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„Az elégedett és boldog élet kulcsa a tanulás és az öröm összekapcsolása. Az öröm nélküli 

tanulás kimerít, a tanulás nélküli öröm pedig rendkívül unalmas.” 

                                                                                                              (Richard David Precht) 

 

I. Bevezetés 

A tanév kezdésével összefüggő feladatok határidőre teljesültek, a pedagógusok 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. 

Általános iskolánk eleget tesz alapfokú nevelési – oktatási feladatának. A pedagógiai 

programban, helyi tantervben, iskolai munkatervünkben megfogalmazott értékeket közvetítve 

végeztük oktató-nevelő munkánkat. A tantervi óraszámok teljesítésével a tananyagot sikerült 

minden tantárgyból, tanmenet szerint a tanulóknak elsajátítani. A tanévben kiemelt feladatként 

kezeltük az idegen nyelvek hatékony tanítására irányuló munkát, továbbá a matematika, a 

magyar nyelv és irodalom oktatását a 8. osztályban. 

A készségtárgyakat 3-4. osztályban összevonásával, a magyar nyelv, matematika, 

környezetismeret tantárgyakat önállóan osztálycsoportban tanítottuk. 4 fő pedagógussal 

dolgoztunk, minden tanító tanított és egész napos foglalkozásokat is vezetett a 

tantárgyfelosztásnak megfelelően. Egy felső tagozatunk van, ahol a feladatokat 2 tanár, 

valamint 2 óraadó látja el. 

 

A tanulmányi követelményeket minden diák képességeinek megfelelően teljesítette. 

Szorgalmas, törekvő tanulóink is vannak.  Magatartásuk alapján két csoportra oszthatjuk őket, 

egyik részről udvarias, figyelmes, segítőkész gyerekek, a másrészről viszont leszakadó 

családok gyerekei, akik jelentős nehézségekkel indulnak az élet számos területén. Bármilyen 

komoly is a lemaradás, el kell érnünk, hogy érdekelje őket a világ, nyitottak legyenek 

élményekre.  

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

folyamatosan beépíteni  az új módszereket. A hagyományos óravezetés mellett a modern 
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technikákat is alkalmazzuk az IKT-s eszközök felhasználásával. Ezekre az órákra való 

felkészülés több időt vesz igénybe a pedagógusoktól. 

Folytatódott a tanév során az Iskolatej és az Iskolagyümölcs program. 

 

II. Az iskola feltételrendszere 

 

2.1. Személyi feltételek 

Szakos ellátottságunk terén vannak hiányosságaink ugyanis kémia, ének, informatika, biológia  

és testnevelés szakos pedagógusunk nincs, de ezeket tanító kollégák már évek óta tanítják a 

tantárgyakat. A tantestület szakmailag jól képzett, amihez nagy munkabírás tartozik. A tanév 

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

tanulóink számára. A tanév végén nyugdíjba vonuló, magas színvonalú oktatást végző 

pedagógusokat nehéz lesz pótolni. Az iskolában tanító pedagógusok túlnyomó többsége már 

több évtizede dolgozik a pedagóguspályán, közülük sokan ebben az intézményben kezdték 

hivatásukat, ami biztos alapja az iskolában folyó eredményes munkának és folyamatos belső 

fejlesztő tevékenységnek. Az összeszokottság és a jó együttműködési készség az állandó 

biztosítéka a nevelőtestületi feladatok sikeres megoldásának. Az iskola nevelői nagyfokú 

gyermekszeretetről és türelemről tettek tanúbizonyságot, ami jó alapot jelentett az iskolában 

folyó eredményes, hatékony nevelő és oktató munkának. 

Január elsejével megtörténtek a kötelező átsorolások. A három éves soros lépések mellett 

Pedagógus II.-be került egy kolléga, Kulczycki Júlia Etelka, mivel 2017 novemberében 

megtörtént a minősítése. 2018 májusában Szuhi Adrienn gyakornok minősítésére is sor került. 

Elkészítettük a pedagógus önértékelését is. 

 

A félév során többen áttanításokat végeztek: 

 

 Nagyné Benkő Edit szlovák és néptánc 

 Lupták Lászlóné német  

 Szakács Sándorné gyógypedagógia 

 Tóth András technika, fizika, kémia  

 

Gazdasági, technikai dolgozóink nagy szorgalommal tették munkájukat a tanévben. Nekik 

köszönhetjük, hogy tiszta, gondozott környezetben dolgozhattunk. Mindenben számíthattunk 
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rájuk. Becsüljük meg és segítsük a munkájukat azzal, hogy a jövőben is figyelünk a termek 

rendjére, az iskola tisztaságára. Az önkormányzat 2 fő takarítót biztosított a tanévre.  

 

Nevelőtestületünkben csökkent a szakmai és pedagógiai továbbképzéseken résztvevők száma, 

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

fejlődés iránt. Vannak kollégáink, akik továbbtanulásukat életkoruk miatt már nem vállalták, 3 

kolléga  ugyanis a következő tanévtől nyugdíjba megy. 

 

Továbbképzések: 

 Tirpák Gáborné Kormos Margit  

EFOP-3.2.15-VEKOP-17 „ A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérés - értékelési és 

digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című 

projekt „Élmény tanulni!”c. tanfolyamát, valamint az E-napló felhasználásához kapcsolódó 

képzést végezte el. 

 Kulczycki Júlia Etelka 

EFOP 3.2.9.-16-2016-00032 „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése 

Sátoraljaújhelyen” pályázat keretében "Tanulási és magatartási zavarok felismerése, kezelése 

serdülő korban" c. továbbképzésen vett részt. 

A kollégák elégedettek voltak a képzések színvonalával, gyakorlati hasznosságát is jónak 

tartották. 

2.2. Tárgyi feltételek 

Iskolánk fűtését az elmúlt évben korszerűsítették, így a fűtés már jól működik. Sajnos a 

beázások a tetőtérben, valamint a rejtett csatornák miatt gyakran okoznak gondot.  Jelenleg 6 

tanterem, 1 számítógépterem, tornaterem öltözőkkel, sportudvar, orvosi szoba, szertárak, 

könyvtár 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. 

Iskolánk IKT eszközellátottsága, felszereltsége jónak mondható, mivel 21 számítógéppel, 10 

laptoppal és 4 digitális táblával rendelkezünk. 

