeptember 3-ra az iskolában sikerült elvégezni az iskolakezdéshez szükséges 

festési és karbantartási munkálatokat, rendben megtörtént a nyári nagytakarítás is –így ápolt, 

szép, megfelelően karbantartott környezetben kezdhettük az új tanévet. Az iskolai 

épületrészben 2 tanterem, 1 tornaszoba, 1 számítógépterem és 1 tanári helyiség szolgálja az 

oktató – nevelőmunkát, viszonylag jó állapotban.  

Rendelkezünk korszerű informatikai eszközökkel. A helyi hálózaton keresztül minden 

gép rendelkezik internet kapcsolattal. 

Az EFOP 3.2.4-16 „Digitális kompetencia fejlesztése „ pályázat keretében folyamatosan 

kiépítésre került az intézmény teljes WiFi lefedettsége. 

A félév során megérkezett egy fénymásoló gép, melyet a Tankerületi Központ szerzett 

be. Ez hatalmas segítség, hiszen megoldódnak a fénymásolási, scannelési gondjaink. 

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

fejlődéshez megfelelő tárgyi környezetet. 

A fűtési rendszerünk azonban továbbra is elavult maradt.  

 

Személyi feltételek 

Iskolánk nevelőinek száma 3 fő. A pálházi iskolából áttanít 2 fő környezetet és német 

nyelvet. Jelen tanévben is Kovács Barnabás megbízással látja el a tagintézmény-vezetői 

feladatokat. Ebben, tanévben is a már jól összeszokott nevelői testület kezdte a tanévet. 

Pedagógusaink nagyon lelkesen, kiváló szakmaisággal és szorgalommal látják el feladataikat. 

A félév folyamán nagyon sok tanítási órán kívüli feladatot vállaltak, színes programokat 

biztosítva tanulóink számára. Az itt tanító  kollegák ügyesen reagálnak a felmerülő 

problémákra. 

Az SNI-s tanulókhoz Szakács Sándorné gyógypedagógus jár ki hathatós segítséget 

nyújtva. A művészeti iskola pedagógusai furulya, zongora és néptánc órákat tartanak 

gyerekeinknek.  

Segítséget jelentett iskolánk számára, hogy a községi önkormányzat biztosít számunkra 

a közmunka program keretében egy fűtőt és két fő takarítót.  

Balajti Éva a nők 40 éves nyugdíjazását kihasználva 2018 decemberében nyugdíjba 

vonult.  

December 15-én nevelési értekezlet keretében SDT az NKP és a TANTRED 

lehetőségeit ismertük meg. Ez után regisztráltak a felületeken. Január 4-én munkaközösségi nap 
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keretében a pedagógusok a bemutató órák tapasztalatait beszélték meg, valamint az SDT, NKP, 

és TANTREND ismerkedésével foglalkoztak. 

Pályaorientációs napot szerveztünk a januárban. Ezen a településen lévő munkahelyeket 

látogatták meg az osztályok és szülők mutatták be szakmájukat az osztályfőnökök 

szervezésében. 

 

Pedagógus életpálya 

 

A 2019 -ben nem jelentkezett senki minősítésre 

A 2020. évi pedagógus minősítésre a jogszabály szerint március 31-ig nyilatkozat 

kitöltésével és az intézményvezetőnek történő leadással lehet jelentkezni. Azoknak, akik 

bekerülnek a minősítési tervbe november 25-ig kell feltölteni az e-portfóliót az OH által 

biztosított felületre. 

A tanév során a következő önértékelésekre kerül sor: 

 Domokos Andrea   2019. április 

Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 2019-ben: 

 

A 2019. évi ellenőrzési tervbe nem került be a tagintézmény 

 

 A 2019. évi ellenőrzési tervbe nem került be tagintézmény-vezető 

 

 A 2019. évi tanfelügyeleti ellenőrzésbe nem került be pedagógus 

   

Továbbképzések 

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.  

Komplex Instrukciós Program (KIP) mint tanulói státuszkezelő eljárás megnevezésű 30 

órás pedagógus továbbképzési programon vettek részt pedagógusaink 2018.08.30-2018.09.01 

között. 

