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„…a kezdet a legfontosabb, általában is, de különösen a fiatal és zsenge lényeknél. 

Hiszen leginkább ilyenkor lehet őket formálni, ilyenkor vésődik beléjük a forma, melyet 

bennük kialakítani akarunk.” 

 /Platón/ 

I. Bevezetés 

 

Tagiskolánk 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 munkatervben megfogalmazott 

célokat, feladatokat megvalósítottuk. Ezen túlmenően nagy figyelmet szenteltünk a nyelvi 

oktatásnak, a készség- és képességfejlesztésnek. 

 

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

tanmeneteket és egyéb dokumentumokat határidőre elkészítették, azok ellenőrzése megtörtént.  

Október 15-ig elkészült a statisztika. A munkatervben szereplő feladatokat folyamatosan 

figyelemmel kísértük és azok elkészültét ellenőriztük.  

A tanév során minden lehetőség adott volt ahhoz, hogy tanulóink jó eredményeket érhessenek 

el. Akik számára ez fontos, azok az órai aktivitásukkal, délutáni gyakorlással szilárd 

ismereteket szerezhettek.  

A tanév végére mindenki képes volt teljesíteni az évfolyamának megfelelő tantárgyi 

követelményeket.  

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.  

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 tanév során a fenntartó ellenőrizte az KRÉTA rendszer intézményi szintű használatát. 

Ellenőrzés érintette a naplókat, osztályokat, csoportokat, órarendeket. 

Fenntartói ellenőrzés keretében a dolgozók munkaköri leírásai is ellenőrzésre kerültek. A kért 

pontosításokat határidőre megküldtük. 
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Ezen az éven is megszervezésre kerültek a nyári táborok. Napközis táborban Pálházán vesznek 

részt a gyerekek két turnusban.  

 

 

 

II. Személyi és tárgyi feltételek 

 

2.1. Nevelői létszámunk: 

 2 fő tanító  

 1 fő áttanít a pálházi iskolából szlovák nyelvet, 1 fő füzérkomlósról angol nyelvet. 

Így a személyi feltételek teljesen megfelelőek a szakmai munka eredményessége 

szempontjából. 

A tanév során egy Oroszné Kállai Valéria önértékelésére került sor. 

A pedagógusok szakmailag jól képzettek, amihez nagy munkabírás tartozik. Az év 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 nevelő – oktató munkánk eredményességéhez. 

Tantestületünkre jellemző a családias hangulat, kollektivitás, segítőkészség, az új dolgok iránti 

fogékonyság, tenni akarás a gyermekekért és a megújulás. Mindennapos az összetartás, egymás 

munkájának segítése. Minden pedagógus magas szintű, igényes szakmai munkát végzett, a 

szakmai felkészültségük kiemelkedő. Folyamatosan vettek részt továbbképzéseken, végeznek 

önképzéseket.  

Pedagógusaink törekszenek arra, hogy rugalmasan alkalmazkodjon a folyamatosan változó 

társadalmi körülményekhez és elvárásokhoz. Ebben fontos szerepe van a folyamatos  

önképzésnek, továbbképzéseken való részvételnek. Ebben a tanévben a következő képzéseken 

vettek részt a kollégák: 

 

Oroszné Kállai Valéria - A pedagógusok digitális 

kompetenciájának megújítása. IKT 

eszközök rendszerszerű használata a 
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tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-

3.2.4-16  

-  Stresszkezelés, kiégés elleni technikák 

-  Komplex Instrukciós Program 

Horváth Sándorné - A pedagógusok digitális 

kompetenciájának megújítása. IKT 

eszközök rendszerszerű használata a 

tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-

3.2.4-16  

-  Komplex Instrukciós Program 

 

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 ismerkedésével 

foglalkoztak. Április 25-én munkaközösségi Workshopra került sor. Ezen alkalommal a 

pedagógusok bemutathatták az általuk használt informatikai felületeket, különböző online 

oldalakat.  

Április 20-án Oroszné Kállai Valéria tartott bemutató órát 1-4. összevont osztályban. A 

foglalkozáson több iskola pedagógusa vett részt. 

 

2.2. Tárgyi feltételek: 

 Az iskolában a tanév kezdésére megtörtént a szükséges takarítás, a tantermek megfelelő 

felszereltsége biztosította a zavartalan működést. A tantermek otthonos, harmonikus hangulatot 

árasztanak, tükrözik nevelési-oktatási programunk sajátosságait, a pedagógusok igényességét.  

