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1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Tanórai nevelő-oktató munka 

 

Mindennapi tervező munkánk során a köznevelési célokat tanulóink igényeihez, a szülők 

elvárásaihoz és a mi adottságainkhoz, lehetőségeinkhez igazítottuk. A tervezés során 

érvényesítik pedagógusaink a NAT-ban és a PP –ben meghatározott célokat, fejlesztendő 

területeket. A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél előtérbe helyezzük a tanulók 

tevékenykedtetését, állandó aktivitását biztosító módszereket, munkaformákat. Az 

intézményben preferált módszerek (pl.: IKT módszer, kooperatív módszer, projektmódszer) 

megjelennek tanóráinkon. Az osztálytermi szokások, kialakult szabályok segítik a pedagógiai 

célok megvalósulását. A pedagógusok a tananyaghoz és a tanulócsoporthoz igazodó optimális 

tanulási környezetet teremtenek (pl. elrendezés, taneszközök, a tanulók aktivizálása). 

Kiemelt céljaink voltak a tanév során:  

• Szövegértés fejlesztése 

• Matematikai logika fejlesztése 

• Idegen nyelvi oktatás fejlesztése (ahol lehet csoportbontással) 

• Tanórai fegyelem javítása 

Ennek érdekében:  

• tervszerű nevelő és oktató munkánk a tanulók alapkészségeit fejlesztette. 

• a pedagógusok kötelező óraszámához igazítva néhány osztályban csoportbontásban 

biztosítottuk az angol nyelv tanítását 

• a tanulók motivációjának fenntartásával igyekeztünk a tanórai fegyelmet javítani 

A nevelőtestület figyelmet fordított a tanév során: 

Oktatás területén:  

• A pedagógiai munka eredményességének fejlesztésére. 

• A nevelés-oktatás eszközeivel sikeres hátránykompenzálásra, valamint 

tehetséggondozásra. 

• Az alapkészségek és –képességek fejlesztésére, biztos alapozásra. 

Nevelés területén: 

• Nagy hangsúlyt kívántunk fektetni: a tanulók egymás tiszteletére, az együttműködésre, 

környezettudatosságra, egészséges életmódra. 
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Pedagógusaink pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a 

tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények 

támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító 

sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemezte. 

1.2. Tanórán kívüli nevelő-oktató munka 

Ebben a tanévben is nagy gondot fordítottunk arra, hogy minél többféle lehetőséget adjunk 

tagintézményünk tanulóinak személyiségük és tehetségük kibontakoztatására, segítséget 

adjunk a hiányosságaik pótlására, és arra, hogy hasznosan töltsék el a szabadidejüket. Külön 

odafigyelünk az SNI és BTMN gyerekek megfelelő fejlesztésére is. A kompetenciamérésre is 

hatékonyabban lehet készülni ebben a formában. Emellett színes, változatos 

sporttevékenységeket is biztosítunk diákjainknak. 

Az általunk kínált délutáni foglalkozásokra szívesen eljárnak tanulóink. Az 

osztályfőnökök is nagyon odafigyelnek arra, hogy a diákjaik mindig ott legyenek a megfelelő 

tanórán kívüli foglalkozásokon. A többséget nem kell figyelmeztetni, de akadnak olyan 

gyerekek is, akikre rendszeresen rá kell szólni. 

Az alábbi táblázat tartalmazza tanórán kívüli foglalkozásainkat. A létszám adatokból is kiderül, 

hogy tanulóink szeretnek járni ezekre a délutáni foglalkozásokra. Azok a gyerekek hiányoznak 

csupán ezekről a foglalkozásokról, akik délelőtt sincsenek itt az iskolában. 

 

Tevékenység megnevezése Résztvevő 
Megszűnés 

ideje 
Felelős 

1/A- felzárkóztató foglalkozás/ 

magyar nyelv 
11fő 

 Megszűnt: 

2019.03.18. 
Lajtosné Békési Anikó 

1/A- felzárkóztató foglalkozás 

/magyar irodalom. 
11 fő 

Megszűnt: 

2019.03.18. 
Lajtosné Békési Anikó 

1/A- tehetséggondozó foglalkozás/ 

magyar irodalom 
10 fő 

Megszűnt: 

2019.03.18. 
Lajtosné Békési Anikó 

1/A- kézműves szakkör 10 fő 
Megszűnt: 

2019.03.18. 
Lajtosné Békési Anikó 

1/A egész napos oktatás/napközi 22 fő 

 Lajtosné Békési Anikó 

Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna, 

Vadainé Kovács Szilvia 

1/A- felzárkóztató foglalkozás/ 

matematika 
11 fő 

 
Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna 

1/A - tehetséggondozó foglalkozás 

/matematika 
10 fő 

Megszűnt: 

2019. 01. 07. 
Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna 

4/A-5/A néptánc szakkör  13 fő 
Megszűnt: 

2019. 01. 07. 
Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna 
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6/A-7/A- néptánc szakkör 10 fő 
Megszűnt: 

2019. 01. 07. 
Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna 

1/A-3/A néptánc szakkör  25 fő  Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna 

könyvtár 194 fő  Vadainé Kovács Szilvia 

2/A-felzárkóztató 

foglalkozás/környezetismeret 
10 fő 

 
Vadainé Kovács Szilvia 

2/A – tehetséggondozó 

foglalkozás/környezetismeret 
10 fő 

 
Vadainé Kovács Szilvia 

2/A-felzárkóztató 

foglalkozás/magyar nyelv 
11 fő  

 
Veres Henrietta Katalin 

2/A-felzárkóztató 

foglalkozás/magyar irodalom 
10 fő 

 
Veres Henrietta Katalin 

2/A-tehetséggondozó 

foglalkozás/magyar nyelv 
11 fő 

 
                   Veres Henrietta Katalin 

2/A-tehetséggondozó 

foglalkozás/magyar irodalom 
10 fő 

 
Veres Henrietta Katalin 

2/A- rajz szakkör 13 fő  Veres Henrietta Katalin 

2/A-felzárkóztató 

foglalkozás/matematika 
11 fő 

 
Szakáll Kinga 

2/A- tehetséggondozó 

foglalkozás/matematika 
10 fő 

 
Szakáll Kinga 

2/A-3/A zenei szakkör 10 fő  Szakáll Kinga 

2/A- egésznapos oktatás/napközi 21 fő 
 Szakáll Kinga, Veres Henrietta 

Katalin 

3/A -felzárkóztató 

foglalkozás/matematika 
12 fő 

Megszűnt: 

2019. 01. 01. 
Cserés Gabriella 

3/A – tehetséggondozó 

foglalkozás/matematika 
10 fő 

 
Cserés Gabriella 

3/A-kézműves szakkör 10 fő 
Megszűnt: 

2019. 01. 01. 
Cserés Gabriella 

4/A- digitális kompetencia 

fejlesztés 
12 fő 

 
Cserés Gabriella 

3/A-felzárkóztató 

foglalkozás/magyar irodalom 
10 fő 

 
Kiss-Andrási Erika 

3/A-tehetséggondozó 

foglalkozás/magyar 
10 fő 

 
Kiss-Andrási Erika 

3/A-tehetséggondozó 

foglalkozás/környezetismeret 
10 fő 

 
Kiss-Andrási Erika 

3/A egésznapos oktatás/napközi 25 fő 
 Kiss-Andrási Erika, Cserés 

Gabriella 

4/A-felzárkóztató 

foglalkozás/matematika 
11 fő  

 
Hegedűsné Fórián Annamária 

4/A-tehetséggondozó 

foglalkozás/matematika 
10 fő 

 
Hegedűsné Fórián Annamária 

4/A-tehetséggondozó 

foglalkozás/Curie 
10 fő 

 
Hegedűsné Fórián Annamária 

4/A-rajz szakkör 11 fő  Hegedűsné Fórián Annamária 

4/A- egész napos oktatás/napközi 22 fő 
 Hegedűsné Fórián Annamária, 

Nagy Erzsébet 
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5A-7A-tanulószoba 18 fő 

