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I. Bevezetés 

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

tanmeneteket és egyéb dokumentumokat határidőre elkészítették, azok ellenőrzése megtörtént. 

Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban mindenki részesült. Október 15-ig elkészültek a 

statisztikák. A munkatervben szereplő feladatokat folyamatosan figyelemmel kísértük és azok 

elkészültét ellenőriztük. 

Iskolánkban a félév folyamán a helyi tantervnek, pedagógiai programnak megfelelően folyt az 

oktató-nevelő munka megszervezése. Kompetencia alapú oktatás folyik, melyben a gyerekek 

megtanulják játékosan, tapasztalati úton megszerezni a tudást, megtanulnak párban, csoportban 

dolgozni, egymásra figyelni, együttműködni. A készségtárgyakat, a környezetismeretet, 

szlovák nyelvet és népismeretet 1-4. osztály összevonásával, a magyar nyelv, matematika  

tantárgyakat 1.-3., 2.-4., illetve 1-4.  osztály összevonásával tanítottuk.  

 

A gyerekek többsége részéről nagy igény van a játékos tanulásra.  Az órákba igyekeznek a 

pedagógusok folyamatosan beépíteni  az új módszereket. A hagyományos óravezetés mellett a 

modern technikákat is alkalmazzák az IKT-s eszközök felhasználásával. Ezekre az órákra való 

felkészülés több időt vesz igénybe a pedagógusoktól, de sokkal eredményesebb az oktató –

nevelő munka. 

Folytatódott a félév során az Iskolatej és az Iskolagyümölcs program. 

 

II. Az iskola feltételrendszere 

 

2.1. Személyi feltételek 

 

A tantestület szakmailag jól képzett, amihez nagy munkabírás tartozik. A félév folyamán 

nagyon sok tanítási órán kívüli feladatot vállaltak, színes programokat biztosítva tanulóink 

számára. A sok éve együtt dolgozó kollégák ismerik egymás munkáját, szokásait, 

követelményrendszerét, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy egységesen 

követelményrendszert tudjanak a gyerekek elé állítani. Egy iskola eredményes munkájához 

feltétlenül szükséges, hogy minden pedagógus a saját területén jól képzett legyen, munkáját 

következetesen és magas színvonalon végezze.  

 

A félév során többen áttanításokat végeztek: 
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 Nagyné Benkő Edit szlovák nyelv és irodalom 

 Tomkóné Tóth Ágnes angol nyelv 

 

Nevelőtestületben csökkent a szakmai és pedagógiai továbbképzéseken résztvevők száma, ez 

nem azt jelenti, hogy pedagógusaink körében kisebb az érdeklődés a pedagógiai szakmai 

fejlődés iránt, hanem már minden pedagógus teljesítette a képzési kötelezettségét.  Jelen 

félévben Oroszné Kállai Valéria vett részt a Stresszkezelés, kiégés elleni technikák 

továbbképzésen, valamint mindkét pedagógus elvégzett egy 30 órás KIP-es képzést. 

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

ismertük meg. Január 4-én munkaközösségi nap keretében a pedagógusok a bemutató órák 

tapasztalatait beszélték meg, valamint az SDT, NKP és TANTREND felületeken szerzett 

ismereteiket osztották meg. 

 

2.2. Tárgyi feltételek 

 

2 tanterem, 1 tornaszoba öltözőkkel, sportudvar szertár szolgálja az oktató-nevelő munkát. A 

tanítási órák közötti szünetekben diákjaink az udvaron játszhatnak, pihenhetnek. Iskolánk belső 

terei, helyiségei tiszták, gondozottak, otthonosak. Az állagmegóvás a felnőtt és a 

gyerekközösség odafigyelését dicséri. 

Az iskola IKT eszközellátottsága, felszereltsége jónak mondható, mivel 17 laptoppal és 2 

digitális táblával rendelkezik. 

A félév során megérkezett az új fénymásoló, melyet a Tankerületi Központ szerzett be. Ez 

jelentősen megkönnyíti a pedagógusok munkáját. 