Több IKT eszköz segítette a mindennapi munkánkat, az érdekesebb, tartalmasabb tanítási 

órákat. Mindkét szint rendelkezik internethálózattal, amely jelenleg megfelelően működik. Az 

interaktív táblákat egyre gyakrabban használták a tanórák színesítésére, a digitális tananyagok 

bemutatására a pedagógusok. Színesebbé, látványosabbá tudták tenni ezzel az tanítási órákat a 

tanító nénik.   Ezeken az órákon nem volt passzív gyerek, mindenkit sikerült bevonnia 

munkába.  
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Az iskola IKT eszközellátottsága, felszereltsége jó, mivel 17 laptoppal és 2 digitális táblával 

rendelkezik. 

Az első félévben 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. 

Kapcsolódtunk az EFOP-3.2.4 projekthez, aminek a keretében iskolánkba 1 db falra szerelhető 

interaktív panelek kerül felszerelésre.  

 

2.3. Tanulói létszám alakulása: 

 

 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 

HH 1 fő 0 fő 0 fő 0 fő 1 fő 

 

 

 

 

III. Tanulmányi munka, eredményeink 

 

Fő feladatunk volt ebben a tanévben is a nevelő-oktató munka erősítése, hatékonyságának 

növelése, különös tekintettel az anyanyelvi és a matematikai kompetenciafejlesztése, az 

elvégzett felmérések figyelembe vételével a hiányosságok pótlása. 

Kollégáim mindent megtettek annak érdekében, hogy a gyerekekből a lehető legtöbbet hozzák 

ki és önmagukhoz képest fejlődjenek. A tananyag könnyebb megértését, elsajátítását nagyban 

segítette a digitális tábla alkalmazása valamint a játékos, változatos módszerek alkalmazása. 

Kiemelt területnek tekintettük tanulóink anyanyelvi, szövegértési, matematikai, készségeinek 

fejlesztését. Az alkalmazott pedagógiai módszerek sokszínűek. Törekedtünk arra, hogy 

igazodjunk a gyerekek érdeklődéséhez, tempójához, képességeihez. A munkaformák és 
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szervezési módok változatosak voltak. Az órák többségén differenciáltak a pedagógusok, 

hiszen az osztályok tanulói nem ugyanott tartanak a tananyag elsajátításában. 

Ennek eredményessége érdekében a tanítási órákon alkalmaztuk a kooperatív, a projekt 

módszert, a hagyományos frontális és az egyéni önálló tanulást. A projekt módszerrel történő 

ismeretszerzést nemcsak szaktárgyi órákon, hanem iskolai szinten is használtuk.  

A tanévben 3 egyhetes projektet valósítottunk meg az egészségnevelés, a fenntarthatósági és a 

karácsonyi témahét keretében.  

Advent –karácsonyi témahét: Célja a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó népszokások 

megismerése, megjelenítése, lelki felkészülés a karácsonyra. 

Egészségnevelési témahét: Legfőbb célunk az egészség alapjainak megismertetése, az 

egészséges életmódra történő céltudatos nevelés, az elsajátított ismeretek mindennapi 

alkalmazása. Ismerjék meg a szabadidős sportokat, tevékenységeket és aktívan vegyenek részt 

bennük. Egészségtudatos magatartást alakítsanak ki.  

Fenntarthatósági témahét: A környezettudatos gondolkodást becsempésztük azon a héten a 

tanítási órák anyagába, valamint a délutáni foglalkozásokba.  A cél a fenntartható életmóddal 

való ismerkedés volt. 

 

A témanapok sikeresek voltak, fejlődött a tanulók szociális érzékenysége, erősödött a csoportos 

együttműködés. Sok új ismerettel bővült a tanulók tudása. 

 

3.1. Felmérések, eredmények összegzése, értékelése 

 

A tanév folyamán rendszeres volt az értékelés és az osztályozás. Megíratták a tanítók a 

témazáró dolgozatokat, a tudáspróbákat. Éltünk a különböző szintű dicséretek nevelő hatású 

erejével, amelyeket az ellenőrzőben és az osztálynaplóban is dokumentáltunk. 