 Hegedűsné Fórián Annamária, 

Nagy Erzsébet, Kiss-Andrási Erika, 

Vadainé Kovács Szilvia 

4/A-felzárkóztató 

foglalkozás/magyar  
10 fő 

 
Nagy Erzsébet 

4/A-tehetséggondozó 

foglalkozás/magyar 
10 fő 

 
Nagy Erzsébet 

8/A-kompetencia 

fejlesztő/matematika 
20 fő 

Megszűnt: 

2019. 01.07. 
Dr. Király Józsefné 

5/A-felzárkóztató 

foglalkozás/matematika 
10 fő 

Megszűnt: 

2019. 01.07. 
Dr. Király Józsefné 

7/A-felzárkóztató 

foglalkozás/matematika 
10 fő 

 
Dr. Király Józsefné 

8/A-felzárkóztató 

foglalkozás/matematika 
10 fő 

Megszűnt: 

2019. 01.07. 
Dr. Király Józsefné 

5/A-tehetséggondozó 

foglalkozás/matematika 
10 fő 

Megszűnt: 

2019. 01.07. 
Dr. Király Józsefné 

7/A-tehetséggondozó 

foglalkozás/matematika 
10 fő 

Megszűnt: 

2019. 01.07. 
Dr. Király Józsefné 

5/A-6/A-labdarúgás 10 fő  Jobbágy Gergő László 

6/A-7/A- kosárlabda leány 12 fő  Jobbágy Gergő László 

7/A-8/A-labdarúgás 10 fő  Jobbágy Gergő László 

5/A-8/A-felzárkóztató 

foglalkozás/természettudomány 
19 fő  

Megszűnt: 

2019. 01. 07. 
Mester Anikó 

5/A-8/A-tehetséggondozó 

foglalkozás/természettudomány 
14 fő 

 
Mester Anikó 

Énekkar 12 fő  Horváthné Pandur Tünde 

5/A-8/A- rajz szakkör 15 fő  Bacsó Andrea Rózsa 

SNI fejlesztés logopédia, 

pszichopedagógia 
15 fő 

 
Bordásné Nagy Ildikó 

6/A-kompetencia 

fejlesztés/matematika 
33 fő 

 
Futóné Szabó Margit 

6/A-felzárkóztató 

foglalkoztatás/matematika 
11 fő 

 
Futóné Szabó Margit 

6/A-tehetséggondozó 

foglalkozás/matematika 
10 fő 

 
Futóné Szabó Margit 

7/A-8/A-SNI mozgásfejlesztés 3 fő  Gyurkóné Kiss Anikó 

1/A-2/A-szivacskézilabda 15 fő  Nagyné Sütő Mariann 

3/A-4/A-testnevelési játékok 10 fő  Nagyné Sütő Mariann 

5/A-6/A-atlétika 11 fő  Nagyné Sütő Mariann 

2/A-5/A-SNI fejlesztés komplex 

gyógypedagógia-pszichopedagógia 
8 fő 

 
Ökrösné Sajtos Anett Erika 

5/A-8/A-BTMN fejlesztés 9 fő  Ökrösné Sajtos Anett Erika 

5/A-6/A- pályaválasztást segítő 

foglalkozás/angol nyelv 
28 fő 

Megszűnt: 

2019. 01.23. 
Pályiné Kovács Ildikó Mónika 

7/A-8/A-pályaválasztást segítő 

foglalkozás/angol nyelv 
2 fő 

Megszűnt: 

2019. 01.23. 
Pályiné Kovács Ildikó Mónika 

7/A- felzárkóztató foglalkozás/ 

angol nyelv 
10 fő 

Megszűnt: 

2019. 01.23. 
Pályiné Kovács Ildikó Mónika 
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5/A-8/A Dráma és média szakkör 31 fő 
Megszűnt: 

2019. 01.23. 
Pályiné Kovács Ildikó Mónika 

5/A-szakkör/angol nyelv 18 fő 
Megszűnt: 

2019. 01.23. 
Pályiné Kovács Ildikó Mónika 

1/A-2/A-tehetséggondozó 

foglalkozás/angol nyelv 
18 fő 

Megszűnt: 

2019. 01.23. 
Pályiné Kovács Ildikó Mónika 

3/A-tehetséggondozó 

foglalkozás/angol nyelv 
9 fő 

Megszűnt: 

2019. 01.23. 
Pályiné Kovács Ildikó Mónika 

4/A-tehetséggondozó 

foglalkozás/angol nyelv 
10 fő 

Megszűnt: 

2019. 01.23. 
Pályiné Kovács Ildikó Mónika 

7/A- tehetséggondozó foglalkozás/ 

angol nyelv 
12 fő 

Megszűnt: 

2019. 01.23. 
Pályiné Kovács Ildikó Mónika 

6/A-7/A-SNI - fejlesztés 3 fő  Sánta Ágnes Gabriella 

1/A-4/A-BTMN fejlesztés 9 fő  Dr Szabó Jánosné 

7 / A BTMN fejlesztés 2 fő  Török Csilla 

7/A- tehetséggondozó foglalkozás/ 

angol nyelv 

10 fő Megszűnt: 

2019. 01.23. 

Nagy Éva 

 

Vadainé Kovács Szilvia  

 

1.3. Iskolán kívüli nevelő-oktató munka 

 

Pedagógusaink a közösségi nevelés helyszíneit az iskolán kívülre is kiterjesztik.  

Ebben a tanévben is számos programon vettek részt az osztályok, illetve képviselőik:  

• Az iskolai diákönkormányzat sok színes programot szervezett tanulóinknak. 

• Városi rendezvényeken is nagy számmal képviseltettük magunkat. 

• Az iskolai szervezésű rendezvényeken is aktívan részt vettek gyermekeink. 

• Saját osztályprogramokat is szerveztek az osztályfőnökök.  

 

1. osztály 

2018.09.27. SZIM Óvoda- Családi Sportdélután 

2018. 11. 11. Egészségvetélkedő 

2018. 11.14. Családi mesevetélkedő 

2018.11.16. Fotózás 

2018.12. 06. Mikulás ünnepség. 

2018. 12. 21. Karácsonyi ünnepség. – Fellépés 

2019.02.07. Harisnyás Pippi című mesejáték a Dérynében 

2019.02. Osztály farsang 

2019.03.14. Iskolai március 15-i ünnepség 
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2019.03.19. Te Szedd! 

2019.03.22. Víz világnapja projekt- halvadászat 

2019.04.04. Muzsikás énekóra MOL-ban 

2019.04.17. Zumba party 

2019.04.24. Virágültetés, veteményezés a Föld napja alkalmából 

2019.04.25. Hulladékgyűjtés 

2019.05.06. Kiskulcsosi kavalkád- Tavasztündérek tánc fellépés, 

-Zenei szakkörösök fellépése 

2019.05.08. Nyílt órák 

2019.06.05. Az ötujjas kesztyű csodálatos titkai interaktív előadás a Dérynében 

2019.06.11. Séta az Arborétumba 

2019.06.12. Debreceni kirándulás 

2019.06.25. Tanévzáró ünnepség 

 

2. osztály 

2018. 10. 03. Kisállat kiállítás 

2018.11.11. Egészségvetélkedő 

2018.11.14. Családi mesevetélkedő 

2018. 11.16. Fotózás 

2018.12. 06. Mikulás ünnepség. 