Az EFOP 3.2.4-16 „Digitális kompetencia fejlesztése „ pályázat keretében kiépítésre került az 

iskola teljes Wifi lefedettsége. 

 

2.3. Tanulólétszám 

 

 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Összesen 

Létszám 4 fő 3 fő 1 fő 5 fő 13 fő 

RGYVK 1 fő 0 fő 0 fő 1 fő 2 fő 

Bejárók 2 fő 3 fő 0 fő 1 fő 6 fő 
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2.4. Igazolt és igazolatlan hiányzások alakulása  

 

 Mulasztott órák száma 

 Igazolt órák Igazolatlan órák 

1. osztály 122 óra - 

2. osztály 47 óra - 

3. osztály - - 

4. osztály 114 óra - 

Iskolai összesen: 283 óra - 

 

Tanulóinkra nem jellemző az indokolatlan hiányzás.  

 

III. Tanulmányi eredmények 

 

A tanórákon alkalmazott differenciálással a tantervi követelmények teljesítése is sikeresebbnek 

mondható, ezért minden pedagógus arra törekedett, hogy a differenciált, egyéni 

képességfejlesztés legyen meghatározó a tanítási órákon. 

Fontos volt a tanulási kedv fenntartása, hogy tanulók motiváltabbak legyenek a minél 

sokoldalúbb ismeretszerzésre.  

A tanulók többsége még meg akar felelni az elvárásoknak, érdeklődő, a szülők is odafigyeltek 

a tanulmányi munkájukra. Több kitűnő és jeles eredményt elért tanulónk is van.  

A félév folyamán rendszeres volt az értékelés és osztályozás.  

A pedagógusok célja az volt, hogy értékelésük reális, ösztönző legyen. A tanulók számára 

fontos, hogy az értékelés legyen folyamatos, segítse elő a rendszeres munkavégzés és 

felelősségtudat kialakítását. Az osztályfőnök rendszeresen ellenőrizte, hogy az e-naplóban lévő 

jegyek, ill. az ellenőrző könyvbe beírtak összhangban vannak – e.  

A tanítási órákon fontos volt a tanulói munkatevékenység megszervezése. Az órák  

szervezésénél minden esetben előtérbe kerülte azok a módszerek és szervezeti formák, amelyek 

a tanulók tevékenykedtetését, állandó aktivitását biztosítják. Nagyon szeretik a gyerekek a 

cselekedtető, kísérletező órákat, ahol játszva jutnak ismeretekhez. A heterogén összetételű 

osztályok miatt fontos volt a differenciálás, így a tanulók egyéni képességeiknek megfelelően 

kerültek leterhelésre. 
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Felmértük minden osztályban a hangos olvasás szintjét. A tapasztalatokat minden esetben 

megbeszéltük az osztálytanítókkal. Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek használják a 

szótagoló olvasást, amit nagyon hasznosnak tartok. A szótagoló olvasás segíti őket a 

helyesírás elsajátításában, és előbb – utóbb elvezet a folyamatos, hangsúlyos olvasáshoz.  

Hangos olvasás: 

 

 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

Kiváló 1 fő - - 2 fő 

Jeles - 1 fő 1 fő - 

Jó 3 fő 1 fő - 1 fő 

Közepes - 1 fő - 2 fő 

Megfelelő - - -  

 

Elsődleges feladat az alapkészségek kialakítása, az írás, számolás, olvasás készség megfelelő 

megalapozása. Készségeket kialakítani akkor tudunk, ha megfelelő mennyiségű és minőségű 

feladatokkal találkoznak a tanulók. Írásból nem elég a pár soros gyakorlás. Matematikából 

fontos a fejszámolás, a szorzótábla, az alapműveletek, olvasásból negyedik osztály végére a 

folyamatos, hangsúlyos és az értő olvasás megfelelő szintű kialakítása.  