A pedagógusok munkájának megkönnyítése érdekében mindenki kapott egy laptopot. Ez a 

következő tanévben jelentősen segíti majd az E-napló használatát, melyet már a 2. félévtől 

mindenki megismert. 
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Sajnos a tornatermi részt eddig még nem sikerült felújítani, nincs megoldva megfelelően a fűtés, 

így ez a téli időszakban probléma volt.  A tornaterem elsődleges funkciója mellett a kulturális 

rendezvények színterévé vált az utóbbi időben a községben. A nyár folyamán valószínűleg 

elkezdődik a tetőszerkezetének korszerűsítése. 

2.3.  Tanulólétszám 

 

 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 8. osztály Összesen 

Létszám 1 fő 

magántanuló 

12 fő 6 fő 4 fő 15 fő 38 fő 

HH tanulók  1 fő 1 fő - 4 fő 6 fő 

HHH 

tanulók 

1 fő 1 fő 4 fő 3 fő 6 fő 15 fő 

SNI tanulók  1 fő 1 fő _ 3 fő 5 fő 

Bejárók  1 fő 1 fő 2 fő 6 fő 10 fő 

Napközis  _ _ _ 15 fő 15 fő 

Egész napos  12 fő 6 fő 4 fő _     22 fő 

 

2.4. Igazolt és igazolatlan hiányzások alakulása  

 

 Mulasztott órák száma 

 Igazolt órák Igazolatlan órák 

2. osztály 897 - 

3. osztály 242 - 

4. osztály 359 - 

Alsó tagozat összesen: 1498 - 

8. osztály 1101 13 

Felső tagozat összesen: 1101 - 

Iskolai összesen: 2599 13 

 

Tanulóinkra nem jellemző az indokolatlan hiányzás. 1 tanulónál fordult csak elő, ebben az 

esetben megtörtént a szülők és a különböző szervek felé a jelzés. Az 1 tanulóra eső mulasztási 

átlag 68,39. Ez kicsivel több, mint az elmúlt tanévben volt. Az okok között ( igazolt mulasztás) 

elsősorban a különböző vírusos fertőzések, légúti megbetegedések szerepeltek. Továbbra is 
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kiemelkedően fontos a feladata e területen az osztályfőnököknek, a gyermek-és ifjúságvédelmi 

felelősnek. 

 

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 domináns a tanítási órákon. Az osztályok összetétele sokszor nagyon 

vegyes, így folyamtos volt a differenciálás a hatékony oktató-nevelő  munka érdekében.   

Fontos volt a szilárd alapkészségek kialakítása. Ennek érdekében kiemelt szerepet kaptak alsó 

tagozatban az írás, olvasás és a matematika alapkészségek. Az alsó tagozat célja olyan 

ismeretanyag megszerzése, amelyre később építeni lehet.Az alsós osztályokban még kirívó 

magatartási problémákkal sem szembesültünk. Tanulóink többsége még meg akar felelni az 

elvárásoknak, motivált érdeklődő, a szülők is odafigyeltek tanulmányi munkájukra, ezért az 

alsóban nem volt olyan tanuló, aki félévkor ne felelt volna meg a követelményeknek. Több 

kitűnő és jeles eredményt elért tanulónk is van.  

A tanév folyamán rendszeres volt az értékelés és osztályozás. Több pedagógus igyekszik 

megvalósítani azt, hogy a különböző jellegű értékelések érdemjegyei eltérő színnel kerüljenek 

a naplóba, hogy azokat súlyuknak megfelelően tudják az osztályzatok kialakításánál figyelembe 

venni. Mindannyian tudjuk, hogy a témazárók és az összefoglaló jellegű teljesítmények 

érdemjegyei az év végi osztályzatok kialakításánál nagyobb súllyal esnek latba. 

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

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

munkavégzés és felelősségtudat kialakítását. Az osztályfőnökök rendszeresen ellenőrizték, 

hogy a naplóban lévő jegyek, ill. az ellenőrző könyvbe beírtak összhangban vannak – e.  

Az iskolában nem volt bukás, ami nagyon jó. 

A tanítási órákon fontos a tanulói munkatevékenység megszervezése. Motiválásunk célja, hogy 

felébresszük tanulóinkban azokat az indítékokat, amelyek tanulásra ösztönzik őket. A 

szervezésnél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módszereket és szervezeti formákat, 

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 a differenciálás. Így érhetjük el, hogy a tanulókat egyéni 

képességeiknek megfelelően terheljük. 
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Felmértük minden alsó tagozatos 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 is. 

 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

Jeles 6 fő 2 fő 4 fő 

Jó 4 fő 2 fő - 

Közepes 1 fő 1 fő - 

Megfelelő 1 fő - - 

 

A hangos olvasásnál nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy a gyerekek megfelelően 

hangsúlyozzák a szavakat, ne alakuljon ki szóvégi hangsúlyozással egy éneklő stílus. 

Elsődleges feladat az alapkészségek kialakítása, alsó tagozatban 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 olvasás és az értő olvasás megfelelő szintű 

kialakítása. A beszédkészség és az értő olvasás fejlesztését szolgálja a tartalom elmondása 

3.1.Az iskola tanulóinak tanulmányi átlaga: 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6

Tanulmányi eredmény

2.osztály 3.osztály 4.osztály 8.osztály
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Amint látható a 3. osztály eredménye több területen is kiemelkedő, a legjobb magatartású 

osztály lett.  A tanulók szorgalmasak és a magatartásuk is jó. A 4. osztályos tanulók is szépen 

teljesítettek magyar irodalomból.  Jók lettek az eredmények szlovák nyelvből és a különböző 

készségtárgyakból. 

 

Szép eredményt ért el az Útravaló programban részt vevő tanulónk. 

Iskolánkban 3 fő került bele a lemorzsolódással veszélyeztetettek csoportjába., mivel 

tanulmányi eredményük 3-as alatti lett. Ők vettek részt az egyéni fejlesztésben.  

 

3.2.Kitűnők: 

 

Osztály Létszám 

2. 4 fő 

3. 1 fő 

8. 2 fő 

Összesen:                       7 fő 

 

A 7 kitűnő tanuló Cirkuszjegyben részesült a szép eredmény jutalmaként. 
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IV. Munkatervből adódó egyéb feladatok  megvalósulása 

 

4.1. Szlovák nemzetiségi nyelv oktatása iskolánkban 

 

A szlovák nyelvet tanulók aránya lényegesen visszaesett a tanév kezdetére, a nyelvoktatás 

választható tanórai keretben folyik. A nemzetiségi oktatás sajnos nem igazán vonzza már a 

gyerekeket. A korábbi évekhez képest kevesebben választották a szlovák nemzetiségi nyelvet. 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy tanulóink megismerjék a szlovák nyelven kívül a 

szlovák kultúrát és hagyományokat. A játékos feladatok, mondókák jelentősen segítették a 

nyelv tanulását, megszerettetését. 