Stresszkezelés, kiégés elleni technikák, a pozitív pszichológia című 30 órás 

továbbképzésen Ráczné Zsarnai Mária vett részt Sátoraljaújhelyben. 

  

Igényt nyújtottunk be a 2019. év pedagógiai szakmai szolgáltatások országos 

megtervezéséhez  

 „Tanácsadás szaktantárgygondozói szakterület” témakörben: 
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- Művészetek (Dráma és tánc) 

Tanulói-gyermek összetétel 

A Kovácsvágási II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Tagintézmény a 2018/2019-es 

tanév első félévében 28 gyermek neveléséről gondoskodott. Az iskolában két összevont 

csoportban 1-3. ill. a 2-4 osztályokban folyik az oktató – nevelőmunka. 

Osztály 1. 2. 3. 4. össz 

2018_2019  6 9 7 6 28 

2018_2019 

SNI 

1 2 1 0 4 

 

Szeptemberi kezdéshez képest az iskolába járó gyerekek száma 4 fővel csökkent. A 4 

osztályban a 1 tanuló külföldre költözött, ezért szünetel a tanulói jogviszonya.  

A tagintézményben gyermekek tanuló 78%-a halmozottan hátrányos helyzetű is. Egy 

tanuló beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzd. Négy SNI-s tanulók van, 

akiknek a gyógypedagógiai ellátása megoldott. A gyermekek mindennap meleg étkezésben 

részesülnek, mely a 2 fő kivételével 100%-ban támogatott. Iskolatejet és mindennap 

gyümölcsöt is kapnak. Tankönyveiket szintén térítésmentesen kaphatták meg.  

A gyermekek szocializációja folyamatosan megtörtént, nagyban csökkentve ezzel a 

gyermekek otthonról hozott hátrányait. Magatartásuk jónak mondható, az SNI tanulóink külön 

figyelmet igényelnek ezen a téren is, őket társaik is segítik. 

Különleges bánásmódot igénylő tanulók a 2018/2019 –es tanév I. félévének végén: 

Osztály 1. 2. 3. 4. össz 

többi tanulóval együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű tanuló 
1 2 1 0 4 

többi tanulóval együtt nem nevelhető 

sajátos nevelési igényű tanuló 
0 0 0 0 0 

beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanuló 
1 0 0 0 1 

kiemelten tehetséges tanuló 0 0 0 0 0 
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Nevelő-oktató munka 

Tagintézményünk munkáját az éves munkaterv határozta meg, melybe 

természetszerűleg beépítettük a helyi sajátosságokat, a felénk irányuló elvárásokat. Oktató-

nevelő munkánkat a Pedagógiai Program, a Helyi Tanterv és a tanmenetek alapján végeztük. 

A tanév kezdésével összefüggő feladatok határidőre teljesültek, az osztályfőnök és a 

tanítók a tanmeneteket és egyéb dokumentumokat határidőre elkészítették, azok ellenőrzése 

megtörtént. 

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

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

munkaidő nyilvántartás. Az adatok a fenntartó jóváhagyása után feltöltésre kerültek a KRÉTA 

rendszerbe. A pedagógusokat és a tanulókat érintő változásokat a KIR-ben és a KRÉTA 

rendszerben folyamatosan vezetjük. A tagintézményben a fenntartói kérésnek megfelelően 

külön beírási naplókat vezettünk be. 

Az intézmény átállt az elektronikus napló és ellenőrző használatára. A szülők szélesebb 

körű tájékoztatása érdekében megmaradt a papír alapú ellenőrző könyv is. A tájékoztatások 

megtörténtek, a belépési jogosultságokat a szülők és a tanulók is megkapták. 

 Ebben a félévben nagy hangsúlyt fektettünk az IKT eszközök használatára a tanítási 

órákon, mert eredményesebbé teszik a nevelő-oktató munkát, a tanulók pedig igénylik a 

hagyományostól eltérő oktatási módszereket. 

Az iskolában 28 gyermek tanul az 1-3 ill. a 2-4 osztályokból összevont két csoportban.. 

Mindezek miatt fokozott hangsúlyt kellett fektetni a differenciált munkáltatásra, az egyéni 

bánásmódra és a gyermekek szocializációjának fejlesztésére, viselkedéskultúrájuk erősítésére.  