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 

 gondolkodási kultúra művelése 

 az önművelés szokásainak kialakítása 

 az egészséges életmód feltételeinek, szokásainak a kialakítása 

 az írásbeli munkák külalakja 

 jó tanulási szokások kialakítása. 

 

3.1. Tanulmányi eredmények 

A tanulók szorgalmasak és a magatartásuk is jó.  

Az alsó tagozatban 1. és 2. évfolyamon is szöveges értékelést kaptak a diákok félévkor. Az 

eredményekből kitűnik, hogy az elsősök szépen teljesítettek. Ezt a tanulás utáni vágyat meg 

kellene őriznünk a következő félévben is.  
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 Füzér 1-4.   

Osztály  1 2 3 4 átlag 

Magatartás 5 4,3 4 4,4 4,43 

Szorgalom 5 4,3 4 4,6 4,48 

Magyar nyelv 4,25 4 5 4 4,31 

Magyar irodalom 4,25 4,3 5 4,2 4,44 

Angol nyelv       4,6 4,60 

Szlovák nyelv 5 4 4 4,6 4,40 

Matematika 5 4,3 5 4,4 4,68 

Erkölcstan/Hit- és erkölcstan 5 5 5 5 5,00 

Természetismeret 5 5 5 5 5,00 

Ének - zene 5 5 5 5 5,00 

Vizuális kultúra 5 5 5 5 5,00 

Technika, életvitel és gyakorlat 5 5 5 5 5,00 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5,00 

Osztály tanulmányi átlag 4,8 4,6 4,9 4,7 4,75 

 

 

3.2.Kitűnők: 

 

Osztály Létszám 

1. 1 fő 

2. 0 fő 

3. 0 fő 

4. 2 fő 

Összesen:                 3  fő 

 

 

 

IV. Munkatervből adódó egyéb feladatok  megvalósulása 

 

4.1. Szlovák nemzetiségi nyelv oktatása iskolánkban 

Az iskola fennállása óta minden diákunk szlovák nyelvet tanul. Ez nagyon jó lehetőséget 

biztosít arra, hogy más népek kultúráját is megismerjék a tanulók.  A településen a szlovák 

hagyományok őrzésének nagy múltja van. 
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A gyerekek szívesen tanulják a nyelvet, sok-sok gyerekjáték, vers egészíti ki a tanulást, a 

nemzetiségi oktatás vonzó a gyerekek számára.  A pedagógusok mindent megtesznek annak 

érdekében, hogy tanulók megismerjék a szlovák nyelven kívül a szlovák kultúrát és 

hagyományokat is. 

A tanulók nagy része szívesen vesz részt a nyelvórákon, a népismereti foglalkozásokon, 

nemzetiségi rendezvényeken, versenyeken. Az alacsony létszám miatt összevont csoportban 

dolgoznak heti 5 szlovák nyelv és 1 szlovák népismereti órán. Élményszerű oktatás folyik a 

szlovák nyelvből, a pedagógus gyakran használja a különböző IKT-s eszközöket a tanóra 

érdekesebbé, változatosabbá tétele érdekében. 

 

4.2. Tanórán kívüli tevékenységek 

 

 Sokszínű tanórán kívüli tevékenység folyt ebben a félévben is az iskolában. Arra törekedtünk, 

hogy a gyerekek az iskolában találják meg azokat az elfoglaltságokat, amelyek iránt 

érdeklődnek, amelyek hozzájárulnak személyiségük sokoldalú fejlesztéséhez.  

Az iskola minden tanulója heti két alkalommal néptánc oktatáson vesz részt, melyet Füzér 

Község Önkormányzata finanszíroz.  6 tanuló jár zongorázni, melyet a szülők fizetnek. 