A nemzetiségi nyelvet tanulók száma osztályonként: 

 

Osztály 2. 3. 4. Összesen 

 

Tanulók 6 fő 6fő 4 fő 16 fő 

 

 

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. 

 

4.2. Művészeti oktatás 

 

Észrevehető, hogy a művészeti oktatás iránti érdeklődés hanyatlása is egyre jobban érződik a 

szülők és a gyerekek körében. Egyre kevesebben veszik igénybe ezt az oktatási formát. A 

tények alapján elmondható: a művészeti iskola léte is veszélybe kerül a jövőben.  

 

Létszámadatok 

        

 Ek1. Ek.2 A. 1. A. 2. A. 3. A. 4. A. 5. A. 6. 

 

Összesen 

Néptánc   2 fő 6 fő 1 fő   3 fő 12 fő 
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Táncművészeti ág:   

Néptánc – csoportos foglalkozás (4x 45’). A művészeti órák oktatását megfelelően képzett 

pedagógus látja el heti egy alkalommal. 

 

A Széptan Művészeti Iskola kihelyezett tagozata már több éve működik iskolánkban zongora, 

szakágon. Az érdeklődő tanulók ezeken a foglalkozásokon kiélhetik művészeti hajlamukat, 

kitartásra, a szépérzék, a mozgáskoordináció fejlesztésére nyílik lehetőség. Műsoraink a 

zongoraszámok beiktatásával színvonalasabbak voltak.  

 

4.3. Tanórán kívüli tevékenységek 

 

4.3.1.Szakkörök, felzárkóztatások, előkészítők 

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

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

hozzájárulnak személyiségük sokoldalú fejlesztéséhez.  

Ezek közé tartoznak a szakkörök, a felzárkóztatások, a felvételi előkészítők. Ezek az 

elfoglaltságok főleg tantárgyakhoz, a délelőtti tanórákhoz kapcsolódtak.  

 

 

Pedagógus Szakkör, felzárkóztatás, felvételi előkészítő 

Müller Attiláné Irodalmi színpad 

Tánné Tóth Edit Matematika szakkör 

Informatika szakkör 

Óvári Tiborné „Kis ügyes” szakkör 

Matematika felzárkóztató 

Székelyné Fekete Jolán Angol felzárkóztató 

Magyar szakkör-felvételi előkészítő 

Tóth András Fizika korrepetálás 

Tirpák Gáborné Magyar felzárkóztató 
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4.3.2. Versenyek 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle szaktárgyi versenyek, vetélkedők. 

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. 

Pálházán megrendezett angol és német versenyen részt vettek tanulóink, ahol szép 

eredményeket értek el. 

Angol szavalóverseny  

I.  Balázs Szimonetta 

III.  Csukárdi Alexandra 

Német szavalóverseny Német verseny: 

I. Kababik Alitta 

III. Szűcs Máté 

IV. Kababik Katinka 

Benedek Elek Mesemondó verseny  

I. Olexa Zsófia Zoé 
 

Költészet napi szavalóverseny Pálháza  

I. Csukárdi Alexandra 

III. Olexa Zsófia Zoé 

I.  Kababik Katinka 

II.  Szűcs Máté 

III.  Kababik Alitta 

Német szavalóverseny Kossuth Gimnázium 

Sátoraljaújhely 

 

I. Kababik Alitta 

II. Kababik Katinka 

Különdíj Szűcs Máté 

Mese-és mondamondás Sátoraljaújhely Könyvtár  

III. Olexa Zsófia Zoé 
 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság rajzpályázat  

Megyei II. Csukárdi Norbert 
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Dicséret illeti a tanulókat és a felkészítő nevelőket is. 

 

4.3.3.  Tehetséggondozás 

 

A pedagógusok a lehetőségekhez mérten próbálják biztosítani a jobb tanulókkal való 

foglalkozást, a tehetséggondozást. A tanítási órákon a differenciált foglalkozások, kooperatív 

tevékenységek segítik megvalósítani ezt a célt. Tanítási időn kívül a választható 

foglalkozásokon egészíthetik ki ismereteiket a jobb képességű tanulók. 

A versenyekre felkészítjük tanulóinkat, és ösztönözzük őket arra, hogy minél több alkalmon 

vegyenek részt.  

 

4.4. Középiskolai beiskolázás 

 

Az első félévben a 8. osztályban minden éven kiemelt feladat a pályaválasztás előkészítése. 

A környező, illetve a megyei középiskolák a tanév kezdetétől folyamatosan tájékoztatták 

intézményünket az általuk kínált továbbtanulási lehetőségekről. Jól előkészített írásos  

tájékoztató anyagokat bocsátottak tanulóink rendelkezésére, illetve nyílt órákkal, napokkal 

segítették elő a tanulók választását. Tanulóink a megfelelő középiskola kiválasztásához  

sokféle  segítséget  kaptak  az iskolában is.  

Látogatták tanulóink a nyílt napokat, amelyek jó betekintési lehetőséget nyújtottak az adott 

iskola mindennapjaiba. Minden esetben bemutatták az iskolát, a választási lehetőségeket, 

az iskola követelményszintjét.  Részt vettek tanulóink egy pályaválasztási kiállításon 

Sátoraljaújhelyben valamint néhány érdeklődő tanulóval üzemlátogatásra is elmehettünk a 

Munkaügyi Központ jóvoltából. A Prec-cast Kft, Norpan Kft, Perli 92. Kft. biztosította ezeket 

a lehetőségeket. 

Pályaorientációs napot is szerveztünk november 15-én. 

A gondos előkészületeknek is köszönhető, hogy a nyolcadikos továbbtanulásra jelentkezése 

zökkenőmentesen zajlott. Minden tanuló jelentkezett valamelyik középiskolába. Tanulóink 

túlnyomó része valamelyik szakközépiskolába kérte felvételét. Gimnáziumba 1 tanuló 

jelentkezett. 
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 8.osztály 

Gimnázium 1fő 

Szakgimnázium 4 fő 

Szakközépiskola 10 fő 

 

Ebben az évben is a második szülői értekezletet a 8. osztályos tanulók szüleinek  

tartottunk. A szülői értekezleten ismertettük a szülőkkel a felvételi eljárás rendjét. Az  

osztályfőnök személyes beszélgetés, családlátogatás alkalmával igyekszik a szülőket  

megismertetni a lehetőségekkel, próbálja reális irányba terelni az iskolaválasztást. Sajnos ez 

nagyon nehéz. Minden diákunk tovább tanult. 