2018.12.20. Grincs című mese megtekintése a Kisújszállási Vigadóban 

2018. 12. 21. Karácsonyi ünnepség- Fellépés 

2019.02.07. Harisnyás Pippi című mesejáték a Dérynében 

2019.02.19. Osztály farsang 

2019. 03.14. Iskolai március 15-i ünnepség 

2019.03.19. Te Szedd! 

2019.03.22. Víz világnapja projekt- halvadászat 

2019.03.27. Bemutató óra az óvodásoknak 

2019.04.04. Muzsikás énekóra MOL-ban 

2019.04.17. Zumba party 

2019.04.24. Virágültetés, veteményezés a Föld napja alkalmából 

2019.04.25. Hulladékgyűjtés 
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2019.05.06. Kiskulcsosi kavalkád- Tavasztündérek tánc fellépés,  

-Zenei szakkörösök fellépése 

2019.05.08. Nyílt órák 

2019.06.05. Az ötujjas kesztyű csodálatos titkai interaktív előadás a Dérynében 

2019.06.05. Fagyizás a Fórum Bisztróban 

2019.06.12. Budapesti kirándulás 

 

3. osztály 

2018.11.11. Egészségvetélkedő 

2018.11.14. Családi mesevetélkedő 

2018. 11.16. Fotózás 

2018.12. 06. Mikulás ünnepség. 

2018. 12. 21. Karácsonyi ünnepség- Fellépés 

2019.02.07. Harisnyás Pippi mesejáték 

2019.02.27. Farsang 

2019.03.22. Víz világnapja projekt 

2019.03.25. A sirály a király interaktív mesejáték 

2019.04.04. Muzsikás együttes - rendhagyó ének óra 

2019.04.17. Zumbázz Anettel! 

2019.04.24. Virágültetés 

2019.04.25. Iskolai kiskert 

2019.05.06. Kiskulcsosi Kavalkád 

2019.06.12. Parlamenti osztálykirándulás 

2019.06.25. Tanévzáró ünnepség műsora 

 

4. osztály 

2018.11.11. Egészségvetélkedő 

2018.11.14. Családi mesevetélkedő 

2018. 11.16. Fotózás 

2018.12. 06. Mikulás ünnepség. 

2017. 12. 21. Karácsonyi ünnepség- Fellépés 

2019.02.07. Harisnyás Pippi mesejáték 



11 
 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 2018-2019 tanév év végi beszámolója  

2019. június 24 -én a nevelőtestület által elfogadva. 
 

2019.02.27. Farsang 

2019.03.22. Víz világnapja projekt 

2019.03.25. A sirály a király interaktív mesejáték 

2019.04.04. Muzsikás együttes - rendhagyó ének óra 

2019.04.17. Zumbázz Anettel! 

2019.04.24. Virágültetés 

2019.04.25. Iskolai kiskert 

2019.05.06. Kiskulcsosi Kavalkád 

2019.06.12. Parlamenti osztálykirándulás 

2019.06.25. Tanévzáró ünnepség műsora 

 

5. osztály 

2018. 09. 24. A világ legnagyobb tanórája. 

2018.10.25. Halloween- party  

2018. 11. 06. Zöldség-, gyümölcsszobrászkodás 

2018.11.08. Színházlátogatás- Déryné 

2018. 12. 06. Nálunk járt a Mikulás. 

2018.12.15. Pályaorientációs Nap- Üzemlátogatás az Elektronikai Hulladék 

feldolgozóban 

2018.12.19. Klímaváltozás- előadás 

2018.12.20. Erzsébet karácsony 

2018.12.21. Karácsonyi ünnepség: Charles Dickens: Karácsonyi ének 

2019.02.21. Farsang 

2019.03.14. Megemlékezés március 15-re 

2019.05.06. Kiskulcsosi Kavalkád-műsoros est 

2019.05.24. Nagy sportágválasztó- Budapest 

2019.06.12. Parlamenti osztálykirándulás 

2019.06.25. Tanévzáró ünnepség műsora 

 

6. osztály 

2018. 09. 24. A világ legnagyobb tanórája. 

2018.10.24. A kunok eredete filmvetítés a Dérynében 
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2018.10.25. Halloween- party  

2018. 11. 22. Egészségvetélkedő 

2018.11.08. Színházlátogatás- Déryné 

2018. 12. 06. Nálunk járt a Mikulás. 

2018.12.15. Pályaorientációs Nap- Üzemlátogatás az Elektronikai Hulladék 

feldolgozóban 

2018. 12. Kísérleti bemutató- Kováts Mihály Tagintézmény 

2018.12.19. Klímaváltozás- előadás 

2018.12.20. Erzsébet karácsony 

2018.12.21. Karácsonyi ünnepség 

2019.02.06. Farsang 

2019.05.06. Kiskulcsosi Kavalkád-műsoros est 

2019.05.24. Nagy sportágválasztó-Budapest 

2019.06.12. Kirándulás-Budapest Parlament 

2019.06.25. Tanévzáró ünnepség 

 

7. osztály 

2018. 09. 24. A világ legnagyobb tanórája. 

2018.10.05. Városi koszorúzás 

2018.10.11. Szentannai Napok 

2018.10.18. Halloween- party  

2018.10.24. A Kunok eredete filmvetítés 

2018. 11. 06. Egészségvetéledő 

2018.11.08. Színházlátogatás- Déryné 

2018.11.09. Pályaválasztási Börze 

2018.11.22. Pályaválasztási Szülői értekezlet 

2018.11.23. OMM előadás a Városházán 

2018.12.01. Műsoros Esten fellépés, pakolás 

2018. 12. 06. Nálunk járt a Mikulás. 

2018.12.15. Pályaorientációs Nap- Üzemlátogatás az Elektronikai Hulladék 

feldolgozóban 

2018.12. Kísérleti bemutató a Kováts Mihály Tagintézményben 
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2018.12.18. Bowling- Kisújszálláson 

2018.12.19. Klímaváltozás- előadás 

2019.02. 20.  Farsangi buli 

2019.03.12. Szakma Sztár Fesztivál- Budapest 

2019.02.14. Fáklyás felvonulás 

2019.03.19. TeSzedd! 

2019.04.02. Pályaorientációs roadshow 

2019.04.12. Szakmák éjszakája- Varró 

2019.04.25. Hulladékgyűjtés 

2019.05.06. Kiskulcsosi Kavalkád 

2019.05.24. Nagy Sportágválasztó 

2019.05.27. Osztálybuli, kézműves délután a szülőkkel 

2019. 06.04-

06.06. 

Határtalanul! kirándulás Szlovákiába 

2019.06.07. Tarisznyakészítés 

2019.06.12. Kirándulás Budapestre 

2019.06.14. Ballagtatás 

2019.06.23-

06.28. 

Tiszaliget! Élménysziget 

 

8. osztály 

2018.09.24. A Világ legnagyobb tanórája 

2018.09.27. Gólyabál a Nagykun Református Gimnáziumban 

2018.10.05. Városi koszorúzás 

2018. 10. 11. Szentannai napok  

2018.10.25. Nyílt nap- Varró István Szakgimnázium 

2018. 11. 09. Pályaválasztási Börze. 

2018.11.15. Kísérletek délutánja a Nagykun Református Gimnáziumban 

2018.11.19. Nyílt nap- Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban 

Nyílt nap- Illéssy Sándor Baptista Gimnáziumban 

2017. 11. 22. Egészségvetélkedő 

2018. 11. 22. Pályaválasztási szülői értekezlet. 
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2018.11.23. OMM előadás a Városházán 

2018.11.23. Nyílt nap- Szentannai Sámuel Gimnáziumban 

2018. 12. 06. Mikulás buli. 

2018.12.15. Pályaorientációs Nap- Üzemlátogatás az Elektronikai Hulladék 

Feldolgozóban 

2018.12.19. Klímaváltozás előadás 

2019.02.20. Farsangi buli 

2019.03.12. Szakma Sztár Fesztivál- Budapest- 

2019.03.14. Fáklyás felvonulás 

2019.03.19. TeSzedd! 

2019.04.12. Szakmák éjszakája- Varró 

2019.04.25. Hulladékgyűjtés 

2019.05.06. Kiskulcsosi Kavalkád 

2019.06.12. Kirándulás Budapestre 

2019.06.14. Ballagás 

 

Vadainé Kovács Szilvia 

 

1.4. Iskolai hagyományok, rendezvények 

 

Tagintézményünk komoly hagyományokkal rendelkezik - ide sorolhatók az ünnepélyek, 

megemlékezések, különféle rendezvények, versenyek, amelyek megőrzését, továbbvitele 

fontos az iskola, az iskolai közösség fennmaradásának, jövőjének szempontjából. 