Az egésznapos oktatási forma pozitív hatással van a gyerekekre. Javult tanulmányi 

eredményük, felpezsdült az iskolai életük. Továbbá a művészeti iskolák pedagógusainak 

vezetésével furulya, zongora és néptánc oktatáson is részt vehettek.   

Hagyományosan szép eredménnyel működik iskolánkban az irodalmi színpad, az 

énekkarral kiválóan együttműködve adnak ünnepi műsort az iskolai és a községi ünnepségeken.  

A félév során minden 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. 

Magyar nyelven folyó cigány nemzetiségi oktatás Kovácsvágáson folytatunk. Heti egy 

órában népismeret bevezetésére került sor. A tantárgy célja a hagyományok megismerése, a 

cigányság kultúrájának, sajátosságainak megismerése. „A cigány népismeret tantárgyat, mint 
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új tárgyat nagyon szeretik. Nagyon érdekli őket, a sok népmese és érdekesség, amelyet a 

cigányság történetével kapcsolatban fedeznek föl.” 

 

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.  

 

A tankötelezettség, iskolába járás helyzete  

Szívesen járnak iskolába, csak nagyon indokolt esetben hiányoznak. Tagintézményünk 

mulasztási átlaga: 15,9 óra. 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: 

Osztály 1. 2. 3. 4. összesen 

Hiányzás (óra) 60 129 146 110 445 

Igazolatlan (óra) 0 0 13 0 13 

Hiányzási átlag (óra) 6 14,3 20,8 18,3 15,9 

Nem hiányzott 2 4 0 2 8 

 

A bevezetésre került, hit- és erkölcstan oktatása minden évfolyamokon heti 1 órában. 

Iskolánkban az alábbi lehetőségek közül választhattak a szülők. Arányait tekintve a 

következőképpen alakult a megosztás: 
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évfolyam református római katolikus görög katolikus erkölcstan 

1. 4 2 0 0 

2. 1 5 0 3 

3. 3 1 0 3 

4. 4 1 0 1 

összesen 12 9 0 7 

 

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  

Sportfejlesztés 40000 Ft 

értékben 

eszközcsomag 

2018. szept. 1. - 

2019. június 15. 

 

1 23 

EFOP- 

3.2.15-

VEKOP-17-

2017-00001 

Nyári napközis 

táborok 

 2018 nyarától 2 

éven át 

  

 

Az osztályokról 

1-3. osztály összevont osztály:  

Tanulói létszám:  13 fő  

 1 osztályos:  6 fő,  
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 3. osztályos:  7 fő. 

Magatartás, neveltségi szint 

  Az első 3 hónap a legnehezebb a nevelés szempontjából, ekkor még az 1. osztályosok 

többször kerülnek konfliktusba a szünetekben, a szabadidős játék során. Az első osztályosok 

novemberre beilleszkedtek az iskolai életben, feladattudatuk kialakult, önálló munkára is 

képesek. A BTMN-es tanuló beszoktatása sok figyelmet és türelmet igényelt, a nagyhangú és 

öntörvényű kisfiú sok területen fejlesztésre szorult és szorul: finommozgás, testtudat, figyelem, 

általános ismeretek bővítése, egészséges énkép alakítása stb.. Az SNI tanuló év kezdése 

zökkenőmentes volt. Mára már minden gyermek szeret iskolába járni.  

  A 3. osztály már egy jól összeszokott társaság, együttműködőek, barátságosak, a 

mindennapi élet udvariassági formáit betartják. 

Tanulmányi munka 

1. osztály 

Magyar nyelv és irodalom: 

  A gyerekek betűismerete – egy tanuló kivételével – jó. A hat tanulóból 1fő szóképesen, 

4 fő szótagolva és 1 fő betűzve olvas. Az elolvasott szavakat, mondatokat meg is értik. 

Szeretnek olvasni, szívesen tanulnak mondókát, verset. Képesek szavakat és rövid mondatokat 

írottról, nyomtatottról másolni, ill. látó-halló tollbamondás után szavakat leírni. 