 

4.5. Napközis foglalkozás 

 

Az év folyamán egy napközis csoportot indítottunk. A szülőknek szükségük volt a napközi 

munkájára, a gyerekek szívesen jártak a foglalkozásokra.  

A napközi nagyon fontos része, kiegészítője az iskolai munkának, a délelőtti tanításnak. 

Napközi-otthonunk differenciált munkával segítséget nyújt a hátrányos helyzetű tanulóknak a 

tanítási órákra való felkészülésben. Az iskola szerves része a napközi otthon, ahol nevelési és 

oktatási feladatok is hárulnak a pedagógusokra. A szülők egyre kevesebb időt tudnak a 

gyerekeikkel tölteni, ezért sokkal több feladat jut az iskolára, ezen belül a napközire. Feladata, 

hogy szervezett formában biztosítsa a nyugodt tanuláshoz, a szabadidő eltöltéséhez szükséges 

feltételeket. Hozzájárul ahhoz, hogy a gyengébb tanulók tanulásban való lemaradása ne 

növekedjen, minél több tanuló fejezze be eredményesen az adott évfolyamot. A napközis 

foglalkozáson igyekeztünk biztosítani a lemaradó, fejlesztésre szoruló tanulókkal való egyéni 

foglalkozást, a házi feladat elvégzését, tanulási módszerek gyakoroltatását, lehetőséget 

biztosítva a gyakorlásra, és az írásbeli feladatok ellenőrzésére is. 

 

4.6. Útravaló Ösztöndíjprogram 

 

Az eddigi sikerekre támaszkodva folytatjuk az Útravaló Ösztöndíjprogramot, amely a tanév 

elején 2 fő hátrányos helyzetű diák egyéni fejlesztését segítette 2 fő pedagógus részvételével. 

A félév előtt 1 tanuló elköltözött, így ő másik iskolában folytatja a programot.  A program 



 

 

14 

célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a tanulók felkészítése az 

érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra.  

 

4.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

 

 A különleges bánásmódot igénylő tanulók:  

 kiemelten tehetséges tanulók,  

 sajátos nevelési igényű tanulók,  

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók.  

 

Felvállaljuk a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását. Szakértői véleménnyel 

rendelkező tanulóink száma 5 fő. Biztosítjuk számukra a törvényben előírt habilitációs - 

rehabilitációs órákat. Gyógypedagógiai órákon szakember segíti a hátrányok kompenzálását, 

egyéni fejlesztési terv alapján. 

Az itt dolgozó nevelő eredményes munkáját mutatja az, hogy a tanulók lassan is, de fejlődnek. 

Az SNI-s tanulóknál az osztályfőnökök bejegyzik a naplóba a gondozási számot, a diagnózist, 

valamint figyelemmel kísérik a foglalkozáson való rendszeres megjelenésüket.  

2 tanulóval foglalkozik logopédus. 

Integrált ellátásuk, mint szervezeti forma, megfelelő tovább haladást, ismeretelsajátítást, 

felzárkózást és közösségi légkört biztosít számukra. Nagyban segíti a fejlesztő 

tevékenységünket a megfelelő eszköztár, mely a fejlesztő szobában áll rendelkezésre.  

A tanulási zavarral küzdő gyermek több odafigyelést, egyéni elbírálást igényel az iskolai 

munka során is /tanítási órákon/ minden nevelőtől. 

Iskolánk ezeknek a tanulóknak a törvény adta lehetőségeket biztosítja: 

 több időt kapnak a feladatok megoldására, 

 a feladatokat rövid, tömör, szükség esetén többszöri instrukcióval közlik a nevelők, 

 ha szükséges az instrukciók felolvasása személyesen megtörténik a nevelők által a 

gyermek számára, 

 a tanórákon lehetőséget kap a tanuló, hogy vagy csak szóban, vagy csak írásban történik 

meg a feleltetése /amiben biztosabb/, 

 a tanórákon használhatják a számukra biztonságot, segítséget nyújtó eszközöket 

/számológép, helyesírási szabályzat, értelmező szótár, stb./. 
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1 tanuló felülvizsgálati kérelmét továbbítottuk a B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

sátoraljaújhelyi tagintézményébe. Ennél a tanulónál értelmi és pszichológiai felülvizsgálatra 

került sor 2018. február 2-án. R. M. tanulónál sikertelen volt az örökbefogadás, így 

szeptemberben újra visszajött a 2. osztályba. A szakértői vélemény alapján SNI tanuló lett ez 

év áprilisától. 

4.8. 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 osztályfőnökök tevékenysége. Az alábbi tevékenységek 

szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósulását: 

 

 egyéni foglalkozások 

 napközis foglalkozások 

 iskolai étkezési lehetőség 

 egészségügyi szűrővizsgálatok 

 szabadidős programok szervezése 

 családi életre való nevelés 

 továbbtanulás segítése 

 a szülőkkel való folyamatos együttműködés 

 

A gyermekvédelmi feladatokat Tirpák Gáborné Kormos Margit látja el. A pedagógus 

rendszeresen konzultált az osztályfőnökökkel, felmérte a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 

tanulók számát, megbeszélte az aktuális problémákat. 

Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű tanulók sorsát, tanulmányi munkáját. 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 kormányhivatal munkatársait, a gyámhatóságot és a hivatásos segítőket szükség esetén a 

törvény előírásainak megfelelően értesítjük. A "jelzőrendszeri „funkció" ellátása a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően történik. A Gyermekjóléti Szolgálat által rendezett értekezleteken, 

esetmegbeszéléseken rendszeresen részt veszünk.  
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Iskolánkban egyre több a nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermek is, akik különböző 

magatartásúak, de ebben a tanévben senkivel nem volt probléma. A nevelőszülőkkel a 

kapcsolatunk jó, rendszeresen konzultálunk.  