Ebben a tanévben megvalósult programjaink: 

Rendezvény Dátum Felelős 

Tanévnyitó ünnepség 2018. 09. 03.  

 

Futóné Szabó Margit, 

Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna 

Veres Henrietta Katalin 

Konyhakertek gondozása 2018. 09. 04-07. Mester Anikó, osztályfőnökök 

Autómentes Világnap 2018. 09. 21. Mester Anikó 

Kiskulcsosi Kupa 2018. 09. 24. Jobbágy Gergő László 

Nagyné Sütő Mariann 

KISKULCSOSI HÉT 2018. 09. 24- 28. Szakáll Kinga 

A Világ Legnagyobb Tanórája  2018. 09. 25. Mester Anikó 

A magyar népmese napja vetélkedő 2018. 09. 25. Nagy Éva 

Horváthné Pandur Tünde Róza 



15 
 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 2018-2019 tanév év végi beszámolója  

2019. június 24 -én a nevelőtestület által elfogadva. 
 

EFOP-3.2.3.-17 projekt- 

GEOMATECH@ -továbbképzés 

2018. 09. 28- 

10.20. 

Futóné Szabó Margit 

tanítók, szaktanárok 

Európai Diáksport Nap  

 

2018. 09. 28.  Jobbágy Gergő László 

Nagyné Sütő Mariann 

Zenei Világnap megemlékezés a 

Kiskulcsosi Templomban 

2018. 09. 28. 

 

Horváthné Pandur Tünde Róza 

Szakáll Kinga 

Tanulmányi séta 2018. 10. 01- alsósok 

BringaAkadémia projekt nap 2018. 10. 02. Jobbágy Gergő László 

Állatok Világnapja 2018. 10. 04. Mester Anikó 

Intézményi tanfelügyelet látogatása 2018. 10. 04. Futóné Szabó Margit 

Aradi vértanúk napja -

megemlékezés, koszorúzás 

2018. 10. 05.  

 

Szakáll Kinga 

Lajtosné Békési Anikó 

Alsó tagozat mosdójának átadása 2018. 10. 10. Futóné Szabó Margit 

Minősítési eljárás 2018. 10. 18. Futóné Szabó Margit  

Horváthné Pandur Tünde Róza 

Megemlékezés 1956 október 23-ról  2018. 10. 19. Pályiné Kovács Ildikó 

Iskolanyitogató program 

összeállítása 

2018. 11. 05. Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna 

Egészségnevelési hónap programjai 2018. 11. 05-30. Osztályfőnökök, Lajtosné 

Békési Anikó, Mester Anikó, 

Veres Henrietta Katalin, Szakáll 

Kinga,  

Kiss-Andrási Erika 

Pályaválasztási Börze 2018. 11. 09. 

 

Horváthné Pandur Tünde Róza, 

Mester Anikó 

Családi mesevetélkedő 

Városi bábkészítő pályázat 

2018. 11. 14. Ferencziné Varga Ildikó, 

Lajtosné Békési Anikó 

Vadainé Kovács Szilvia  

Avargyűjtés 2018. 11. 19-23. osztályfőnökök 

Bemutató óra óvodapedagógusoknak  2018. 11. 21. Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna 

Lajtosné Békési Anikó 

Pályaválasztási szülőértekezlet 2018. 11. 22. 

 

Horváthné Pandur Tünde Róza, 

Mester Anikó 

Kiskulcsosi Alapítványi Műsoros Est 2018. 12. 01. SZMK 

Kiskulcsosi Tales – 

Városi angol mesemondó verseny 

2018. 12.05 . Pályiné Kovács Ildikó Mónika,  

Nagy Éva 

Adventi hangverseny Kiskulcsosi 

templomban 

2018.12. 09. Horváthné Pandur Tünde Róza 

Pályiné Kovács Ildikó 

Szakáll Kinga 

Iskolanyitogató 2018. 12. 04.  

 

2019. 01. 18. 

Szakáll Kinga 

Veres Henrietta Katalin 

Nagyné Sütő Mariann 

Mikulás ünnepségek 2018. 12. 06. Osztályfőnökök 

Családok éve –Erzsébet Karácsony  2018. 12. 20. Dr. Király Józsefné, Horváthné 

Pandur Tünde Róza, Nagy Éva 

Karácsonyi ünnepség 2018. 12. 21. Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna,  

Pályiné Kovács Ildikó  

Dr. Király Józsefné, tantestület 
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Magyar Kultúra Napja 2019. 01. 22. Horváthné Pandur Tünde Róza 

Félévi értekezlet 2019. 02. 08. Futóné Szabó Margit 

Tanítás nélküli napok: 

 - 1. Iskolai kirándulás     

 - 2. Pályaorientációs nap  

 

 - 3. Szakmai nap 

 - 4. Szakmai nap 

 - 5. Félévi értekezlet  

 

2019. 10. 13. 

2018. 12. 15. 

 

2019. 01. 03. 

2019. 01. 04. 

2019. 02. 08.  

 

osztályfőnökök  

Mester Anikó, Veres Henrietta 

Katalin, Kiss- Andrási Erika  

Futóné Szabó Margit 

Futóné Szabó Margit 

Futóné Szabó Margit 
 

II. félév 

Farsang 2019. 02. 22. Szakáll Kinga 

Kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja 

2019. 02. 25. Mester Anikó 

Városi népdaléneklési verseny 2019. 03. 06.- 07. Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna, 

Szakáll Kinga 

Március 15-i ünnepség 2019. 03. 14. Horváthné Pandur Tünde Róza 

Fenntarthatósági témahét 2019. 03. 18-22. Mester Anikó 

Víz Világnapja 2019. 03. 22. Mester Anikó,  

Veres Henrietta Katalin 

Digitális témahét 2019. 04. 08-12. Dr. Király Józsefné 

Cserés Gabriella 

Költészet Napja 2019. 04. 11. Horváthné Pandur Tünde Róza 

Holokauszt emléknap 2019. 04. 16. Szakáll Kinga 

Föld napja 2019. 04. 24. Mester Anikó, Szakáll Kinga 

Városi környezetismereti verseny 2019. 04. 30. Cserés Gabriella,  

Hegedűsné Fórián Annamária 

Hulladékgyűjtés 2019. 04. 25. Szakáll Kinga 

Jobbágy Gergő László 

Nagyné Sütő Mariann 

Nagy Éva 

Horváthné Pandur Tünde Róza 

Redemptio emlékünnep 2019. 05. 03. Mester Anikó 

Bukásra álló tanulók szüleinek 

értesítése 

2019. 05. 03. Mester Anikó osztályfőnökök 

Kiskulcsosi Kavalkád 2019. 05. 06. Futóné Szabó Margit 

Nyílt napok 2019. 05. 06-10. tanítók, szaktanárok 

Nemzeti összetartozás napja, 

megemlékezés 

2019. 06. 04. Horváthné Pandur Tünde Róza 

Határtalanul program 2019. 06. 04-06 Mester Anikó 

Budapesti Nagy Sportágválasztó 2019. 06. 07. Dr. Király Józsefné  

Jobbágy Gergő László 

6. Tanítás nélküli nap: DÖK Nap 

Parlamenti látogatás 

2019. 06. 12. Jobbágy Gergő László,  

Futóné Szabó Margit 

osztályfőnökök 

Ballagás 2019. 06. 14. 

17 óra 

Futóné Szabó Margit, Horváthné 

Pandur Tünde Róza, Mester Anikó, 
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Veres Henrietta Katalin 

Tanévzáró értekezlet 2019. 06. 24. Futóné Szabó Margit,  

Plósz Csilla Margit 

Tanévzáró ünnepség 2019. 06. 25. 

