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I. Bevezetés 

A tanév kezdésével összefüggő feladatok határidőre teljesültek, az osztályfőnök, 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 az összesített órarend 

és a munkaidő nyilvántartás. 

Dekoráltuk a tantermeket, aulát, hogy barátságos környezet fogadja az iskolába érkező 

gyerekeket. Megbeszéltük az első félév rendezvényeinek időpontjait, megvalósításuk felelőseit. 

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. 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. 

A tanítóink által alkalmazott pedagógiai módszerek teljes mértékben igazodnak a gyermekek 

egyéni adottságaihoz, hogy minden gyerek megkapja a képességeinek megfelelő segítséget. Azt 

szeretnénk, hogy a tanulás mellett mindenki jól érezze magát, örömmel járjon iskolába. 

Az alsó tagozat 4 évfolyamán jelentős szerepet kap gyermekeink olvasási készségének, 

helyesírásának, számolási készségének fejlesztése mellett a kommunikációs képességek, 

viselkedés- és mozgáskultúra irányítása.  

Folytatódott a félév során az Iskolatej és az Iskolagyümölcs program, valamint az úszásoktatás. 

A tanévben bevezetésre került a Lázár Ervin Program, melynek célja, hogy minden 1-8. 

évfolyamos tanuló tanévenkénti egyszeri alkalommal ingyenesen eljuthasson színház-, tánc- és 
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cirkuszi előadásokra, komolyzenei hangversenyekre.  A program keretében a 3.osztályosok 

színházban voltak Miskolcon. Nagy élmény volt a gyerekeknek, hiszen előtte kevesen jutottak 

el ide. Novemberben tartottuk a pályaorientációs napot, ahol néhány szülő mutatta be a 

szakmáját, valamint a településen ismerkedtek meg a tanulók a tanulók egy –egy szakma 

képviselőjével.  

II. Személyi és tárgyi feltételek 

 

2.1. Személyi feltételek 

 

A pedagógusok a félév folyamán nagyon sok színes programot biztosítottak tanulóink számára. 

A sok éve együtt dolgozó kollégák ismerik egymás munkáját, jól tudnak együtt dolgozni. 

Szakmailag jól képzettek. 

 

A félév során többen áttanításokat végeztek: 

 Magyariné Szoleczki Adrienn szlovák nyelv és irodalom 

 Tomkóné Tóth Ágnes angol nyelv 

 

A félévben Oroszné Kállai Valéria és Horváth Sándorné is vett részt a következő 

továbbképzéseken: 

 Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása- A komplex 

alapprogram koncepciója, alapelvei, pedagógiai modellje  

 Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban (DFHT) tanítási – tanítási stratégia  

December 7-én nevelési értekezlet keretében a pedagógusok megismerkedtek azokkal az IKT-

s eszközökkel és webes felületekkel, amelyeket a többi kolléga használ a tanítási órákon ( SDT,  

OKOS DOBOZ, NKP és TANTREND). 

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. 
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Az iskola IKT eszközellátottsága, felszereltsége jónak mondható, mivel 17 laptoppal ,1 digitális 

táblával és ettől a félévtől kezdve egy interaktív panellel rendelkezik. Az anyagellátás 

szervezetten és rendszeresen történt és mindenből folyamatos volt.  A rendezvényekhez, 

jutalmazásokhoz a kért támogatásokat is megkaptuk. Amit ezúton is köszönünk. 

 

 

2.3. Tanulólétszám 

 

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

Létszám 1 fő 4 fő 2 fő 1 fő 8 fő 

RGYVK 1 fő 1 fő 0 fő 0 fő 2 fő 

HH 1 fő 1 fő 0 fő 0 fő 2 fő 

Bejárók 1 fő 2 fő 2 fő 0 fő 5 fő 

 

 

2.4. Igazolt és igazolatlan hiányzások alakulása  

 

 Mulasztott órák száma 

 Igazolt órák Igazolatlan órák 

1. osztály 0 óra - 

2. osztály 0 óra - 

3. osztály - - 

4. osztály 0 óra - 

Iskolai összesen: 0 óra - 

 

A félévben egyetlen tanuló sem hiányzott. 

 

III. Tanulmányi eredmények 

 

A tanulók különböző tudásszintet képviselnek, más-más adottságokkal, képességekkel, 

készségekkel, jártasságokkal, szokásokkal rendelkeznek. Az eltérő felkészültséggel, 



 

 

4 

tulajdonságokkal rendelkező tanulókat differenciált motiválással és módszerekkel juttatták el a 

tanítók a helyes tanulásig.  