 

4.9. Gyermek-és tanulóbalesetek helyzete 

 

A balesetmentes, egészséges iskolai munkahely biztosítása érdekében a tanévben két 

alkalommal az egész intézményre kiterjedő szemle keretében vizsgáltuk az egészséges és 

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

tűzoltóság szakemberei is bejárást végeztek és megfogalmaztak néhány problémát. Ezeket a 

kéréseknek megfelelően javítottuk. 

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

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

katasztrófavédelmi oktatásban részesítették, és ezt az osztálynaplóba bejegyezték. 

 

Kiemelt figyelmet kell mindig fordítanunk és külön balesetmegelőző oktatásban kell 

részesítenünk a tanulókat: 

 testnevelés és sportfoglalkozások, 

 fizikai, kémiai kísérletek, 

 számítástechnika és technika óra, 

 kirándulások, 

 társadalmi munka megkezdése előtt, 

 havazás esetén, 

 balesetek bekövetkezése után, 

 iskolai szünetek megkezdése előtt. 

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

Az átfogó szemlén kívül a karbantartó mindenkori munkaköri feladata a baleseti 

veszélyforrások rendszeres figyelemmel kísérése, elhárítása. 

Az intézmény egészségügyi ellátását iskolaorvos, védőnő, üzemorvos segítette. A védőnő igen 

tevékenyen vett részt iskolánk életében. Munkaköréhez kapcsolódó feladatait rendkívül 

lelkiismeretesen, körültekintően végezte.  
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4.10. Bemeneti és kimeneti mérések 

 

A tanév során az osztályokban átfogó méréseket végeztünk a tanulók tudásszintjének 

megállapítására. A pedagógusok felmérték a tanulók tudását félévkor és év végén egyaránt. 

Ezek elemzése, értékelése nagy jelentőségű a következő év feladatainak meghatározása 

tekintetében. A méréseket eredményei jelzik a tananyagon belül azokat a területeket, ahol egy-

egy osztályban nagyobb odafigyelésre lesz szükség a következő évben. 

 

Tanév végi eredmények: 

Matematika  4. osztály       

Négyjegyű számok képzése 77 % 

Számszomszédok, kerekítés 100 % 

Nyitott mondat 100 % 

Szabály felismerése, táblázat kitöltése 63% 

Írásbeli műveletek 88% 

Szöveges feladat 50 % 

Szöveges feladat ((törtrész) 50% 

 

 

Magyar nyelv és irodalom 8. osztály 

 

 Év eleje félév év vége 

Hangos olvasás 3,58 3,73 3,86 

Szövegértés 3,17 3,64 3,43 

Tollbamondás 3,52 3,41 3,50 

Nyelvtani ismeret 2,85 2,86 3,43 

 

 

Tantárgyi átlagok 

 

Tantárgy Félévi eredmény Év végi eredmény 

Irodalom 3,86 3,60 

Nyelvtan 3,40 3,40 
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A szövegértés mérésének eredményei feladattípusonként/12 tanulóra/ 

 

Feladattípusok Adható 

pontszám 

Összesen 

elérhető 

pontszám 

Elért pontszám % 

1. feladat- 

szómagyarázat 

4 48 34 70 

2. feladat- 

válaszadás 

kérdésekre 

7 84 44 52 

 

3. feladat –

hiányos 

mondatok 

kiegészítése 

9 108 92 85 

4. feladat – 

adatok a 

Messinai-

szorosról 

4 48 47 98 

5. feladat –

táblázat 

kiegészítése 

8 96 79 82 

6. feladat – 

indoklás 

(ok-okozat) 

5 60 27 45 

7. feladat- 

jegyzet 

készítése 

8 96 35 36 

8. feladat -

vázlatírás 

5 60 34 56 

 

 

 

A nyelvtani ismeret mérésének eredményei feladattípusonként /11tanulóra/ 

 

 

Elért teljesítmény átlaga: 65% 

 

Feladattípus Adható 

pontszám 

Összesen 

elérhető 

pontszám 

Elért 

pontszám 

% 

1.feladat- 

mellérendelő 

mondatok fajtái 

10 110 94 85 

2. feladat- írásjelek 

pótlása 

10 110 79 72 



 

 

19 

3. feladat –

alárendelő mondatok 

elemzése, ábrázolása 

20 220 141 64 

4. feladat- szófajok 

felismerése 

          6 66 42 64 

5. feladat- 

nyelvhelyesség 

 4 44 24 55 

 

Elért teljesítmény átlaga:    68 % 

 

Matematika 8. osztály 

Év végi felmérés 

 

 

 

   

1 Műveletek racionális számokkal 81% 

2 Arányos osztás 55% 

3 Százalékszámítás 62% 

4 Kör kerületének és területének kiszámítása 33% 

5 Egyenletmegoldás 53% 

6 Mértékegységek átváltása 53% 

7 Kompetencia jellegű szöveges feladat 42% 

 Átlag     54% = 2,7 

 

 

Idegen nyelvi mérés: angol 

 

Feladattípusok Elérhető 

pontszám 

Maximális 

pontszám 

Elért 

pontszám 

Százalékos 

érték 

I. Olvasott szöveg értése  5 főre    5 főre  

1. feladat 

Hiányzó szavak pótlása 

 

6 

 

30 27 90 % 

2. feladat 

Adj címet a szövegnek! 

 

7 

 

35 29 82 % 

3. feladat 

Válaszd ki a helyes megoldást! 

7 35 34 97 % 

Összesen 20 100 90 90 % 



 

 

 

Feladattípusok Elérhető 

pontszám 

Maximális 

pontszám 

Elért 

pontszám 

Százalékos 

érték 

I. Hallott szöveg értése  5 főre 5 főre  

1. feladat 

Rövid párbeszéd alapján 

állapítsd meg hol vannak az 

emberek! 

7 35 30 85 % 

2. feladat 

Fejezd be a mondatokat! 

 

6 

30 18 60 % 

3. feladat 

Adj címet a hallott történetnek! 

 

7 

35 24 68 % 

Összesen 20 100 72 72 % 

 

 

Idegen nyelvi mérés: német 

Feladattípusok Százalékos érték 

I. Olvasott szöveg értése  

1. feladat 

 

76 % 

2. feladat 

 

63 % 

3. feladat 

 

59 % 

Összesen 66% 

 

 

Feladattípusok Százalékos érték 

I. Hallott szöveg értése  

1. feladat 

 

94 % 

2. feladat 

 

81 % 

3. feladat 

 

79 % 

Összesen 85 % 
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4.11. 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 tagozatos munkaközösség 

 napközi otthon 

 a különböző szakkörök is jó lehetőséget kínálnak a szabadidő kulturált és hasznos 

eltöltésére, a tehetség kibontakoztatására. 