17 óra 

Futóné Szabó Margit  

Horváthné Pandur Tünde Róza 

Veres Henrietta Katalin 

Kiss- Andrási Erika 

Cserés Gabriella 
 

1.5. Mérések- értékelések tapasztalatai 

Beszámoló a DIFER mérés eredményéről 

Írásmozgás – koordináció 

 

Sor- 

szám 

Pont- 

szám 

(24 p) 

 

Százalék 

(%) 

Szintek 

előkészítő kezdő haladó befejező optimum 

1. 17 71    X  

2. 16 67   X   

3.    20 83    X  

4. 18 75    X  

5. 5 21 X     

6. 19 79    X  

7. 22 92     X 

8. 16 67   X   

9. 17 71    X  

10. 18 75    X  

 

Előkészítő szint: 1 fő 

Kezdő szint: 0 fő 

Haladó szint: 2 fő 

Befejező szint: 6 fő 

Optimum szint: 1 fő 

Beszédhanghallás 

 

 Pont-  Szintek 
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Sor- 

szám 

szám 

(60 p) 

Százalék 

(%) 

előkészítő kezdő haladó befejező optimum 

1. 59 98     X 

2. 43 72   X   

3. 58 97     X 

4. 49 82    X  

5. 50 83    X  

6. 49 82    X  

7. 50 83    X  

8. 47 78   X   

9. 59 98     X 

10. 59 98     X 

Előkészítő szint:  0 fő 

Kezdő szint: 0 fő 

Haladó szint:  2 fő 

Befejező szint: 4 fő 

Optimum szint:  4 fő 

 

Relációszókincs 

 

Sor- 

szám 

Pont- 

szám 

(24 p) 

 

Százalék 

(%) 

Szintek 

előkészítő kezdő haladó befejező optimum 

1. 21 86    X  

2. 15 63  X    

3. 15 63  X    

4. 15 63  X    

5. 13 54  X    

6. 20 83    X  

7. 21 86    X  

8. 15 63  X    

9. 20 83    X  

10. 18 75   X   
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Előkészítő szint: 0 fő 

Kezdő szint: 5 fő 

Haladó szint: 1 fő 

Befejező szint: 4 fő 

Optimum szint: 0 fő 

 

Elemi számolási készség 

 

Sor- 

szám 

Pont- 

szám 

(58 p) 

 

Százalék 

(%) 

Szintek 

előkészítő kezdő haladó befejező optimum 

1. 43 75   X   

2. 39 68  X    

3. 31 52  X    

4. 47 81    X  

5. 23 36 X     

6. 37 64  X    

7. 38 66  X    

8. 33 57  X    

9. 46 79   X   

10. 35 60  X    

 

Előkészítő szint: 1 fő 

Kezdő szint: 6 fő 

Haladó szint: 2 fő 

Befejező szint:  1 fő 

Optimum szint: 0 fő 

 

Tapasztalati következtetés 

 

Sor- 

szám 

Pont- 

szám 

(32 p) 

 

Százalék 

(%) 

Szintek 

előkészítő kezdő haladó befejező optimum 

1. 18 56   X   
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2. 20 63   X   

3. 12 38  X    

4. 20 63   X   

5. 28 88     X 

6. 26 81    X  

7. 26 81    X  

8. 22 69   X   

9. 30 94     X 

10. 28 88     X 

 

Előkészítő szint: 0 fő 

Kezdő szint: 1 fő 

Haladó szint:  4 fő 

Befejező szint: 2 fő 

Optimum szint: 3 fő 

 

Tapasztalati összefüggés-megértés 

 

Sor- 

szám 

Pont- 

szám 

(32 p) 

 

Százalék 

(%) 

Szintek 

előkészítő kezdő haladó befejező optimum 

1. 26 81    X  

2. 22 69   X   

3. 18 56   X   

4. 20 63   X   

5. 18 56   X   

6. 26 81    X  

7. 14 44  X    

8. 24 75    X  

9. 18 56   X   

10. 22 69   X   
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Előkészítő szint: 0 fő 

Kezdő szint:  1 fő 

Haladó szint:  6 fő 

Befejező szint:  3 fő 

Optimum szint: 0 fő 

 

Szociális motívumok és készségek 

 

Sor- 

szám 

Pont- 

szám 

(120 

p) 

 

Százalék 

(%) 

Szintek 

előkészítő kezdő haladó befejező optimum 

1. 102 84    X  

2. 74 62  X    

3. 86 72   X   

4. 86 72   X   

5. 76 62  X    

6. 88 73   X   

7. 103 85     X 

8. 88 73   X   

9. 100 82    X  

10. 78 65   X   

 

Előkészítő szint: 0 fő 

Kezdő szint: 2 fő 

Haladó szint:  5 fő 

Befejező szint:  2 fő  

Optimum szint: 1 fő 

 

Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna osztályfőnök 
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▪ az év végi tantárgyi felméréseket elvégeztük az 1.- 4. osztályokban, majd értékeltük 

az eredményeket. 

 

Matematika 

1. évfolyam: Matematika 

Az évfolyam 20 tanulójának összesített adatai 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény % 

Relációk bontott alakú számok között 1. 91 % 

Mennyiségek felismerése, összehasonlítása 2. 94 % 

Műveletek (+; - hiányos műveletek) 3. 89 % 

Nyitott mondatok 4. 74 % 

Szabályjáték táblázat kitöltéssel 5. 73 % 

Egyszerű szöveges feladat 6. 90 % 

Összetett szöveges feladat 7. 72 % 

 

Képességszintek / tanulók száma 

Felzárkóztatásra szorul 
Megfelelően 

teljesített 
Jól teljesített 

Kiválóan 

teljesített 

0 – 49 % 50 – 69 % 70 – 80 % 81 – 90 % 91 – 100 % 

1 tanuló 

5 % 

1 tanuló 

5 % 

4 tanuló 

20 % 

4 tanuló 

20 % 

10 tanuló 

50 % 

 

Erősségek, amire 2. évfolyamon 

építhetünk: 

Gyengeségek, amelyek további fejlesztést 

igényelnek: 

- Relációk bontott alakú számok között 

- Mennyiségek felismerése 

- Egyszerű szöveges feladat 

- Műveletek 

- Nyitott mondatok 

- Szabályjáték táblázat kitöltéssel 

- Összetett szöveges feladat 
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A felmérést 84%-ra írta az 1. osztály, mellyel tanító nénijük elégedett. Az eredmény tükrözi 

egész éves munkájukat. Összesen 20 tanuló írta meg a felmérést, ebből 1 tanuló SNI-s és 1 

tanuló BTMN-es.  

Kiemelkedően sikerült a 2. feladat, ahol a mennyiségek felismerése és összehasonlítása volt a 

feladat; melyet 94%-ra oldottak meg: egy tanuló 0 pontosra, 1 pedig 5 pontosra. Az osztály 

többi tagja hibátlanul oldotta meg a feladatot. Kiválóan sikerült a 20-as számkörben végzett 

műveletek megoldása is. Ügyesen oldják meg az egyszerű szöveges feladatokat (90%), viszont 

az összetett szöveges feladat még néhány tanulónak nehézséget okozott (72%). További 

gyakorlást igényel még a nyitott mondatok és a megadott szabály alapján megoldandó táblázat 

kitöltése (73-74%).  