Felmértük minden osztályban félévkor és év végén a hangos olvasás szintjét. A tapasztalatokat 

minden esetben megbeszéltük az osztálytanítókkal. Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek 

használják a szótagoló olvasást, amit nagyon hasznosnak tartok.  
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A tanulók szöveges értékelés alapján a következő eredményeket érték el: 

Osztály Létszám 

 

Kiválóan  

teljesített 

Jól 

teljesített 

Megfelelően 

teljesített 

Gyenge, ill. 

felzárkóztatásra 

szorul 

1. 4 fő 2fő 2 fő 0 fő 0 fő 

 

 

Második évfolyamtól a tantárgyakat osztályzatokkal értékeltük, itt a következő 

eredmények születtek: 

Osztály Létszám 

 

Kitűnő Jeles Jól 

teljesített 

Gyenge, ill. 

felzárkóztatásra 

szorul 

2. 3 fő 0 fő 1 fő 2 fő - 

3. 1 fő 0 fő 1 fő 0 fő - 

4. 5 fő 2 fő  0 fő  3 fő - 

 

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. 

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 tanév elején, félévkor és év végén is elkészítették a pedagógusok a felméréseket olvasásból, 

szövegértésből, nyelvtanból és matematikából is. A tanév végén végzett átfogó mérések 

különösen fontosak, ezek elemzése, értékelése nagy jelentőségű a következő tanév feladatainak 

meghatározása tekintetében. A méréseket (bemeneti) a következő tanév elején megismételjük 
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– ez a feladatok pontosítása céljából fontos, mert jelzik a tananyagon belül azokat a területeket, 

ahol egy-egy osztályban nagyobb odafigyelésre lesz szükség. 

 

Hiányzások alakulása 

Tanulóinkra nem jellemző az indokolatlan hiányzás, tisztességgel járnak iskolába. Igazolatlan 

mulasztása nem volt senkinek.  

Hiányzás ( óra) 462  óra 

Igazolatlan hiányzás 0 

Hiányzási átlag 35,5 óra 

Nem hiányzott tanulók 0 fő 

 

 

 

IV. Szlovák nyelvoktatás 

 

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. 

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. 

Iskolánk folyamatos kapcsolatot tart fenn a helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal. 

Tanulóink ebben a tanévben is felléptek több rendezvényükön. 

Fontosnak és szükségesnek érezzük, hogy minden olyan települési rendezvényen részt 

vegyünk, amelyre meghívót vagy felkérést kapunk. 
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V. Tanórán kívüli tevékenység 

 
 Az osztályközösség kialakítása, erősítése, a közösségi érdek tiszteletben tartása, egymásra való 

odafigyelés, a reális önkép, önismeret kialakítása, egymás tisztelete az együtt munkálkodás 

erősítése minden évben kiemelt feladat.  Ezek megvalósítására kiváló alkalmat nyújtottak a 

különböző szabadidős programok, a projekt napok programjai. A tanórán kívüli tevékenység fő 

gerincét a délutáni ellátás keretében végzett munka határozta meg. 

 

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. Ünnepségeinket a tanév egészére megterveztük, 

s arra törekedtünk, hogy minél több tanulónk aktív résztvevője legyen az eseményeknek. 

Célunk ebben a tanévben is a szabadidő hasznos, kulturált eltöltése volt. Ehhez kínált az iskola 

különböző programokat, amelyek a gyerekek épülését és szórakozását is szolgálták. Ezek a 

rendezvények mindig kapcsolódtak valamilyen konkrét célhoz, községi, országos 

rendezvényhez vagy világnaphoz.  

A tanév során rendszeresek voltak kiállításaink az aulában. A kiállítások nemzeti ünnepeinkhez, 

a tanulmányi versenyekhez, az évszakokhoz, a vallási ünnepekhez kapcsolódtak.  

 

Az egyes kulturális tevékenységek – színház stb.– mellett a játék, a sport, a dekoráció készítése, 

a séták és a kirándulások is rendszeresek voltak 

A belső iskolai szabadidős programokat rendszeres kirándulások, színházlátogatások 

egészítették ki.  

Tanulóink készültek a Gyermekfesztiválra. Sikeres volt számunkra ez a fesztivál , mivel tánc 

kategóriában III. helyezést értek el.  

 

 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.  

 

 

 



B E S Z Á M O L Ó 
a Hegyközi Általános Iskola Füzéri Perényi Péter Tagintézményének  

2018/2019-es tanévi munkájáról 

 

10 

Hagyományos iskolai ünnepélyeink 

 Tanévnyitó 

 Megemlékezés az Aradi vértanúkról   

 Október 23. 