Írásmunkáikban még mindenki több-kevesebb hibát vét. Betűalakításuk szabályos, írásuk 

lendületes ütemű. Írásképük rendezett. /Az osztályban 1 fő SNI, szintén 1 fő BTMN-s. tanuló 

van./ 

Olvasás:    

1 Kisbetű nagybetűs párjának keresése 100% 

2 Szavak összekötése a képpel 86% 

3 Szavak jelentése 84% 

4 Válaszadás kérdésre 77% 

Félévi felmérések eredménye %: 87% 

Félévi felmérések átlaga: Jó/4 

 

Írás:  

1 Nyomtatottról írottra másolás 81% 
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2 Szavak önálló írása 77% 

Félévi felmérések eredménye %: 79% 

Félévi felmérések átlaga: 4,0 

 

Matematika:  

A 10-es számkörben jó a számfogalmuk, az összeadás, kivonás, pótlás és bontás 

végzésekor kevés hibát vétenek. . Az alapműveleteket többnyire hiba nélkül el tudják végezni. 

A félévi felmérések jól sikerültek, a képességeiknek megfelelően. 

1 Számok tollbamondása 100 % 

2 Páros számok jelölése 96 % 

3 Összeadás 90 % 

4 Kivonás 90% 

5 Hiányos műveletek 86 % 

6 Nyitott mondatok 78 % 

7 Egyszerű szöv. feladatok összeadással 77 % 

8 Egyszerű szöv. feladatok kivonással 77% 

Félévi felmérések eredménye %: 87 % 

Félévi felmérések átlaga: 4,33 

 

3. osztály  

Magyar nyelv és irodalom: 

A féléves tananyagot megfelelő szinten sajátították el a tanulók. Hangos olvasása 

folyamatos 6 tanulónak, egy fő szóképesen olvas. Szövegértő olvasásuk jónak mondaható. 

Szívesen tanulnak verseket, memoritereket. Mindannyijuk írása lendületes, egy tanulóé 

nehezen olvasható. Helyesírásuk jó, a lányok kevésebb, a fiúk több hibát vétenek. Nyelvtanból 

meg tudják nevezni a mondatfajtákat, felismerik a főnevet.A félévi eredmények az 

elvárásoknak és a képességeknek megfelelően alakultak: 

Félévi osztályátlagok:  

 magyar irodalom:  4,1 
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 magyar nyelv:  3,8 

Matematika 

Az 1000-es számkörben való számfogalmuk megfelelően kialakult. Az alapműveletek 

írásbeli összeadás, kivonás, szorzás, a tízzel, százzal való szorzás, osztás, műveletvégzését 

megfelelően elsajátították a félév során, de figyelmetlenségből adódó hibák előfordulnak. Az 

alapvető matematikai összefüggéseket átlátják. A nyitott mondatok és a szöveges feladatok 

megoldása általában nem okoz nehézséget, de szövegértésből adódó hibák előfordulnak.  

A félévi eredmények az elvárásoknak és a képességeknek megfelelően alakultak.  

Félévi osztályátlagok:  

 matematika:   3,1 

A 3.osztály félévi osztályátlaga: 4,4. 

 

Tantermünkben lévő digitális tábla használatával lehetőség van a tananyag többoldalú 

megközelítésére, ami felkelti a tanulók érdeklődését, aktívabban részt vesznek az órán és 

szívesebben szerepelnek az osztály előtt. 

 

2-4. osztály összevont osztály:  

Tanulói létszám:   15 fő 

 második osztályos:  9 fő 

 negyedik osztályos: 6 fő.  

Magatartás, neveltségi szint 

A második osztályosok magatartása elfogadható, nincs kirívóan negatív személyiségű 

és rendbontó gyermek. 2 tanulóval volt kisebb-nagyobb gond a félév során, de a szülőkkel 

együtt megoldódni látszik a baj. Két 2. osztályos kisfiú nehezen szokott vissza az iskolába, 

reggelente volt kis sírás, de megértéssel, türelemmel, szeretettel megszokták, sőt megszerették 

az iskolát. Legtöbbször figyelmesek, megértők, empatikusak egymással, bár azért akadnak 

összeszólalkozások, de mindig azon nyomban megbeszéljük az ilyen eseteket és megoldjuk 

osztályon belül.  