Fontos volt a tanulási kedv fenntartása, hogy tanulók motiváltak legyenek a minél sokoldalúbb 

ismeretszerzésre. Kiemelt szerepet játszott a játékosság az ismeretszerzés során, mivel ezzel 

lehet leginkább ösztönözni a tanulókat. 

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

tanulmányi munkájukra. Két kitűnő, három jeles és három jó eredményt elért tanulónk  volt.  

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. 

A tanév elején tájékozódó méréseket végeztünk a munkatervben meghatározottak szerint 

hangos olvasás, szövegértés, helyesírás és matematika tárgyakból. Ezek a mérések segítséget 

nyújtottak a további célok kitűzéséhez és a feladatok meghatározásához.  

Ezt a felmérést félévkor megismételtük.  

Hangos olvasás: 

 

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

Kiváló 1 fő 2 fő - - 

Jó - 2 fő 2 fő 1 fő 

Közepes - - - - 

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 
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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 első osztályos tanuló jó képességű, hamar beilleszkedett társai közé. Szorgalmas, szereti a 

versenyfeladatokat. Szépen halad, tanulmányi munkája kitűnő. 

A másodikosok jó képességűek, szeretik az önálló feladatmegoldásokat, de jól dolgoznak 

együtt csoportban is. 

A harmadikosok nehezen motiválhatók, hullámzó a teljesítményük. A házi feladatokat nem 

szívesen készítik el. Ezt a következő félévben javítani kell. 

A 4. osztályos tanuló jó képességű, de nehezen motiválható. 

 

Tantárgyi eredmények  

Osztály   3-4.osztály 

Magatartás 4,63 

Szorgalom 4,50 

Magyar nyelv 3,67 

Magyar irodalom 4,33 

Angol nyelv 4,00 

Szlovák nyelv 3,67 

Matematika 4,33 

Erkölcstan/Hit- és erkölcstan 5,00 

Természetismeret 4,33 
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Ének - zene 5,00 

Vizuális kultúra 5,00 

Technika, életvitel és gyakorlat 5,00 

Testnevelés és sport 5,00 

Szlovák népismeret 5,00 

Osztály tanulmányi átlag 4,53 

 

3.2.Kitűnők: 

 

Osztály Létszám 

1. 1 fő 

2. 1 fő 

3. 0 fő 

4. 0 fő 

Összesen:                     2  fő 

 

 

Az egész napos foglalkozások keretében biztosítjuk a gyerekeknek a tanulmányi munka 

segítését, a kikapcsolódást, a játékot. Gondoskodunk arról, hogy a másnapi órákra kellően 

felkészülten menjenek a tanulók, de arról is, hogy mindig elegendő idő jusson a mozgásra, a 

játékra.  

 

IV. Munkatervből adódó egyéb feladatok  megvalósulása 

 

4.1. Szlovák nemzetiségi nyelv oktatása iskolánkban 

Iskolánkban a német nemzetiségi oktatás egyre népszerűbb a szülők és a tanulók körében.  

Szeretnénk, ha a szlovák nemzetiségi oktatás továbbra is meghatározó eleme lenne az 

intézményünkben folyó oktató-nevelő munkának.  

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. Intézményünk folyamatos kapcsolatot tart fenn a 

helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal.  
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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 pedagógus mindent megtesz 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. 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. Ezt a tanulók szívesen fogadták, és sokkal lelkesebbek lettek. 

 

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.  2 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.  

Versenyeink: 

 Házi mesemondó verseny 

 Vársport nap-ezen a versenyen részt vettek a pálházi, füzérkomlósi és kovácsvágási 

tanulók is. Egy élménydús délelőttöt töltöttek együtt. 

 Egészséges életmód vetélkedő 

 Mikulás vetélkedő 

 A költészet napja alkalmából Himnusz szavaló-és olvasó verseny. 
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Novemberben került sor az Egészségnevelési témahétre, az egészséges életmód minden 

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

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 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 5-én a Hősök napja tiszteletére 

rendezett megemlékezésen. 

Témahetek a félévben: 

 

 Egészségnevelési hét 2019. november 18. – 22.  

 A Szeretet Ünnepe –december 

 

 

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. 

 tájékoztatás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

tevékenységéről 
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 esetkonferencia a pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében  

 kapcsolatot a háziorvosokkal, a rendőrökkel és a sátoraljaújhelyi 

Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársaival. 