 Hősök napja 

 Karácsonyi lélekmelegítő 

 Március 15-e  

 Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól 

 A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja-megemlékezés 

 Anyák napja  

 Nemzeti Összetartozás Napja 

 Tanévzáró, ballagás 

 

Köszönet érte a felkészítő kollégáknak. 

Ünnepélyeink tartalmasak voltak, a szeretet, a barátság, a tisztelet, a hála érzéseit mélyítették 

el tanulóinkban az igényesen, magas színvonalon összeállított műsorok. 

Községünk életének szerves része vagyunk, minden egyes szervezett rendezvényen, 

ünnepségen színvonalas műsorral készülünk. 

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: 

 

 szeptember: 

 Tanévnyitó ünnepség megrendezése 

 Szülői értekezlet  

 A Nyíregyházi LEGO Gyár látogatása 
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 Vársport-nap 

október:  

 Hüllőkiállítás Sátoraljaújhelyen 

 Aradi vértanúk napja 

 Október 23.  Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 

 Pálinka Fesztivál alkalmával szintén színpadra léptünk 

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 

 Az egészségnevelési hét keretében foglalkoztunk az egészséges életmód, 

táplálkozás kérdéseivel 

 Idősek napja 

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” 

január:  

 Január 22-én a megemlékeztünk A magyar kultúra napjáról 

 Hószobrász versenyt rendeztünk 

február:                              
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 Farsang 

március:                     

 Március 15 . 

 Jeles napok – Víz világnapja 

április:                                   

 A Föld napja 

 Költészet napi rendhagyó megemlékezés 

 Budapesti kirándulás 

május: 

 Anyák napja 

 Rendhagyó irodalom óra 

 Interaktív könyvtári foglalkozás 

június: 

 Tanévzáró-ballagás 

 

A tanórán kívüli tevékenység keretén belül minden tanuló járt néptánc oktatásra és 5 fő 

zongorára. A tanult táncok és a zongorajátékok mindig színesebbé tették a különböző 

műsorokat, rendezvényeket. 

 

VI.  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. 

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 
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kapcsolata a tanulókkal jó, kapcsolatukat a segítőkészség, a megértés jellemezte. A tanítási-

tanulási folyamat felépítése az órák gondos előkészítéséről, megtervezéséről tanúskodtak. A 

megválasztott pedagógiai módszerek illeszkedtek a tartalomhoz. A munkaformák megfelelő 

alkalmazása támogatta a hatékony tanulást. A feladatok kidolgozottsága, előkészítettsége, a 

szemléltetés változatossága megfelelő volt. 

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. 

 Június: törzslapok áttekintése, e-naplók zárása. 

 

VII. Gyermek-és tanulóbalesetek helyzete 

 

A balesetmentes, egészséges iskolai munkahely biztosítása érdekében 2 alkalommal az egész 

intézményre kiterjedő szemle keretében vizsgáltuk az egészséges és biztonságos munkavégzés 

feltételeit, a munka – és tűzvédelmi előírások. 

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. 

Ebben a tanévben tanulóbaleset nem történt. 

Az intézmény egészségügyi ellátását a védőnő segítette.  

 

VIII. Alkalmazott tankönyvek, taneszközök, fejlesztő eszközök 

  

Az óralátogatások tapasztalatai alapján elmondható, hogy a kollégák beépítették, és 

rendszeresen alkalmazzák napi munkájukban a munkaformák széles skáláját, rendszeresen 
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használják óráikon a tankönyvet, munkafüzetet és egyéb segédeszközöket, 

szemléltetőeszközöket, sőt nagyon sok saját készítésű feladatlapot, eszközt is alkalmaznak. 

Iskolánkban elsősorban az Apáczai kiadó könyveit használjuk. Az órákon felhasznált 

feladatlapokat, kártyákat a pedagógusok készítik, rendkívül sok idő, energia felhasználásával.  

 

IX. Gyermekvédelem 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulónk ebben a tanévben nem fő volt. Veszélyeztetett, 

illetve súlyosan veszélyezett sem. A gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet Oroszné 

Kállai Valéria koordinálta. Tartottuk a kapcsolatot a Családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálattal, a gyermekvédelmi felelős rendszeresen részt vett az általuk szervezett 

megbeszéléseken. 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálták a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés,  

 a családi életre történő nevelés,  

 egész napos foglalkozások,  

 az iskolai étkeztetési lehetőségek,  

 az egészségügyi szűrővizsgálatok,  

 a tanulók szabad idejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok),  

 a szülőkkel való együttműködés. 