 

4.2.1. Versenyek, rendezvények, témahetek 

 

A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A 

versenyeken való részvétellel igyekszünk megtalálni azt a lehetőséget, hogy minden  tanuló 

a képességeinek megfelelően induljon és érjen el sikereket.  A tanítási órákon a differenciált 

foglalkozások, kooperatív tevékenységek segítik megvalósítani ezt a célt. A versenyekre 

felkészítjük tanulóinkat, és ösztönözzük őket arra, hogy minél több versenyen vegyenek részt 

 

 Vársport-nap 

 Házi mesemondó verseny 

 Mikulás vetélkedő 

 Egészség vetélkedő 

 Fejszámoló verseny 
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Novemberben került sor az Egészségnevelési témahétre, mely keretén belül sikerült ismét a 

Mézes reggelit megszerveznünk külsősök segítségével. Ezen kívül az egészséges életmód 

minden területét erősítettük / étkezés, tisztálkodás, helyes napirend kialakítása /. 

Interaktív néprajz órán vettek részt tanulóink, a Szentendrei Skanzen munkatársának 

irányításával. Tanulóink részt vettek a Gyermek Olimpia rendezvényén is. 

Az a megtisztelő szerep jutott a diákoknak, hogy az települési Szép korúak napján egyedüli 

fellépőként iskolánk tanulói köszönthették színvonalas műsorral a rendezvény résztvevőit. 

December elején került sor a Mikulás községi szintű megünneplésére. 

A téli szünet előtti utolsó napon a tanulók karácsonyi ünnepélyen hangulatos kis műsorral 

örvendeztették meg Füzér és Nyíri községek lakóit. 

A Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény munkatársai vezetésével karácsonyi 

játszóházon vehettek részt tanulóink. 

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

meghatározó programok az iskolai ünnepségek.  Ünnepélyes műsorral emlékeztünk meg az 

Aradi vértanúkról és az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról.  

Helyi tanulóink részt vettek és aktívan szerepeltek december 8-án a Hősök napja tiszteletére 

rendezett interaktív megemlékezésen. 

 

4.3. Gyermek- és ifjúságvédelem 

 

Iskolánkban minden pedagógus feladata, hogy részt vegyen a gyermek-és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok ellátásában, a tanulót veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában és megszüntetésében. 

Ezen a téren különösen fontos az osztályfőnök tevékenysége. Az alábbi tevékenységek 

szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósulását: 

 

 iskolai étkezési lehetőség 

 egészségügyi szűrővizsgálatok 

 szabadidős programok szervezése 

 családi életre való nevelés 

 a szülőkkel való folyamatos együttműködés 

 a családi életre történő nevelés. 
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A gyermekvédelmi feladatokat Horváth Sándorné látja el. Szülői értekezleten, fogadóórákon 

tájékoztatja a szülőket az iskolában folyó oktató – nevelő munkáról, beszélgetésre hívjuk azokat 

a szülőket, akiknél problémát tapasztalunk. Szükség esetén családlátogatást kezdeményezünk.  

A Gyermekjóléti Szolgálat által rendezett értekezleteken, esetmegbeszéléseken rendszeresen 

részt veszünk.  

 

4.4. Gyermek-és tanulóbalesetek helyzete 

 

A balesetmentes, egészséges iskolai munkahely biztosítása érdekében a félévben két 

alkalommal az egész intézményre kiterjedő szemle keretében vizsgáltuk az egészséges és 

biztonságos munkavégzés feltételeit, a munka – és tűzvédelmi előírások végrehajtását. 

A tanév elején megtörtént minden intézményi dolgozó balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatása.  

Az osztályfőnök a tanulókat az első tanítási napon balesetvédelmi, tűzvédelmi, és 

katasztrófavédelmi oktatásban részesítette, és ezt az osztálynaplóba bejegyezte. 

 

Kiemelt figyelmet kell mindig fordítanunk és külön balesetmegelőző oktatásban kell 

részesítenünk a tanulókat: 

 testnevelés és sportfoglalkozások, 

 kirándulások, 

 havazás esetén, 

 balesetek bekövetkezése után, 

 iskolai szünetek megkezdése előtt. 

Igyekeztünk tudatosítani mindenkiben, hogy azonnal jelezze, ha balesetveszélyt tapasztal. 

Az intézmény egészségügyi ellátását iskolaorvos, védőnő, üzemorvos segítette.  