A tervezésnél nagymértékben figyelembe vettük a tanulók kívánságait, érdeklődési körét, 

életkori sajátosságaikat. A tanórán kívüli tevékenység szervezett lebonyolítása pedagógiai 

munkánkban igen fontos tényező, nevelő hatása mellett a tanulók tárgyi tudásának elmélyítését 

is szolgálja. 

Ősszel minden osztály gyalogtúrát szervezett az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás 

népszerűsítése jegyében a környékbeli kirándulóhelyekre. 

December elején került sor a Mikulás települési szintű megünneplésére.  

A téli szünet előtti utolsó napon a tanulók karácsonyi ünnepélyen megható kis jelenettel 

örvendeztettek meg bennünket. 

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. 

Ünnepélyes műsorral emlékeztünk meg az Aradi vértanúkról, az 56-os forradalom és 

szabadságharc évfordulójáról, március 15-ről, a kommunizmus áldozatairól, a nemzeti 

összetartozás napjáról.  

Megvalósult programjaink: 

2017. szeptember: 

 Tanévnyitó ünnepség megrendezése / Kulczycki Júlia Etelka/ 

 Szeptember 8-án gyárlátogatáson vettünk részt a Porcelángyárban, és 

megtekintettük a Porcelánmúzeumot  

 Szeptember 22-én akadályversenyt rendeztünk a DÖK-nap keretében. 

 A Zenei Világnap alkalmából vetélkedőt szerveztünk 29-én. /Tirpák 

Gáborné/ 

 Szülői értekezlet  
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október: 

 Kőkapura kirándulást szerveztünk 12-én. 

 Rajzok készítése az állatok világnapja alkalmából 

 Megrendeztük a Benedek Elek Mesemondó versenyt 17-én /Óvári Tiborné/. 

 Zenés irodalomórát tekintettünk meg iskolánkban Tomanek Nándor művész 

úr  tolmácsolásában az Arany János-évforduló alkalmából október 20-án. 

 november: 

 Megtartottuk a munkaközösségi foglalkozásunkat. Megbeszéltük a 

pályaorientációs nap, az egészségnevelési témahét, és a téli ünnepkörrel 

kapcsolatos szervezési feladatokat. 

 14-én az óvodával való együttműködés jegyében közös programot 

szerveztünk. Iskolánkban került megrendezésre Meseország címmel az 

interaktív óra. 

 15-én tartottuk meg a pályaorientációs napot. 

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

intézményünkben folyó munkát. 

 Az egészségnevelési hét keretében foglalkoztunk az egészséges életmód, 

táplálkozás kérdéseivel. A projekt keretében tablókészítésre került sor. 

 Szülői értekezlet 

december: 

 December 6-án a Mikulás ünnepséget az önkormányzattal 

együttműködve tartottuk meg.  

 21-én tartottuk meg az iskolai karácsonyi műsort. 

 22-én került sor a karácsonyi játszóház megrendezésére. 

 január:  

 Január 22-én a 8. osztály tartott megemlékezést a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából. 

 

február:  
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 Február 8-án tartottuk meg a félévi szülői értekezletet. Tájékoztattuk a 

szülőket az első félév eredményeiről, a második félévre meghatározott 

tervekről, feladatokról. 

 Február 15-én került megrendezésre az iskolai farsang. A helyi 

önkormányzat és a szülők fánk, sütemények, gyümölcs, ivólé felajánlásával 

járultak hozzá a jeles naphoz. 

 A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából kis 

megemlékezést tartottunk. 

 Szülői értekezlet 

március:  

 A megtartott bemutató órák, hospitálások tapasztalatait megbeszéltük a 

munkaközösségi foglalkozáson. 

 Előkészületeket tettünk a „Fenntarthatósági” témahétre. 

április: 

 Április 6-án megtartottuk munkaközösségi értekezletünket. Megbeszéltük a 

költészet napja alkalmából megrendezésre kerülő szavalóversennyel, és az 

anyák napi rendezvénnyel kapcsolatos teendőinket. 

 Április 10-én került sor a szavalóversenyre. Az alsó tagozat és a 8. osztályos 

korcsoportok legjobbjai 11-én Pálházán vettek részt az intézményi 

megmérettetésen. -A Föld napja alkalmából rajzversenyt rendeztünk. 

 A Fenntarthatósági témahétre színes programokat szerveztünk: Öko Panni és 

Öko Peti kalandjai című oktatójátékos színezőt festettük ki. 

Csoportmunkában alsós környezetvédelmi vetélkedőt rendeztünk. Szelektív 

hulladékszedést, iskolai tavaszi nagytakarítást tartottunk.  

 Folyamatos feladatunk volt a gyakornok kolléganőnk segítése a bemutató 

órához, a portfólióvédéshez.  

 A digitális témahéten gyerekek motiváltsága kiemelkedő volt, olyan 

módszerekkel dolgoztunk, olyan eszközök felhasználásával, melyeket 

kedveltek. Érdeklődve, rendkívül aktívan vettek részt a feladatok 

megoldásában, egymással is együttműködve. A program fontos törekvése, 

hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen 

más tantárgyakra is. 
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 május: 

 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága és az Országos 

Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett alkotói pályázat megyei 

fordulójára az alsó tagozatból 8 tanuló rajzát küldtük el. 

 Anyák napi ünnepség megrendezése.  

 Május 11-én került sor Szuhi Adrienn minősítésére. A portfólióvédése 

sikeresen megtörtént. 

 A Madarak, fák napja alkalmából rajzversenyt tartottunk 

 Tájékoztató füzetek, naplók ellenőrzés 

 Családi nap szervezésében való aktív részvétel 

 A 8.osztályosok Kassán voltak osztálykiránduláson. 

 Szülői értekezlet 

június: 

 Június 1-jén részt vettünk a helyi óvodai ballagáson  

 Június 2-án került sor a hollóházi önkormányzattal közösen szervezett 

családi napra. 

 Június 4-én tanulmányi kiránduláson vettünk részt Telkibányán a 

kalandparkban, és az ásványkiállításon. 

 A nemzeti összetartozás emléknapján Szuhi Adrienn tartott kis 

megemlékezést a 3-4. osztállyal. 

 Június 5-én került sor a második osztályos matematika bemutató órára. 