X. Az iskola kapcsolatrendszere 

 

Szülők 

Iskolánk a szülők egy részével jó kapcsolatrendszert tudott kialakítani. Figyelemmel kísértik 

munkánkat, ellátogattak rendezvényeinkre. Örültek annak, ha azt látják, hogy iskolánk szépül, 

gyarapszik és maguk is segítő támogatással fordultak felénk. Nagyon sokfajta kéréssel kerestük 

meg ebben a tanévben is a szülőket, soha nem kaptunk elutasító választ. Ennek a jól működő 

kapcsolatnak természetesen nemcsak anyagi haszna van, hanem nagyban segíti nevelő – oktató 

munkánkat is.  
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Biztosítottuk a szülők számára azokat a fórumokat és lehetőségeket, amelyek segítségével ők 

élhettek vélemény – nyilvánítási, egyetértési jogaikkal. Ezen a téren sem voltak problémáink, 

elfogadták javaslatainkat, támogatták törekvéseinket.  

A tanév folyamán szeptemberben, februárban és májusban tartottunk szülői értekezletet, 

fogadóórát novemberben. Nyílt tanítási napot tartottunk novemberben, amelyre több szülő is 

eljött. 

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.  

A tanulók tanulmányi és magatartási helyzetéről folyamatosan tájékozódhattak a szülők a 

gyerekek tájékoztató füzetén keresztül, valamint a jelen tanévtől az e-napló is lehetőséget 

biztosított a kapcsolattartás, tájékoztatás kibővítésére. A pedagógusok használják a facebook 

közösségi oldalát is a folyamatos kapcsolattartás érdekében. 

 

Helyi és szlovák önkormányzat 

 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. Több közös rendezvényünk volt, számítanak ránk az 

önkormányzati rendezvények során. Folyamatosan figyelemmel kísértik az iskolai nevelés-

oktatás tevékenységét, különös tekintettel a szlovák nyelvoktatás feladatainak megvalósítását. 

Több alkalommal került sor közös programok megszervezésére. Tanulóink ebben a tanévben is 

felléptek adventi rendezvényükön, iskolánk tanulói igen szép, színvonalas műsort adtak 

mindannyiunk megelégedésére. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat anyagi támogatással is 

hozzájárult a különböző rendezvényekhez. 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. 

Tankerületi Központ 

Folyamatos a kapcsolattartás a központ szakembereivel. A fenntartó rendszeresen biztosítja a 

mindennapi munkához szükséges eszközöket.  
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Kapcsolat az egyházakkal  

Iskolánk tanulói római katolikus, görög katolikus, református hitoktatáson vehettek részt. 

Fontos a szoros együttműködés a hitoktatókkal, hiszen egy más kultúrkört alkotnak, mely 

ugyanúgy hozzátartozik az általános műveltséghez. 

 

Szakmai szervezetek (szakszolgálatok, szakmai szolgáltató, családsegítő)  

 Rendszeres a kapcsolatunk a Családsegítő –és gyermekjóléti szolgálattal. 

 

Egyéb kapcsolatok 

A környező települések iskoláival is jó kapcsolatot alakítottunk ki. Kapcsolatrendszerünk 

egymás tájékoztatásán, segítségnyújtáson illetve közös rendezvényekben valósul meg. A 

kovácsvágási tagintézmény szervezésében megrendezésre kerülő Gyermekfesztiválon is 

szerepeltek diákjaink. 

Iskolánkban került megrendezésre a Vársort nap, amely nagyon sikeres volt. Ezen a 

rendezvényen a Hegyközi Általános Iskola minden intézményéből részt vettek a gyerekek. 

A mindennapos tevékenységünk során állandó kapcsolatban voltunk a központi iskolával is,  

ahová kérdéseinkkel, észrevételeinkkel, ügyes-bajos dolgainkkal valahányszor fordultunk 

hozzáértő, szíves segítséget kaptunk. 

Mi is mindig törekedtünk a pontos adatszolgáltatásra, a határidők megtartására, a kérések 

teljesítésére.  

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

munkánkat, partnerként segítették az oktat-nevelő munkánk megvalósulását. 

 

 

A pedagógusok az éves munkaterv feladatait teljesítették, a tervezett programokat sikeresen 

megvalósultak. Iskolánk sikeres tanévet zárt, kitűzött célokat teljesítettük.  