 

4.5. Bemeneti és kimeneti felmérések, eredmények összegzése, értékelése 

 

A tanév elején az 1. osztályosok figyelemmel kísérésére sor került, ennek a felmérésnek az 

eredményeképpen nem volt olyan tanuló, aki bekerült volna a DIFER mérésbe. 

A félév végén az osztályokban átfogó méréseket végeztünk a tanulók tudásszintjének 

megállapítására. 
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Ezek elemzése, értékelése nagy jelentőségű a következő félév feladatainak meghatározása 

tekintetében. A méréseket tanév végén megismételjük – ez a feladatok pontosítása céljából 

fontos. 

 

4.6. A tanórán kívüli tevékenység 

 

Pedagógiai programunk és éves munkatervünkben megfogalmazottak szerint sokszínű és 

változatos a tanórán kívüli tevékenységi kör iskolánkban. 

A programok szervezésében, tervezésében tevékenyen részt vesznek a szülők is és a különböző 

iskolai közösségek: 

 az alsó munkaközösség 

 a nemzetiségi munkaközösség 

A tanórán kívüli tevékenység szervezett lebonyolítása pedagógiai munkánkban igen fontos, 

nevelő hatása mellett a tanulók tárgyi tudásának elmélyítését is szolgálja. 

 

Megvalósult programjaink: 

2018. szeptember: 

 Tanévnyitó ünnepség megrendezése 

 Szülői értekezlet  

 A Nyíregyházi LEGO Gyár látogatása 

2018. október:  

 Hüllőkiállítás Sátoraljaújhelyen 

 Aradi vértanúk napja 

 Október 23.  Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 

 Pálinka Fesztivál alkalmával szintén színpadra léptünk 

2018. november: 

 Megtartottuk a munkaközösségi foglalkozásunkat. Megbeszéltük a 

pályaorientációs nap, az egészségnevelési témahét és a téli ünnepkörrel 

kapcsolatos szervezési feladatokat. 

 21-én került sor a nyílt napra, melyen a szülők megnézhették az 

intézményünkben folyó munkát 
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 Az egészségnevelési hét keretében foglalkoztunk az egészséges életmód, 

táplálkozás kérdéseivel.  

 Idősek napja 

2018. december: 

 December 6-án a Mikulás ünnepséget az önkormányzattal 

együttműködve tartottuk meg 

 Pálházi Mikulásvonatozás Kőkapura 

 December 19-én Nyíriben adtuk elő karácsonyi műsorunkat vendég- 

szereplőként 

 22-én tartottuk meg a karácsonyi műsort a településen-„Lélekmelegítő” 

2019. január:  

 Január 22-én a megemlékeztünk A magyar kultúra napjáról 

 Hószobrász versenyt rendeztünk 

A félév során rendszeresek voltak a tanulók munkáiból szervezett kiállítások a társalgóban. A 

kiállítások nemzeti ünnepeinkhez, a tanulmányi versenyekhez, az évszakokhoz, a vallási 

ünnepekhez kapcsolódtak.  

 

V.  Intézményi belső ellenőrzés, értékelés tapasztalatai 

 

A nevelő-oktató munka ellenőrzése és értékelése rendkívül nagy figyelmet és igényességet 

követel. Az iskolavezetés igyekezett részt venni minden tanítási órán kívüli programban, 

segítette azok szervezését. 

Örvendetes, hogy a hagyományos rendezvényeket évről évre meg tudjuk valósítani. Az 

ellenőrzés során kiemelt figyelmet kapott a nevelés-oktatás hatékonysága, a pedagógiai munka 

eredményessége, tanulók képességének fejlesztése, a differenciált foglalkoztatás, a 

felzárkóztatás és a tehetséggondozás, tanügyi dokumentumok vezetése, tanulói produktumok. 

A belső ellenőrzés részét képezik az óralátogatások.  