Az negyedik osztályban lévő kicsit túlkoros fiúk vehemensek többet kell őket 

fegyelmezni, de azért tisztelettudók, így a tanulmányi munka nagyrészt megfelelő légkörben 

folyt. A tanórákon egy gyerek kivételével aktívan vettek részt, nyitottak voltak a motivációra. 

A munkához való hozzáállásuk megfelelő volt.  

Tanulmányi munka 
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2. osztály  

Magyar nyelv és irodalom:  

Olvasásból 7 tanuló biztosan tud olvasni, 1 tanuló nagyon lassú, de hibátlanul olvas. Az 

értő olvasásuk már nem olyan kiváló, 3 tanuló kiválóan, 2 tanuló jól, 2 tanuló megfelelően érti 

az olvasottakat. Kommunikációs képességük jó, általában egész mondatokban beszélnek, 

vannak származásukból adódó nyelvhelyességi hibák, de javítás után igyekszenek 

kiküszöbölni. Fogékonyak az új ismeretekre, szeretik a meséket, az ismeretterjesztő 

olvasmányokat, szívesen olvasnak. Nyelvtanból kicsit gyengébb a teljesítményük, de az akarat 

és a szorgalom megvan bennük.  

Félévi osztályátlagok:  

 magyar irodalom:  3,6 

 magyar nyelv:  3,3 

atematika 

Az osztály tanulói 100-as számkörben meg tudják állapítani a halmazok számosságát. 

Felismerik a kiválogatott elemek közös tulajdonságait. Képesek az állítások igazságát 

eldönteni, az adott szempont szerint tárgyakat, számokat sorba rendezni. Ismerik a szöveges 

feladat megoldásának menetét, a számok nevét és jelét 100-as számkörben. Tudnak leszámolni, 

számolni egyesével, kettesével, hármasával, négyesével, ötösével, hatosával, nyolcasával, 

tízesével. Megtalálják a számok helyét a számegyenesen. A 100-as számkörben el tudják 

végezni az összeadást, kivonást, pótlást. Az SNI-s gyerekek sajnos nagyon kevés tudással 

rendelkeznek, önállóan egyáltalán dolgozni nem tudnak. 

Félévi osztályátlagok:  

 matematika:   3,5 

A 2.osztály félévi osztályátlaga: 4,3. 

4. osztály  

Magyar nyelv és irodalom: 

Két tanuló kifejezően, folyékonyan és hibátlanul olvas, 1 tanuló folyékonyan, 

kifejezően, de hibásan olvas, 1 tanuló folyékonyan, de monoton olvas, 2 tanuló hibásan és 

döcögve olvas. Szövegértésük megfelelő. Kommunikációs képességük jó, 1 tanuló csak 

utasításra kommunikál. Szeretik a meséket, mondákat, történelmi olvasmányokat. Nyelvtanból 

3 tanuló biztosan felismeri a szófajokat, a helyesírásuk megfelelő. Másolni 2 tanuló pontosan, 

helyesen másol, a többiek több-kevesebb hibát vétenek. 

Félévi felmérések eredményei: 
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Szövegértő olvasás:   Híres kutyák ismeretterjesztő szöveg alapján 

 

Válaszadás táblázatban 69% 

Mondatok jelölése új ill. ismert információ alapján  69% 

Megállapítások a két kutyára vonatkozóan 83% 

Átlag % 75% 

Átlag 3,6 

 

Nyelvtan felmérés:  Téma: Főnév 

 

Főnevek felismerése 100% 

Összetett főnevek alkotása 90% 

Tulajdonnév csoportosítása 84% 

Köznév vagy tulajdonnév 94% 

Főnevek toldalékolása 89% 

A j hang pótlása 70% 

Magánhangzó, mássalhangzó pótlása 76% 

Névelők és névutók felismerése 76% 

Mondatok kiegészítése 64% 

Átlag % 79 % 

Átlag 3,8 

 

Matematika 

A tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül a számfogalmuk megfelelően 

kialakult, helyesen írják, olvassák a számokat, bontják azokat helyi érték szerint. A számokat 

nagyság szerint összehasonlítják, sorba rendezik, ismerik a számok egyes, tízes, százas, ezres 

szomszédjait, tízesekre, százasokra, ezresekre kerekített értékét. Értelmezik, megoldják a 

szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást. Megoldanak egyszerű szöveges feladatot a 

megoldási algoritmus alkalmazásával. Jól értelmezik az írásbeli műveleteket és jól megoldják 

a tízezres számkörben. A négy alapművelet körében helyes a műveleti sorrend ismeretük és 

alkalmazásuk. Figyelmetlenségből, szövegértésből adódó hibák előfordulnak. A félévi 

eredmények az elvárásoknak és a képességeknek megfelelően alakultak.  