 

Jövő évi főbb irányok:  

 A tanulók egyéni szükségleteire figyelő fejlesztés 

 Érjük el, hogy diákjaink többségénél érték legyen a tudás és ennek megfelelő tanulási 

módszerekkel segítsük tanulóinkat 

 A diákok pozitív személyiségvonásainak fejlesztése 

 A XIX. Nemzetközi Gyermekfesztivál megrendezése 
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 Digitális kompetenciák fejlesztése 

 Korszerű IKT eszközhasználat sokoldalú felhasználása  

 IKT továbbképzéseken való részvétel 

 Bemutató foglalkozások, hospitálások 

 

 

Minden kedves kollégámnak köszönöm eddigi munkáját, további munkához jó egészséget, sok 

sikert kívánok.  

 

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

26-án elfogadta. 

 

 

Füzér, 2019. június 26. 

 

………………………………………. 

                                                                                                       mb. tagintézmény-vezető 
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MELLÉKLET 

 

 

 

Tanulmányi átlagok Füzér 1-4.   

 1 2 3 4 átlag 

Magatartás 5,00 4,30 4,00 4,40 4,43 
    HH-s tanulók 5,00         

    HHH-s tanulók           
    Napközis tanulók 5,00 4,30 4,00 4,40 4,43 

    Bejáró tanulók 5,00 4,30   4,00 4,43 
    SNI-s tanulók           
    Egyéni fejlesztésben résztvevők           

    Útravalós tanulók           
Szorgalom 4,75 4,30 4,00 4,40 4,36 

    HH-s tanulók 5,00         
    HHH-s tanulók           
    Napközis tanulók 4,75 4,30 4,00 4,40 4,36 

    Bejáró tanulók 4,50 4,30   4,00 4,27 

    SNI-s tanulók           

    Egyéni fejlesztésben résztvevők           
    Útravalós tanulók           

Magyar nyelv 4,50 3,70 4,00 4,00 4,05 

Magyar irodalom 4,50 4,30 4,00 4,40 4,30 
Történelem           

Angol nyelv       4,20 4,20 
Német nyelv           

Szlovák nyelv 5,00 4,70 4,00 4,60 4,58 
Matematika 4,75 4,30 5,00 4,20 4,56 

Történelem, társ. És állampolg. Ism.           

Etika/Hit- és erkölcstan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Természetismeret           

Fizika           
Biológia - egészségtan           

Kémia           
Földrajz           
Ének - zene 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Vizuális kultúra 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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Dráma és tánc           
Technika, életvitel és gyakorlat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Testnevelés és sport 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Informatika           
Hon és népismeret (cigánynépism.)           

Mozgókép és médiaismeret           
Egészségtan           

            
            

Osztály tanulmányi átlag 4,86 4,66 4,66 4,60 4,70 

    HH-s tanulók 5,00         
    HHH-s tanulók           

    Napközis tanulók 4,86 4,66 4,66 4,60 4,70 
    Bejáró tanulók 4,85 4,66   4,25 4,59 

    SNI-s tanulók           
    Egyéni fejlesztésben résztvevők           
    Útravalós tanulók 

          
            

Szlovák népismeret 5,00 5,00 5,00 5,00   

 

. 

 Füzér 1-4 össz 

 1 2 3 4   
Tanulólétszám: 4 3 1 5 13 
   Ebből lány: 3     3 6 
Szünetelő jogviszony         0 

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 
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Védelembe vett         0 

Hátrányos helyzetűek (HH)száma: 1       1 

   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 2     2 4 

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: 187 97 4 174 462 
  Ebből igazolatlan óra         0 

Mulasztási átlag (óra): 46,70 32,30 4 34,80 35,54 

Nem hiányzott tanulók száma         0 

Továbbtanulásra jelentkezett,felvették:         0 

  Gimnáziumba jelentkezett/felvették:         0 

  Szakgimnáziumba jelentkezett/felvették:         0 
  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 
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Szlovákot tanul 4 3 1 5 13 

Állami gondozott         0 

Nemzetiségi r oktatásban vesz részt         0 

Nemzetiségi R         0 

Gyógytestnevelésben vesz részt       1 1 

Könnyített testnevelés         0 

Etika         0 

Református  2     1 3 

Római Katolikus 1 1   4 6 

Görög Katolikus 1 2 1   4 

Útravalóban vesz részt         0 

Engedélyezett délutáni távollét         0 

Tehetséges gyerekek száma         0 
Tandíj         0 
Térítési díj 3 3 1 4 11 

 

 

 

 

 