 

A gyermekvédelmi feladatokat Oroszné Kállai Valéria látja el. Szülői értekezleten, 

fogadóórákon tájékoztatja a szülőket az iskolában folyó oktató – nevelő munkáról. 

A Gyermekjóléti Szolgálat által rendezett értekezleteken, esetmegbeszéléseken rendszeresen 

részt veszünk. Kéthetente 1 alkalommal egy szociális munkás is segíti a pedagógiai munkát. 

 

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. Szeptemberben 

sor került egy tűzriadó lebonyolítására is, amit nagyon ügyesen megoldottak a gyerekek. 

 

Kiemelt figyelmet fordítottak a pedagógusok a balesetmegelőző oktatásra a következő 

esetekben: 

 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.  
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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. 

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 programunkban és az éves munkatervünkben megfogalmazottak szerint sokszínű és 

változatos a tanórán kívüli tevékenységi kör iskolánkban. 

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

iskolai közösségek: 

 az alsós 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: 

2019. szeptember: 

 Tanévnyitó ünnepség megrendezése 

 Szülői értekezlet  

2019. október:  

 Aradi vértanúk napja 

 Október 23.  Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 

 Pálinka Fesztivál alkalmával szintén színpadra léptünk 
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2019. november: 

 Megtartottuk a nevelőtestületi foglalkozásunkat. Megbeszéltük a 

pályaorientációs nap, az egészségnevelési témahét és a téli ünnepkörrel 

kapcsolatos szervezési feladatokat. 

 20-án került sor a nyílt napra, melyen a szülők megnézhették az 

intézményünkben folyó munkát 

 Az egészségnevelési hét keretében foglalkoztunk az egészséges életmód, 

táplálkozás kérdéseivel.  

 Idősek napja 

2019. december: 

 December 6-án a Mikulás ünnepséget az önkormányzattal 

együttműködve tartottuk meg 

 Hősök napja 

 December Nyíriben adtuk elő karácsonyi műsorunkat vendég- 

szereplőként 

 A Nyíregyházi LEGO Gyár látogatása 

 3. Adventi gyertyagyújtás 

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

2020. január:  

 Január 22-én a megemlékeztünk A magyar kultúra napjáró 

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.  

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

tartjuk tanulóink szellemi fejlődése mellett identitásuk fejlődését, a hagyományok ápolását, 

továbbadását. 
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V. Intézményi belső ellenőrzés, értékelés tapasztalatai 

 

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

követel.  

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. 

Az órák szervezésénél a gyakorlásra, a megfelelő szemléltetésre, az óra végi összefoglalásra, 

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

taneszközöket. Különböző szemléltető eszközökkel és a digitális tábla használatával teszik 

színesebbé, szemléletesebbé, érthetővé a 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 
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megszervezésében, lebonyolításában, hanem az iskola közvetlen céljainak megvalósításában is 

partnerek. 

Igénylik a rendszeres tájékoztatást az iskolai eseményekről, programokról.  

A félév folyamán szeptemberben tartottunk szülői értekezletet, nyílt tanítási napot 

novemberben. 

A tanulók tanulmányi és magatartási helyzetéről folyamatosan tájékozódhattak a szülők a 

gyerekek tájékoztató füzetén keresztül, valamint az e-napló is lehetőséget 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. Korrekt munkakapcsolat és partneri 

viszony jellemzi a mindennapjainkat. Az elmúlt években jó kapcsolatot építettünk ki a nyíri 

önkormányzattal is, rendezvényeiken különböző műsorral lépnek fel diákjaink. 

 

Óvoda 

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

törekszünk egymás munkájának minél sokrétűbb megismerésére. 

 

Egyházak 

Hittan órák megtartásának biztosítása. Magatartásformálás, erkölcsi értékek kialakítása. 

Közös rendezvények. 

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. 
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VII. Céljaink a következő félévre vonatkozóan 

 

 A XIX. Hegyközi Gyermekfesztivál megszervezése 

 változatos módszerek és eszközök használata 

 folyamatos hagyományápolás, jeles napok 

 az alapkészségek fejlesztése minden területen 

 az egyéni fejlesztések hatékonyságának növelése 

 élményalapú tanítási órák szervezése 

 motiválás - sikerélmény biztosítása 

 a pedagógusok KAP alprogramjainak elvégzése 

 

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 2019/2020. évi tanév féléves munkájáról szóló beszámolót az intézmény nevelőtestülete 

2020. február 6-án elfogadta. 

 

 

Füzér, 2020. február 06. 

 

………………………………………. 