Félévi felmérések eredményei: 

Számok sorba rendezése 72% 

Kerekítés 63% 

Helyi érték 37% 

Számegyenes 41% 

Írásbeli műveletek 79% 

Nyitott mondat 33% 

Szöveges feladat 43% 

Szöveges feladatok 43% 

Átlag % 59 % 
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Átlag 3 

 

Egész napos foglalkozás 

Osztályban tanulássegítő foglalkozást tartanak. Fontosnak tartják az időtervezést, 

tantárgyanként vagy az összes feladat elkészítéséhez szükséges időt behatárolni. Szükséges a 

tanulók kulcskompetenciáinak erősítése minden tantárgy tanulása során, valamint bármely 

tanulási helyzetben. A kooperatív módszereket folyamatosan alkalmazzák. 

  Céljuk a tanulók egyéni és közösségi nevelése, az alapkészségek fejlesztése, a helyes 

tanulási szokások és módok kialakítása, a tanulók sikerélményhez juttatása az iskolai élet 

valamennyi területén. Az első osztályosokkal az iskola megszerettetése, az írás-és olvasás 

jelrendszerének elsajátíttatása. Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalom teli légkört kialakítani, 

ahol lehet tévedni és a hibákat kijavítani.  

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

 Gyermekvédelmi tevékenységünk alapvető célja: olyan fiatalokat bocsássunk ki, 

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.)  

Az első osztályosok családlátogatásai megtörténtek. A látogatás során a szülők 

kedvesek, készségesek voltak. A gyermekvédelmi fogadóórákon semmi olyan dolog nem 

adódott, ami intézkedésre adott volna okot.  

Kapcsolatok 

A környező települések iskoláival is jó kapcsolatot alakítottunk ki. 

Kapcsolatrendszerünk egymás tájékoztatásán, segítségnyújtáson illetve közös 

rendezvényekben valósul meg. 
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A mindennapos tevékenységünk során állandó kapcsolatban voltunk a 

székhelyintézménnyel is, ahová kérdéseinkkel, észrevételeinkkel, ügyes-bajos dolgainkkal 

valahányszor fordultunk hozzáértő, szíves segítséget kaptunk. 

Köszönet az iskolavezetésnek és a tankerületnek azért, hogy zavartalanul végezhettük a 

munkánkat, partnerként segítették az oktat-nevelő munkánk megvalósulását. 

Az óvodával jó a kapcsolat, meglátogattak bennünket, az óvoda- iskola átmenet 

segítésére megbeszélést tartottak a negyedikesek és az óvónők. 

Az együttműködő partnereinkkel a félévben is tartottuk a kapcsolatot a gyermekvédelmi 

szakemberekkel, a védőnővel, a körzeti orvossal, a rendőrséggel, valamint a községi cigány 

önkormányzat vezetőjével. A jó kapcsolattartás eredményeképpen a községi cigány 

önkormányzat és a községi önkormányzat, mikuláscsomaggal lepte meg a gyermekeinket dec. 

6-án. 

Közös pályázat eredményeképpen a Sátoraljaújhelyi Családsegítő Szolgálat iskolai 

szociális segítő tevékenység fejlesztése érdekében hetente egy fő pedagógus segíti munkánkat. 

Programokkal, előadásokkal, kirándulásokkal segítik az iskola munkáját. 

Tanórán kívüli tevékenységek 

A hátrányok kompenzálása mellett nagy figyelmet fordítunk arra, hogy neveltjeink 

minél több lehetőséget kapjanak képességük kibontására, látens tehetségeik felfedésére, 

fejlesztésére. A tanórán kívüli tevékenységek során eseti, de a nevelőmunka szempontjából 

mégis fontos és meghatározó programok az iskolai ünnepségek. Ünnepségeinket rövidre 

szabjuk és nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi azonosulásra, a hazafias nevelésre, a tiszteletre 

méltó emberek pozitív személyiségjegyeinek megjelenítésére. 