 

2.évfolyam: Matematika 

Az évfolyam 21 tanulójának összesített adatai 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény % 

Számsor 1. 42 % 

Alapműveletek 2.-3. 74 % 

Nyitott mondatok (összetett) 4. 55 % 

Maradékos osztás 5. 73 % 

Szabályjáték táblázat kitöltéssel, hozzárendeléssel 6. 58 % 

Összetett szöveges feladat 7. 27 % 

 

Képességszintek / tanulók száma 

Nem megfelelő Megfelelő Közepes Jól megfelelt 
Kiválóan 

megfelelt 

0 – 49 % 50 – 69 % 70 – 80 % 81 – 90 % 91 – 100 % 

6 tanuló 

29 % 

7 tanuló 

33 % 

1 tanuló 

4 % 

2 tanuló 

9 % 

5 tanuló 

24 % 
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Erősségek, amire 3. évfolyamon 

építhetünk: 

Gyengeségek, amelyek további fejlesztést 

igényelnek: 

- Alapműveletek 

- Maradékos osztás 

 

 

- Szabályjáték táblázat kitöltése 

- Nyitott mondatok 

- Számsor 

- Összetett szöveges feladat 

 

Az osztály 55 %-ra oldotta meg a felmérést, az eredmények jobb elérése érdekében van még 

fejleszteni való. A feladatokat 21 tanuló oldotta meg, ebből 3 tanuló SNI-s és 4 tanuló BTMN. 

A legjobb százalékban sikerült feladat az alapműveletek és a maradékos osztás volt (74% és 

73%). Itt kevés hibával dolgoztak a tanulók. A leggyengébben teljesített feladat pedig az 

összetett szöveges feladat volt (27%). Nehezen értelmezték a feladatot, hibásan és hiányosan 

oldották meg. Az osztály nagy része itt 0 pontot ért el. A számsornál kevesen, a gyerekek 42%-

a kapta meg a maximális pontot, a két sorozatból átlagban csak az egyik lett hibátlan. A nyitott 

mondatot és a szabályjátékot körülbelül az osztály fele oldotta meg helyesen (58% és 55%). A 

többiek a részpontoknál figyelmetlenül dolgoztak, nem húzták alá a szabályokat, így helytelen 

megoldást írtak le.   

3.évfolyam: Matematika 

Az évfolyam 23 tanulójának összesített adatai 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény % 

Számok rendezése szabály alapján 1. 67 % 

Számok bontása 2. 100 % 

Számszomszédok 3. 93 % 

Nyitott mondat fejszámolással 4. 72 % 

Alapműveletek 5. 74 % 

Összetett szöveges feladat 6. 85 % 

 

Képességszintek / tanulók száma 

Nem megfelelő Megfelelő Közepes Jól megfelelt 
Kiválóan 

megfelelt 

0 – 33 % 34 – 50 % 51 – 75 % 76 – 90 % 91 – 100 % 

0 tanuló 

0 % 

2 tanuló 

8 % 

6 tanuló 

26  % 

7 tanuló 

30% 

8 tanuló 

35% 
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Erősségek, amire 4. évfolyamon 

építhetünk: 

Gyengeségek, amelyek további fejlesztést 

igényelnek: 

- Számok bontása 

- Számszomszédok 

- Összetett szöveges feladat 

- Nyitott mondat fejszámolással 

- Alapműveletek 

- Számok rendezése szabály alapján 

 

A felmérést 82%-ra írta az osztály, mely szép teljesítmény. Összesen 23 tanuló írta meg a 

felmérést, ebből 3 tanuló SNI-s és 5 tanuló BTMN-es. Egy tanuló mentesítve van az 

osztályzással történő értékelés alól. Az ő teljesítménye 35 % lett, számológépet használhat, de 

megtagadta annak használatát, de eredménye nem került be a táblázatba. 

A számok bontását hibátlanul végezték el a tanulók, 100% lett. Ez volt a legkönnyebb feladat. 

Szintén jól sikerült, 93 %-os a számszomszédok beírása. Az összetett szöveges feladatban egy 

téglalap alakú kert kerületét kellett kiszámolni. Ezt az anyagrészt az év végén vettük, jól 

emlékeztek a képletre a gyerekek. A hibát a műveletvégzésben ejtettek. Az alapműveleteknél 

több hiba volt a kivonásban, szorzásba, néhányan a kerekítésben is tévesztettek. Ugyanez 

tapasztalható a nyitott mondatoknál is. Főleg az adott szám harmada illetve különbségénél 

ejtettek hibát. Az első feladat sikerült a legrosszabbul. A számokat sorba tudták rendezni, de a 

szabály megállapításában és a számsorozat folytatásában több tanuló pontatlan volt. 

 

4.évfolyam: Matematika 

Az évfolyam 21 tanulójának összesített adatai 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény % 

Számszomszédok 1. 86 % 

Szóbeli műveletek 2. 69 % 

Írásbeli műveletek, becslés 3. 71% 

Törtrészek 4. 64% 

Összetett szöveges feladat 5. 58 % 
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Képességszintek / tanulók száma 

Nem megfelelő Megfelelő Közepes Jól megfelelt 
Kiválóan 

megfelelt 

0 – 49 % 50 – 69 % 70 – 80 % 81 – 90 % 91 – 100 % 

3 tanuló 

14 % 

5 tanuló 

24 % 

4 tanuló 

19 % 

2 tanuló 

10 % 

7 tanuló 

33 % 

 

Erősségek, amire 5. évfolyamon 

építhetünk: 

Gyengeségek, amelyek további fejlesztést 

igényelnek: 

- Számszomszédok 

- Írásbeli műveletek, becslés 

 

- Szóbeli műveletek 

- Törtrészek 

- Összetett szöveges feladat 

 

Az osztály 70 %-ra oldotta meg a felmérést, ami megfelelőnek mondható. A feladatokat 21 

tanuló oldotta meg, ebből 3 tanuló SNI-s és 1 tanuló BTMN-es, 2 fő magántanuló az osztályban. 

A számszomszédok beírása sikerült a legjobban: 86%. 17 tanulónak hibátlan feladatmegoldása 

született. 1 tanuló nem tudta megoldani. A szóbeli műveletek megoldásához szükséges a 

szövegértés. Ennek hiánya megmutatkozott az eredményeken: 69%. 7 tanuló megoldása lett 

hibátlan. 4 tanulónak 8-9 pontja lett. Tipikus hiba ennél a feladatnál, hogy a tanulók nem írták 

le a nyitott mondatot, pedig e nélkül nem lehetett megoldani. Írásbeli műveletek becsléssel: 7 

tanuló szerzett legalább 20 pontot, 2 tanulónak lett hibátlan. A 71%-kal ez a feladat lett a 

második. A tanuló többségénél gondot jelentett a becslés, többségük itt veszített pontot, a 

számolások többnyire hibátlanok lettek. Sokszor előbb kiszámolják a műveletet, majd az 

eredményt kerekítik a kívánt értékre. Ez viszont sokszor nem azonos a becslés értékével. A 

műveletek közül az összeadás és a kivonás sikerült a legjobban, a szorzás és az osztás esetében 

több probléma adódott. Sajnos néhány tanuló szorzó- és bennfoglaló tábla ismerete bizonytalan.  

A szöveges feladatok mellett a törtrészek megállapítása sikerült a leggyengébben: 64%. A rész-

egész viszonyok felismerése több tanulónál bizonytalan. 9 tanuló hibátlanul oldotta meg a 

feladatot, de 2 tanuló egyáltalán nem tudta megoldani. Az összetett szöveges feladat volt a 

legnehezebb, a szövegértés hiánya itt mutatkozik meg a legjobban: 58%. Hiába készítettek 

rajzot, és tudták a kerület képletét, ez nem jelentette azt, hogy meg tudják oldani a feladatot. 9 

tanuló hibátlanul dolgozott, de 5 tanuló egyáltalán nem értette, mit kellene csinálni. 
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Magyar nyelv 

1.évfolyam: Írás- helyesírás 

Az évfolyam 20 tanulójának összesített adatai 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény % 

Másolás írottról 1. 96 % 

Másolás nyomtatottról 2. 96 % 

Tollbamondás 3. 86 % 

Emlékezetből írás 4. 78 % 

 

Képességszintek / tanulók száma 

Felzárkóztatásra szorul 
Megfelelően 

teljesített 
Jól teljesített Kiválóan teljesített 

0 – 49 % 50 – 69 % 70 – 80 % 81 – 90 % 91 – 100 % 

1 tanuló 

0 % 

0 tanuló 

5 % 

1 tanuló 

5 % 

5 tanuló 

20 % 

13 tanuló 

70 % 

 

Összességében véve egy két kivétellel szinte hibátlanul teljesítettek az első osztályos tanulók. 