/Kulczycki J./  

 Tirpák Gáborné kolléganő előkészületeket tett a nyári napközis tábor 

beindítására, melyhez a 3 napos továbbképzést elvégezte. 

 Június 19-én kerül sor a tanévzáró ünnepség megrendezésére. 

 

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

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

Részt vettek az osztályok Reál osztálykasszában, a Pénz7 témahéten. 

 

A nyolcadikosok szerkesztésében kiadásra került az iskolaújság, melynek nagy sikere volt a 

gyerekek és a szülők körében egyaránt.  
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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 tanórák jól felépítettek, jól szervezettek 

voltak. A kollégák az órákra szakszerűen felkészültek.  A tananyagtól függően választották meg 

a módszereket, az alkalmazott technikákat. Egyéni, csoportos, kooperatív technikát 

alkalmaztak.  Az SNI-s tanulókra külön figyelmet szenteltek, bővebb magyarázatot, hosszabb 

időt biztosítva számukra a feladatok megoldása során. Ahol lehetőség volt rá, IKT elemek 

alkalmazásával tették színesebbé az óráikat. Elsősorban a használt tankönyvhöz kiadott 

interaktív anyagokat használták. Az órákon, a számonkérések változatos formái voltak 

megfigyelhetőek. A tanulók életkori sajátosságait, egyéni képességszintjeit figyelembe vették 

a kollégák. 

A tanulók tanítási órákon való szereplése folyamatos munkát tükröz. A nevelők kapcsolata a 

tanulókkal jó, kapcsolatukat a segítőkészség, a megértés jellemezte. 

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.  

 

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, naplók megnyitása, tanmenetek, munkatervek, 

egyéni célkitűzések, balesetvédelmi oktatás tényének ellenőrzése.  

 Folyamatos (havonként): munkaidő nyilvántartások, egyéni fejlesztési tervek, 

szabadidős tevékenységek megvalósítása. 
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Szuhi Adrienn gyakornokként hospitálásokat végzett, hogy minél több szakmai ismerettel 

bővítse már meglévő tudását, ismereteit. A látottakból ötleteket merítve fejleszthette, újíthatta 

meg óravezetési módszerét. Szakács Sándorné kolléganő mentorként segítette munkáját . 

 

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 tanév folyamán szeptemberben, novemberben, februárban és májusban tartottunk szülői 

értekezletet, nyílt tanítási napot novemberben. 

 

Székhely, tagintézmények 

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

pedagógusok rendszeres kapcsolatot tartanak a többi intézmény pedagógusaival, a 

munkaközösségekkel. 

 

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. Több közös rendezvényünk is volt a tanév során 

(karácsony, Mikulás, ballagás stb.) Iskolánk tanulói és pedagógusai idén is ott voltak minden 

községi ünnepségen és rendezvényen színvonalas szereplésekkel, aktív segítő munkával. 

 

Óvoda 

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

törekszünk egymás munkájának minél sokrétűbb megismerésére. Az óvodások több 

rendezvényünkön is részt vettek. A 2. osztályos tanító nénik részt vettek az óvoda ballagási 
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ünnepségén. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az óvodából az iskolába való átmenetet, 

már második éve "ISKOLANYITOGATÓ" címmel programokat szerveztünk a leendő 

elsősöknek. 

Szakmai szervezetek (szakszolgálatok, szakmai szolgáltató, családsegítő)  

 A szakszolgálatokkal való kapcsolatunk kimerül abban, hogy vizsgálatra küldjük tanulóinkat, 

valamint logopédiai ellátást biztosítanak 2 tanuló számára. 

Rendszeres a kapcsolatunk a Családsegítő –és gyermekjóléti szolgálattal. 

 

Tankerületi Központ 

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

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

 

VII. Céljaink a következő évre vonatkozóan 

 társakkal és felnőttekkel szembeni viselkedés javítása 

 további és folyamatos kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal  

 érdekes, változatos tanórák szervezése 

 változatos módszerek és eszközök használata 

 önálló ismeretszerzés lehetőségeinek bővítése 

 a tanulók kommunikációjának fejlesztése 

 IKT eszközök és korszerű módszerek alkalmazása 

 tanulói önértékelés fejlesztése. 

Szeretném megköszönni a tantestületnek a tanév során végzett munkáját, további munkájukhoz 

jó egészséget, sok sikert kívánok. Külön megköszönöm minden kollégámnak, hogy segítettek 

a tagintézmény-vezetői feladataim minél sikeresebb ellátásában. 

 

A beszámolóját a nevelőtestület a 2018. június 27-én megtartott tanévzáró értekezleten 

elfogadta. 

 

Hollóháza, 2018. június 25. 

………………………………………. 

                                                                                                       mb. tagintézmény-vezető 
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MELLÉKLETEK 
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Tanulmányi átlagok Hh.1-3 Hh.2-4 Hollóh. 8. Isk.átl

1 3 2 4 átlag 5 6 7 8 átlag átlag

Magatartás 4,50 4,30 3,50 4,10 4,13 4,13 4,12

    HH-s tanulók 5,00 4,00 4,50 3,75 3,75 4,13

    HHH-s tanulók 4,25 3,00 3,00 3,42 3,83 3,83 3,62

    Napközis tanulók 4,13 4,13 4,13

    Bejáró tanulók 5,00 3,00 3,00 3,67 3,33 3,33 3,50

    SNI-s tanulók 4,00 3,00 3,50 4,33 4,33 3,92

    Egyéni fejlesztésben résztvevők 3,33 3,33 3,33

    Útravalós tanulók 5,00 5,00 5,00

Szorgalom 4,20 4,30 3,80 4,10 3,73 3,73 3,92

    HH-s tanulók 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,50

    HHH-s tanulók 4,00 3,00 3,70 3,57 3,50 3,50 3,53

    Napközis tanulók 3,73 3,73 3,73

    Bejáró tanulók 4,00 3,00 3,50 3,50 3,00 3,00 3,25

    SNI-s tanulók 3,00 3,00 3,00 3,67 3,67 3,34

    Egyéni fejlesztésben résztvevők 3,00 3,00 3,00

    Útravalós tanulók 4,00 4,00 4,00

Magyar nyelv 4,20 4,00 4,00 4,07 3,40 3,40 3,73

Magyar irodalom 4,50 4,30 4,50 4,43 3,60 3,60 4,02

Történelem 3,07 3,07 3,07

Angol nyelv 4,30 4,30 3,71 3,71 4,01

Német nyelv 3,87 3,87 3,87

Szlovák nyelv 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Matematika 4,00 4,20 3,80 4,00 3,07 3,07 3,54

Történelem, társ. És állampolg. Ism.