                                                                                                       mb. tagintézmény-vezető 
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MELLÉKLET 

 

Felmérések eredményei 

1. osztály 

 

Olvasás   

 

1 Kisbetű nagybetűs párjának keresése 100% 

2 Szavak összekötése a képpel 100% 

3 Szavak jelentése 100% 

4 Válaszadás kérdésre 100% 

Félévi felmérések eredménye %: 100% 

   

Félévi felmérések átlaga: 5 

 

Írás 

 

1 Nyomtatottról írottra másolás 100% 

2 Szavak önálló írása 100% 

3 Betűírás nyomtatottról 100% 

4 Szavak másolása írottról 100% 

Félévi felmérések eredménye %: 100% 

   

Félévi felmérések átlaga: 5 

 

Matematika 

 

1 Számok tollbamondása 100% 

2 Páros számok jelölése 100% 

3 Összeadás 100% 

4 Kivonás 100% 

5 Hiányos műveletek 100% 

6 Nyitott mondatok 100% 

7 Egyszerű szöv. feladatok összeadással 100% 

8 Egyszerű szöv. feladatok kivonással 100% 

   

Félévi felmérés eredménye %: 100% 
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4. osztály 

 

Szövegértés 

  Füzér 

1 Válaszadás táblázatban 100% 

2 Mondatok jelölése új ill.ismert információ 

alapján 

100% 

3 Megállapítások  100% 

   

 Félévi felmérés eredménye %: 100% 

 

 

Nyelvtan felmérés 

 

  Füzér 

1 Főnevek felismerése 100% 

2 Összetett főnevek alkotása 100% 

3 Tulajdonnév csop. 75% 

4 Köznév vagy tulajdonnév 100% 

5 Főnevek toldalékolása 100% 

6 A j hang pótlása 77% 

7 Magánhangzó, mássalhangzó pótlás 60% 

8 Névelők és névutók felismerése 100% 

9 Mondatok kiegészítése 100% 

   

 Félévi felmérés eredménye %: 90% 
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Matematika  

 

  Füzér 

1 Számok sorrendbe rendezése 100% 

2 Kerekítés 100% 

3 Helyi érték váltása 95% 

4 Számegyenes 97% 

5 Írásbeli műveletek 95% 

6 Nyitott mondatok 70% 

7 Szöveges feladat 94% 

8 Szöveges feladat 82% 

   

   

 Átlag % 90% 
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Statisztikai adatok 

 Füzér 1-4.összevont 

osztály 

 1 2 3 4 

Tanulólétszám: 1 4 2 1 

   Ebből lány: 1 3  0  0 

Szünetelő jogviszony         

Egyéni tanrend         

Iskolaotthonos tanulók száma: 1 4 2 1 

  Ebből lány: 1 3     

Étkezők összesen: 1 4 2 1 

  Ebből 50%-os támogatott:  0 2  0  0 

  Ebből 100%-os támogatott(ingyenes) 1 1  0  0 

Veszélyeztetettek száma:         

Védelembe vett:         

Hátrányos helyzetűek (HH)száma: 1 1  0  0 

   Ebből lány: 1  0  0  0 

Halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH):         

    Ebből lány:         

Osztályozatlanok száma: 1 4 2 1 

Osztályozottak száma:     

Osztályozatlan mulasztás miatt:         

Osztályozatlan felmentés miatt:         

Kitűnők száma 1 1  0  0 

Bukottak száma:         

  Egy tárgyból:         

  Két tárgyból:         

Három tantárgyból         

Háromnál több tantárgyból         

SNI-s tanulók száma:         

BTM-es tanuló:         

Mulasztott órák száma: 0 0 0 0 

  Ebből igazolatlan óra         
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Mulasztási átlag (óra): 0 0 0 0 

Nem hiányzott tanulók száma 1 4 2  1 

Bejárók száma: 1 2 2  0 

  Ebből lány: 1 2 2  0 

  Iskolabusszal jár   1  2  2  0 

egyéni fejlesztésben részesül         

Túlkoros bukás miatt:         

  Egy évet vesztett:         

  Két évet vesztett:         

  Három vagy több évet vesztett:         

Rendszeres gyermekvéd. kedv. részesül 1 1  0  0 

Három vagy több gyerekes családban él  0 2  0  0 

Tartósan beteg         

Angolt tanul  0  0  0 1 

Szlovákot tanul 1 4 2 1 

Erkölcstan         

Református   0 2  0  0 

Római katolikus 1 1  0  0 

Görögkatolikus  0 1 2 1 

Térítési díj  0 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