89 %-os eredmény értek el.  

Az első feladatban írottról írottra kellett szavakat másolniuk a tanulóknak. A szavak között volt 

tulajdonnév, figyelni kellett a hosszú magánhangzókra és a hosszú mássalhangzókra is.  Kettő 

gyerek kivételével mindenki 90 százalék felett teljesített. 12 tanuló hibátlanul végezte el a 

feladatát.  

A második feladat másolás volt nyomtatottról írottra. 4 szó és egy mondat került lemásolásra. 

A szavakban előfordult hosszú magánhangzó, hosszú mássalhangzó, tulajdonnév. A mondaton 

belül volt két név, illetve figyelni kellett a nagy kezdőbetűre, illetve a mondta végi írásjelre. 13 

tanuló hibátlanul oldotta meg a feladatot. Minden tanuló jól írta le a mondatot. A hibák általában 

ékezet elhagyásából adódtak.  

A harmadik feladatban 8 szót és egy 3 szavas mondatot írtak le a tanulók tollbamondás után. 

13 tanuló 90% felett teljesített. A hibák legtöbbször az ékezetek elmaradása miatt keletkeztek. 

Előfordult több tanulónál is, hogy nem tették ki a mondat végi írásjelet.  
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A negyedik feladatban emlékezetből írtak le a gyerekek 7 szót. A leggyengébb teljesítmény 

ebben a feladattípusban keletkezett (78%). Tipikus hibák: ékezet, hosszú mássalhangzók.  

Összességében véve egy két kivétellel szinte hibátlanul teljesítettek az első osztályos tanulók.  

Összességében 93 %-os eredmény értek el. Nem volt nehéz a tanulók elmondása szerint. 

 

2.évfolyam: Írás- helyesírás 

Az évfolyam 19 tanulójának összesített adatai 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény % 

Szavak tollbamondása 1. 92 % 

Mondatok tollbamondása 2. 94 % 

 

Képességszintek / tanulók száma 

Nem megfelelő Megfelelő Közepes Jól megfelelt 
Kiválóan 

megfelelt 

0 – 49 % 50 – 69 % 70 – 80 % 81 – 90 % 91 – 100 % 

0 tanuló 

0 % 

0 tanuló 

0 % 

2 tanuló 

10  % 

4 tanuló 

21 % 

13 tanuló 

68 % 

 

A 19 fő 2. évfolyamos tanulónak tollbamondásból kellett év végi írás- helyesírás felmérést írni. 

Átlaguk 93,6%-os lett. A 21 tanulóból 1fő hiányzott, 1 diák pedig mentesítve van a helyesírás 

tantárgyrész alól, így ő a feladatokat nyomtatottról másolta le írottra. Eredménye 100%-os lett. 

Az 1. feladatban 11 szót kellett hallás után leírniuk a tanulóknak. Nevek, j-ly-s szavak, 

toldalékos- és kiejtéstől eltérő helyesírású szavak voltak. Probléma volt az ékezet elhagyása, a 

nagy kezdőbetű a tulajdonneveknél, valamint a j-ly-s szavak helyesírása. 

A 2. feladatban négy kijelentő mondatot kellett leírni a diákoknak. A következő hibákat ejtették: 

- Mondatkezdő nagybetűk kisbetűvel írása 

- Mondatvégi írásjel elhagyása 

- Nevek írása kisbetűvel 

- Mássalhangzók hosszúságának elírása 

- Ékezetek elhagyása 
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2.évfolyam: Nyelvtan- helyesírás 

Az évfolyam 20 tanulójának összesített adatai 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény % 

Mondatfajta, írásjel 1. 94 % 

Mondatok tagolása 2. 94 % 

Betűk csoportosítása 3. 90 % 

Magánhangzók hosszúsága 4. 73 % 

j – ly 5. 81 % 

Betűrend 6. 50 % 

Szótagolás 7. 79 % 

Toldalékos szövegben 8. 59 % 

Mondatok alkotása 9. – 10. 80 % 

 

Képességszintek / tanulók száma 

Nem megfelelő Megfelelő Közepes Jól megfelelt 
Kiválóan 

megfelelt 

0 – 49 % 50 – 69 % 70 – 80 % 81 – 90 % 91 – 100 % 

0 tanuló 

0 % 

7 tanuló 

35 % 

3 tanuló 

15 % 

3 tanuló 

15 % 

7 tanuló 

35 % 

 

A másodikos év végi mérés része az év végi nyelvtan felmérés. Ez egy kellően összetett, az 

egész éves anyagot átölelő mérőanyag. A felmérés átlaga: 82 %.  

Az 1. feladatnál pótolni kellett a mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatok végén. 

Kevés hibával dolgoztak. 

A 2. feladatban szavakra kellett tagolni a kijelentő mondatot, majd helyesen le kellett írni. 

Szintén kevés hibát (írásjel, nagy kezdőbetű volt) ejtettek. 

A 3. feladatnál szavak betűit kellett csoportosítani. Rövid és hosszú magánhangzók és 

mássalhangzók szerint. Ez a 90%-osra sikerült. 

A 4. feladatnál a szavak hiányzó ékezeteit kellett pótolni. Sok gyakorlás után sem sikerült jól 

ez a feladattípus. Nem jól alkalmazták a nyelvtani szabályokat. 
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Az 5. feladatban a j-ly kellet pótolni a szavakban. Hasra ütés szerűen, tippelve töltötték ki. 

80,6%-ra sikerült megoldani. 

A 6. feladat volt a legnehezebb a gyerekek számára. Betűrendbe kellett tenni a városneveket. 

Sajnos 50%-ra sikeredett. 

A 7. feladatban szavakat kellett szótagolva leírni. Hibát ejtettek a hosszú kétjegyű 

mássalhangzó elválasztásakor. 

A 8. feladatnál pótolni kellett a hiányzó toldalékokat a szövegben. Nem igazán ellenőrizték le 

a toldalékok beírása után a mondatokat, így 58,8%-os lett a megoldás. 

9-10. feladatban kijelentő és kérdő mondatokat kellett alkotni megadott szavak 

felhasználásával. Tipikus hiba volt a kezdő betű és az írásjel. 

 

3.évfolyam: Nyelvtan- helyesírás 

Az évfolyam 21 tanulójának összesített adatai 

Műveletek és tartalmi elemek Teljesítmény % 

Mondatvégi írásjel 85 % 

Magánhangzók időtartama 80 % 

Mássalhangzók időtartama 83 % 

Ige múlt ideje 56 % 

Tulajdonnév helyesírása 70 % 

j - ly 81 % 

Melléknév, számnév fokozása 67 % 

Igekötő az ige után áll 81 % 

 

Képességszintek / tanulók száma 

Nem megfelelő Megfelelő Közepes Jól megfelelt 
Kiválóan 

megfelelt 

0 – 33 % 34 – 50 % 51 – 75 % 76 – 90 % 91 – 100 % 

0 tanuló 

0 % 

2 tanuló 

0 % 

10 tanuló 

20 % 

4 tanuló 

40 % 

5 tanuló 

40 % 
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Az év végi felmérést 21 tanuló írta meg. 1 tanuló mentesítése van magyar nyelv tantárgyból, az 

ő eredménye nem szerepel az összesítésben. Az osztály a felmérést 90 %-ra teljesítette. Az 1. 

feladatnál pótolni kellett a mondatvégi írásjeleket. Kevés hibával dolgoztak. 85% írták meg a 

gyerekek ez a feladattípus sikerült a legjobban. 