Erkölcstan/Hit- és erkölcstan 4,50 4,40 4,30 4,40 4,33 4,33 4,37

Természetismeret 4,30 4,50 4,00 4,27 4,27

Fizika 3,40 3,40 3,40

Biológia - egészségtan 3,67 3,67 3,67

Kémia 3,27 3,27 3,27

Földrajz 3,47 3,47 3,47

Ének - zene 5,00 4,90 5,00 4,97 4,53 4,53 4,75

Vizuális kultúra 4,50 4,80 4,50 4,60 4,60 4,60 4,60

Dráma és tánc

Technika, életvitel és gyakorlat 4,50 4,70 4,30 4,50 3,67 3,67 4,09

Testnevelés és sport 5,00 4,90 5,00 4,97 4,87 4,87 4,92

Informatika 3,93 3,93 3,93

Hon és népismeret

Mozgókép és médiaismeret

Egészségtan

Osztály tanulmányi átlag 4,57 4,50 4,45 4,51 3,80 3,80 4,15

    HH-s tanulók 4,80 4,10 4,45 3,17 3,17 3,81

    HHH-s tanulók 4,40 3,10 4,33 3,94 3,43 3,43 3,69

    Napközis tanulók 3,80 3,80 3,80

    Bejáró tanulók 4,80 3,10 4,10 4,00 2,89 2,89 3,45

    SNI-s tanulók 3,90 3,10 3,50 3,51 3,51 3,51

    Egyéni fejlesztésben résztvevők 2,73 2,73 2,73

    Útravalós tanulók
4,60 4,60 4,60
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össz % össz % Holló. %

1 3 2 4 8 intézmény műv.

Tanulólétszám: 1 6 12 4 15 38 282 12

   Ebből lány: 4 5 2 8 19 50% 128 45% 8 21%

Magántanuló 1 1 3% 1 0% 0

Iskolaotthonos tanulók száma: 6 12 4 22 58% 137 49% 7

  Ebből lány: 5 5 2 12 55% 47 34% 4

Napközisek száma: 15 15 39% 144 51%

  Ebből lány: 8 8 53% 74 51%

Menzás étkezésben részesül: 1 4 5 13% 24 9%

   Ebből lány: 1 3 4 80% 11 46%

Étkezők összesen: 6 12 4 15 37 97% 278 99%

  Ebből 50%-os támogatott: 5 1 1 7 19% 27 10%

  Ebből 100%-os támogatott(ingyenes) 5 2 3 10 20 54% 186 67%

Veszélyeztetettek száma: 0 0% 3 1%

Pot .veszélyeztetett: 0 0% 0 0%

Hátrányos helyzetűek (HH)száma: 1 1 4 6 16% 51 18% 4 33%

   Ebből lány: 1 1 2 4 67% 23 45% 3 75%

Halmozottan hátrányos helyzetűek(HHH): 1 4 1 3 6 15 39% 118 42% 7 58%

    Ebből lány: 3 2 2 7 47% 62 53% 5 71%

Osztályozatlanok száma: 0 0% 0 0%

Osztályozottak száma: 6 12 4 15 37 97% 271 96% 0%

Osztályozatlan mulasztás miatt: 0 0% 5 2%

Osztályozatlan felmentés miatt: 1 1 3% 1 0%

Kitünők száma 1 4 2 7 18% 45 16%

Bukottak száma: 0 0% 13 5%

  Egy tárgyból: 0 7

  Két tárgyból: 0 1

  Három vagy több tárgyból: 0 5

SNI-s tanulók száma: 1 1 3 5 13% 25 9% 3 8%

BTM-es tanuló: 0 0% 16 6%

Mulasztott órák száma: 242 897 359 1101 2599 19845

  Ebből igazolatlan óra 13 13 727

Mulasztási átlag (óra): 40 74,7 90 73,4 68,395 70,37

Nem hiányzott tanulók száma 0 0% 15 5%

Továbbtanulásra jelentkezett,felvették: 15 15 39% 42 15%

  Gimnáziumba jelentkezett/felvették: 1 1 7% 2 5%

  Szakkgimnázium jelentkezett/felvették: 4 4 27% 15 36%

  Szakközépiskolába jelentkezett/felvették: 10 10 0,6667 25 0,5952

Tovább nem tanulók száma: 0 0% 0 0%

Bejárók száma: 1 1 2 6 10 26% 166 59%

  Ebből lány: 1 1 2 4 40% 75 45%

  Iskolabusszal jár 1 1 3% 78 28%

egyéni fejlesztésben részesül 3 3 8% 45 16%

Túlkoros bukás miatt: 3 3 8% 19 7%

  Egy évet vesztett: 2 2 16

  Két évet vesztett: 1 1 2

  Három vagy több évet vesztett: 0 1

Rendszeres gyermekvéd. kedv.  részesül
1 1 2 7 11 29% 166 59% 0%

Három vagy több gyerekes családban él 2 6 2 7 17 45% 106 38%

Tartósan beteg 0 0% 7 2%

angolt tanul 4 7 11 29% 138 49%

németet tanul 8 8 21% 54 19%

szlovákot tanul 6 6 4 16 42% 49 17%

állami gondozott 4 1 1 3 9 24% 22 8% 6

Nemzetiségi R 1 2 6 9 24% 146 52%

Gyógytestnevelésben vesz részt 3 3 8% 44 16%

Gyógyúszásban vesz részt 0 0% 0 0%

Hh1-3 Hh2-4 Hollóháza
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Erkölcstan 3 3 8% 33 12%

Református 2 1 4 7 18% 88 31%

Római Katolikus 4 12 3 8 27 71% 129 46%

Görög Katolikus 0 0% 23 8%

Útravalóban vesz részt 1 1 3% 22 8%

engedélyezett délutáni távollét 0 0% 0 0%

3 x étkező 6 11 4 11 32 84% 254 90%

tehetséges gyerekek száma 0 0% 17 0%

Lemorzsolódással érintett tanulók: 3 3 19

                                       3-ast nem éri el 3 3 19

                                       romlása legalább 

1,1

Tandíj 1 1 0,0263 1 0,0035 1 8%

Térítési díj 10 1 5 16 42% 111 39% 0%