Rendszeresen műsort adunk a községi és alkalmanként egyházi rendezvényeken. Ezeket 

a tevékenységeket a tanévre összeállított Munkaterv alapján bonyolítottuk. 

 Ismerkedő szülői beszélgetést tartottunk (hagyományosan) az első osztályos 

szülőkkel a tanév elején 

 Az iskolában megtörténtek a szokásos őszi értékelő szülői értekezletek 

 Az első osztályos osztályfőnök elvégezte a Differ mérést 

 Mazsolaavató az első osztályosok bemutatkozása 

 Sportdélután 

 Megemlékezés az Aradi vértanúkról 

 Emlékműsor október 23-ra. községi ünnepség keretében 

 Egészséghét 2018.11.19.-23. lebonyolítása 
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 Az osztályokban Mikulás ünnepséget tartottunk 

 A helyi református közösség által szervezett Advent ünnepek 2. vasárnapján 

tanulóink adták a műsort 

 Karácsonyi vásárt tartottunk 

 Magyar Kultúra Napja 

 Bőrönd múzeum előadása 

 Reál osztálykassza 

 

Feladataink a II. félévre  

 A tanulók egyéni és közösségi nevelése, az alapkészségek fejlesztése, a helyes tanulási 

szokások és módok kialakítása, a tanulók sikerélményhez juttatása az iskolai élet 

valamennyi területén.  

 Fejleszteni önálló tanulás és önellenőrző képességüket, a hatékonyabb tanulás 

érdekében.  

 A tanulók motiválása, hogy felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket 

tanulásra ösztönzik. 

 Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalom teli légkört kialakítani, ahol lehet tévedni és a 

hibákat kijavítani. 

 A 4-5. osztály közötti átmenet megkönnyítése, valamint egy biztos tudású, elfogadó, 

nyugodt osztály elengedése a tanév végén. 

 

Köszönöm a munkatársak felelősségteljes, önzetlen munkáját, amit gyerekeink 

színvonalas oktatásáért, iskolánk jó hírnevének megőrzéséért végeztek. A második félévre pedig 

hasonló jó munkát, és kitartást kívánok az egész nevelőtestületnek! 

 

Kovácsvágás, 2019. február 7. 

        

 

 

Kovács Barnabás 

             mb. tagintézmény- vezető 
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Melléklettek 

 Kv 1-3 Kv2-4 össz 

 1 3 2 4   

Tanulólétszám: 6 7 9 7 29 

   Ebből lány: 2 4 4 3 13 

Szünetelő jogviszony       1 1 

Magántanuló         0 

Egésznapos tanulók száma: 6 7 9 6 28 

  Ebből lány: 2 4 4 2 12 

Napközisek száma:         0 

  Ebből lány:         0 

Menzás étkezésben részesül: 1       1 

   Ebből lány:         0 

Étkezők összesen: 6 7 9 6 28 

  Ebből 50%-os támogatott: 1       1 

  Ebből 100%-os támogatott(ingyenes) 4 7 9 6 26 

Háromszori étkező 5 7 9 6 27 

Veszélyeztetettek száma:         0 

Védelembe vett   1 1   2 

Hátrányos helyzetűek (HH)száma:   1 1   2 

   Ebből lány:     1   1 

Halmozottan hátrányos helyzetűek(HHH): 4 6 7 6 23 

    Ebből lány: 1 4 3 2 10 

Osztályozatlanok száma:       1 1 

Osztályozottak száma:   7 9 6 22 

Osztályozatlan mulasztás miatt:         0 

Osztályozatlan felmentés miatt:       1 1 

Kitünők száma         0 

Bukottak száma:         0 

  Egy tárgyból:         0 

  Két tárgyból:         0 

  Három tárgyból:         0 

  Háromnál több tárgyból:         0 

SNI-s tanulók száma: 1 1 2   4 

BTMN-es tanuló: 1       1 

Mulasztott órák száma: 60 146 129 110 445 

  Ebből igazolatlan óra   13     13 

Mulasztási átlag (óra): 6 20,8 14,3 18,3 15,86 

Nem hiányzott tanulók száma 2   4 2 8 
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Továbbtanulásra jelentkezett,felvették:         0 