A látogatott órákon meggyőződhettünk arról, hogy a kollégák rendszeresen készülnek az 

órákra. A tanulók tanítási órákon való szereplése folyamatos munkát tükröz. A nevelők 

kapcsolata a tanulókkal jó, kapcsolatukat a segítőkészség, a megértés jellemezte. 
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Az órák szervezésénél az órakezdésre, az óra alatti megfelelő munkafegyelem kialakítására, az 

új anyag feldolgozására, a gyakorlásra, a megfelelő szemléltetésre, az óra végi összefoglalásra, 

értékelésre nagy hangsúlyt fektettek a kollégák. Célszerűen használják a tankönyveket, 

taneszközöket, szemléltető, IKT eszközök alkalmazásával teszik színesebbé, szemléletesebbé, 

érthetővé a megtanítandó tananyagot. 

 

Az óralátogatásokat mindig megbeszélés követte, ahol értékeltük a gyerekek és az órát tartó 

tanár munkáját, megbeszéltük a tapasztalatokat. 

 

Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége kiterjedt a dokumentumokra is: 

 Szeptemberben: törzslapok áttekintése, e-naplók megnyitása, tanmenetek, 

munkatervek, egyéni célkitűzések, balesetvédelmi oktatás tényének ellenőrzése.  

 Folyamatos (havonként): munkaidő nyilvántartások, szabadidős tevékenységek 

megvalósítása. 

 

VI. Kapcsolataink 

 

A szülői munkaközösség 

A szülői munkaközösség iskolánk eredményesen működő szervezete. 

A szülői munkaközösség fontosnak tartja és igényli is az iskolai munkában való 

közreműködést. Sok segítséget kaptunk tőlük nem csak egy-egy rendezvény 

megszervezésében, lebonyolításában, hanem az iskola közvetlen céljainak megvalósításában is 

partnerek. 

Véleményezik, kontrollálják az intézményben folyó munkát. Igénylik a rendszeres tájékoztatást 

az iskolai eseményekről, programokról.  

A félév folyamán szeptemberben tartottunk szülői értekezletet, nyílt tanítási napot 

novemberben. 

Szülők kérésének eleget téve, az idén karácsonykor igényes, szép díszeket árultunk a 

rendezvényen résztvevőknek. A hónap folyamán 3 este találkoztunk az iskolában, hogy minél 

kreatívabban, egymás segítésével születhessenek meg a dísztárgyak. Jóleső érzéssel töltött el 

bennünket az ünnepre való rohangálódat. 

A tanulók tanulmányi és magatartási helyzetéről folyamatosan tájékozódhattak a szülők a 

gyerekek tájékoztató füzetén keresztül, valamint a jelen tanévtől az e-napló is lehetőséget 
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biztosított a kapcsolattartás, tájékoztatás kibővítésére. A pedagógusok használják a facebook 

közösségi oldalát is a folyamatos kapcsolattartás érdekében. 

 

Székhely, tagintézmények 

Folyamatos és személyes a kapcsolattartás. Több közös programon vettünk részt. A 

pedagógusok rendszeres kapcsolatot tartanak a többi intézmény pedagógusaival. 

 

Önkormányzatok 

Az iskola kapcsolata az önkormányzatokkal nagyon jó, mind a nemzetiségi, mind pedig a 

települési önkormányzat igényli az aktív együttműködést. A tanév folyamán többször is 

kaptunk anyagi támogatást. Korrekt munkakapcsolat és partneri viszony jellemzi a 

mindennapjainkat. Az elmúlt tanévtől jó kapcsolatot építettünk ki a nyíri önkormányzattal is. 

A rendezvényeken különböző műsorral lépnek fel diákjaink. 

 

Óvoda 

Továbbra is fő feladatunk, hogy az óvodával minél szorosabbra fűzzük kapcsolatunkat, 

törekszünk egymás munkájának minél sokrétűbb megismerésére. 

 

Szakmai szervezetek (szakszolgálatok, szakmai szolgáltató, családsegítő)  

 Rendszeres a kapcsolatunk a Családsegítő –és gyermekjóléti szolgálattal. 

 

Tankerületi Központ 

Részvétel a vezetői értekezleten. Folyamatos a kapcsolattartás a központ szakembereivel. A 

fenntartó rendszeresen biztosítja a mindennapi munkához szükséges eszközöket. Köszönet érte. 

 

VII. Céljaink a következő félévre vonatkozóan 

 

 felkészülés a XVIII. Hegyközi Gyermekfesztiválra  

 érdekes tanórák szervezése 

 változatos módszerek és eszközök használata 

 önálló ismeretszerzés lehetőségeinek bővítése 

 a tanulók kommunikációjának fejlesztése 

 folyamatos hagyományápolás, jeles napok 
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Szeretném megköszönni a pedagógusoknak a félévi nagyon alapos, gondosan elkészített 

beszámolóit. Minden kedves kollégámnak köszönöm eddigi munkáját, további munkához jó 

egészséget, sok sikert kívánok.  

 

A 2018/2019. évi tanév féléves munkájáról szóló beszámolót az intézmény nevelőtestülete 

2019.február 7-én elfogadta. 

 

 

Füzér, 2019. február 7. 

 

………………………………………. 

                                                                                                       mb. tagintézmény-vezető 
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MELLÉKLET 

 

 

 Füzér 1-4 összesen 

Osztály: 1 2 3 4   

Tanulólétszám: 4 3 1 5 13 

   Ebből lány: 3     3 6 

Magántanuló:         0 

Egésznapos tanulók száma: 4 3 1 5 13 

  Ebből lány: 3     3 6 

Napközisek száma:         0 

  Ebből lány:         0 

Menzás étkezésben részesül:         0 

   Ebből lány:         0 

Étkezők összesen: 4 3 1 5 13 

  Ebből 50%-os támogatott: 2 1   1 4 

  Ebből 100%-os támogatott(ingyenes) 1     1 2 

Háromszori étkező: 4 3 1 5 13 

Veszélyeztetettek száma:         0 

Védelembe vett         0 

Hátrányos helyzetűek (HH)száma:         0 

   Ebből lány:         0 

Halmozottan hátrányos 

helyzetűek(HHH): 

        0 

    Ebből lány:         0 

Osztályozatlanok száma:         0 

Osztályozottak száma: 4 3 1 5 13 

Osztályozatlan mulasztás miatt:         0 

Osztályozatlan felmentés miatt:         0 

Kitűnők száma 1     2 3 

Bukottak száma:         0 

  Egy tárgyból:         0 

  Két tárgyból:         0 

  Három tárgyból:         0 

  Háromnál több tárgyból:         0 

SNI-s tanulók száma:         0 

BTMN-es tanuló:         0 

Mulasztott órák száma: 122 47   114   

  Ebből igazolatlan óra:         0 

Mulasztási átlag (óra): 31 15,7   23 68,96 
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Nem hiányzott tanulók száma: 1   1 2 4 

  Szakközépiskolába 

jelentkezett/felvették: 

        0 

Tovább nem tanulók száma:         0 

Bejárók száma: 2 3   1 6 

  Ebből lány: 1     1 2 

  Iskolabusszal jár : 2 3   1 6 

Egyéni fejlesztésben részesül:         0 

Túlkoros bukás miatt:         0 

  Egy évet vesztett:         0 

  Két évet vesztett:         0 

  Három vagy több évet vesztett:         0 

Rendszeres gyermekvéd. kedv.  

részesül: 

1     1 2 

Három vagy több gyerekes családban 

él: 

2 1   1 4 

Tartósan beteg:         0 

Angolt tanul:       5 5 

Németet tanul:         0 

Szlovákot tanul: 4 3 1 5 13 

Gyógytestnevelésben vesz részt         0 

Könnyített testnevelés:         0 

Etika:         0 

Református: 2     1 3 

Római katolikus: 1 1   4 6 

Görögkatolikus: 1 2 1   4 

Tandíj:           

Térítési díj: 3 3 1 4   

 

 

 

 

 