  Gimnáziumba jelentkezett/felvették:         0 

  Szakgimnáziumba jelentkezett/felvették:         0 

  Szakközépiskolába jelentkezett/felvették:         0 

Tovább nem tanulók száma:         0 

Bejárók száma:         0 

  Ebből lány: 
        0 

  Iskolabusszal jár          0 

Egyéni fejlesztésben részesül: 1 1 2   4 

Túlkoros bukás miatt:   1 2 2 5 

  Egy évet vesztett:   1 1 2 4 

  Két évet vesztett: 
    1   1 

  Három vagy több évet vesztett:         0 

Rendszeres gyermekvéd. kedv.  részesül 4 7 9 6 26 

Három vagy több gyerekes családban él 2 5 4   11 

Tartósan beteg         0 

angolt tanul         0 

németet tanul       6 6 

szlovákot tanul         0 

állami gondozott         0 

Nemzetiségi r oktatásban vesz részt 6 7 9 6 28 

Nemzetiségi R 6 7 9 7 29 

Gyógytestnevelésben vesz részt     1   1 

Könnyített testnevelés         0 

Etika   3 3 1 7 

Református  4 3 1 4 12 

Római Katolikus 2 1 5 1 9 

Görög Katolikus         0 

Útravalóban vesz részt         0 

Engedélyezett délutáni távollét         0 

Tehetséges gyerekek száma         0 
Tandíj         0 
Térítési díj 1       1 
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Tanulmányi átlagok Kv 1-3 Kv2-4   

 1 3 2 4 átlag 

Magatartás 4,50 4,5 4,3 4,1 4,35 

    HH-s tanulók   5 5   5,00 

    HHH-s tanulók 4,70 4,5 4,1 4,1 4,35 

    Napközis tanulók           

    Bejáró tanulók           

    SNI-s tanulók 5,00 4 3,5   4,17 

    Egyéni fejlesztésben résztvevők 4,00 4 3,5   3,83 

    Útravalós tanulók           

Szorgalom 4,60 4,1 4,1 3,8 4,15 

    HH-s tanulók   4 5   4,50 

    HHH-s tanulók 5,00 4,1 4 3,8 4,23 

    Napközis tanulók           

    Bejáró tanulók           

    SNI-s tanulók 5,00 4 3,5   4,17 

    Egyéni fejlesztésben résztvevők 3,00 4 3,5   3,50 

    Útravalós tanulók           

Magyar nyelv 3,80 3,8 3,30 3,67 3,64 

Magyar irodalom 4,50 4,1 3,60 3,67 3,97 

Történelem           

Angol nyelv           

Német nyelv       3,83 3,83 

Szlovák nyelv           

Matematika 4,30 3,1 3,50 3,17 3,52 

Történelem, társ. És állampolg. Ism.           

Etika/Hit- és erkölcstan 5,00 5 4,55 4,67 4,81 

Természetismeret 4,60 3,8 4,00 3,67 4,02 

Fizika           

Biológia - egészségtan           

Kémia           

Földrajz           

Ének - zene 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Vizuális kultúra 4,50 4,70 4,20 5,00 4,60 

Dráma és tánc           

Technika, életvitel és gyakorlat 4,80 4,70 4,50 5,00 4,75 

Testnevelés és sport 4,50 4,80 4,20 4,83 4,58 

Informatika           

Hon és népismeret (cigánynépism.) 4,50 4,80 4,40 4,67 4,59 

Mozgókép és médiaismeret           

Egészségtan           
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Osztály tanulmányi átlag 4,50 4,4 4,30 4,25 4,36 

    HH-s tanulók   4,4 4,90   4,65 

    HHH-s tanulók 
4,70 4,4 4,10 4,25 4,36 

    Napközis tanulók           

    Bejáró tanulók           

    SNI-s tanulók 4,70 3,8 3,05   3,85 

    Egyéni fejlesztésben résztvevők 3,60 3,8 3,05   3,48 

    Útravalós tanulók 
          

            

Szlovák népismeret           

 

 

 

 

 

 