A 2. feladatban a magánhangzók időtartalmára kellett odafigyelnie a tanulóknak. 80% lett az 

osztályeredmény, amely jónak mondható. A hibát az okozta, hogy lehagytak ékezeteket, illetve 

az időtartamot összekavarták. 

A 3. feladatnál a mássalhangzók időtartalmára kellett figyelniük, amely osztályszinten 83% 

sikerült. 

A 4. feladat a leggyengébben, sajnos sok gyakorlás után is 56% -ra sikerült ezt a feladatot 

osztály szinten megoldani.  

Az 5. feladat 70%-ra sikerült, amelyben a tulajdonnevek helyesírását kellet teljesíteni. 

A 6. feladatban a j-ly betűs szavakat kellett helyesen leírni. 81%-ra sikerült ez a feladat. 

Amelyben a legtöbb hibát az okozta, hogy felcserélték a j-ly betűvel. 

A 7. feladatban a melléknév és számnév fokozására kellet figyelni 67%-ra sikerült megírni 

osztályszinten, amely a második leggyengébben sikerült feladat lett. Legtöbben a szabály 

alkalmazását figyelmen kívül hagyták. 

A 8. és egyben utolsó feladat 81%-ra sikerült. 

A jövőben a gyengébben sikerült feladatokra koncentrálva mélyítjük a tudásunkat. 

 

4.osztály: Szövegértés – Helyesírás 

Szövegértés 

Félévkor iskolai szinten mértük a 2. és 4. osztályos tanulók szövegértő képességének szintjét. 

Az eredmények tükrében megfogalmaztuk fejlesztési céljainkat és elkészítettük az egyéni 

fejlesztési terveket a második félévre. 

4. osztály félévi szövegértő felmérésében szerepelt önálló szövegalkotás. Ennek a feladatnak a 

kontrollmérésére került sor év végén. 

 A 4. osztály 21 tanulójának összesített adatai, ebből 2 fő magántanuló 
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Műveletek és tartalmi 

elemek 
Feladatszám Teljesítésszint Pontszám % 

Műfaj meghatározás 

indoklással 
1 Min. 2 23% 

Szereplő helyszín 

időváltás 
2 Min. 5 57% 

Vázlat 3 Opt. 10 48% 

Kulcsadat megtalálása 4 Opt. 1 23% 

Egyenes következtetés 5 Opt. 3 66% 

Rokon értelmű szavak 6 Opt. 6 65% 

Elbeszélés tartalma igék 

felhasználásával 
  20 61% 

 

Képességszintek / tanulók száma 

20-25% 26-45% 46-65% 66-85% 86-100% 

1 tanuló 

4 % 

8 tanuló 

38 % 

0 tanuló 

0 % 

7 tanuló 

33 % 

5 tanuló 

24 % 

 

A tanév végi felmérés:„A törpe trombitás” című szöveg volt. A feladatok megoldása 

összességében 49%-os lett. Jövőbeni feladat: több szövegértő feladat önálló elvégzése, önálló 

munkavégzés, önellenőrzés fejlesztése, és a pontos, precíz munkára való igény fejlesztése. 

Az első feladatban, csak 2 tanuló kapta meg a maximális két pontot. Nem tudták, vagy 

elfelejtették a műfaji meghatározást. Jövőbeni feladat erre nagyobb hangsúlyt fektetni. 

Többször átismételni, rendszerezni, és példákkal alátámasztani. A második feladat hibái 

figyelmetlenségből adódtak. Főleg a helyszínek megkereséséből keletkeztek a hiányosságok. 

Senki nem ért el maximális pontot, 1 tanuló 0 pontot szerzett. A harmadik feladatnál 8 tanuló 

ért el maximális pontot, a többiek hibái abból adódtak, hogy az adott szövegrésznek nem a 

tömör lényegét emelték ki a vázlatpont írás során. A jövőbeni feladat, az ilyen típusú feladatok 

többszöri, önálló elvégzése. Sajnos a 4. feladatnál csak az osztály 23%-a találta meg a helyes 

bekezdést. A hiba abból adódott, hogy nem hajtották végre pontosan az utasítást. nem 

keretezték be az egész bekezdést, ahogy az utasításban szerepelt, helyette csak aláhúztak 1 ill. 

2 mondatot. A feladatok közül ez sikerült a legjobban, 66%-ra teljesítette az osztály. Az osztály 

52%-a oldotta meg hibátlanul. Hiba volt: nem megfelelő következtetés az adott tulajdonságból, 

illetve a főszereplő tettéből a nem megfelelő tulajdonságot írták. Második legjobban sikerült 

feladat a rokon értelmű szavak keresése. A hiba abból adódott, hogy a gyerekek nem keresték 

meg a kiemelt szavak mindkét rokon értelmű kifejezését. Az utolsó feladatnál a közepes 
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eredmény abból adódott, hogy több tanuló nem a megfelelő sorrendben használta fel a megadott 

kifejezéseket. Néhányan kihagytak több igét, mások pedig hiányosan írták le az elbeszélés 

tartalmát, több fontos mozzanatot kihagytak, így értelmetlenné vált a történet. 

 

A 4. osztály 20 tanulójának összesített adatai, 2 fő magántanuló, ebből 1 tanuló mentesített 

helyesírás tantárgyrészből az értékelés és minősítés alól 

 

Az év végi felmérés tollbamondás volt, mely két részből állt. 

Az első részben 10 j-ly-os szavakat diktáltam. 12 tanuló 100%-an oldotta meg ezt a feladatot, 

1 tanuló 1hibával. A legtöbb hibával 1 tanuló dolgozott (4 szót írt le hibásan), a többiek 2-3 

hibával dolgoztak. A tollbamondás második része 1 tanulónak lett 100%-os, teljesen hibátlan. 

Az egész felmérést 11 tanuló írta meg 90% fölött, ami az osztály 55%-a.  6 tanuló 75-90% 

között teljesített. 66% lett a legrosszabb eredmény. A mondatvégi írásjeleket 1 tanuló 

kivételével mindenki helyesen alkalmazta. A leggyakoribb hiba a mássalhangzók 

időtartalmának megfelelő jelölése. Ebben hibáztak a legtöbben. Tipikus hiba még a 

magánhangzók időtartalmának a megfelelő jelölése, és a rövid magánhangzókon az ékezetek 

elhagyása. Ez valószínű figyelmetlenségből adódik. 8 tanulónak lett hibája a tulajdonnevek 

írásában. Volt, aki csak 1 hibával dolgozott, de a jellemző inkább a 2, illetve 3 hiba volt. 

Jövőbeni feladat: a tulajdonnevek írásának rögzítése. 

Több tanulónál is előfordult az ige múlt idejének nem megfelelő használata. Nem hibáztak 

viszont a melléknév, számnév fokozásánál és az igekötő helyes használatánál. Ez utóbbi kivéve 

2 tanulót. 

Jövőbeni feladat: önellenőrzés fejlesztése, igény fejlesztése a helyesírásra, a szép, esztétikus 

külalakra. 

Cserés Gabriella 

munkaközösségvezető 
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▪ Év végén mértük a tanulók hangos olvasási képességének szintjét  

1.- 4. osztályokban. 

Az alábbi táblázatban láthatjuk az idei év végi hangos olvasás felmérésének összesített 

eredményeit. 

Évfolyam 

Tempója  Folyamatossága     Pontossága 
Írásjelek 

érzékeltetése 

Hang- 

súlyozása 
Hangereje 

tanuló 
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1. 

. 

 

 

Fő 16 0 3 15 1 3 14 5 0 15 4 0 10 9 18 0 1 
 

19 tanuló 

 
 

2. 

 

2. 

 

 

Fő 
18 2 1 10 6 5 11 7 3 11 10 0 8 13 20 0 1 21 tanuló 

 

3. 

 

 

 

Fő 
20 0 4 13 7 4 10 13 1 18 5 1 8 16 21 0 3 24 tanuló 

 

4. 

 

 

 

Fő 

 

13 1 6 13 0 7 7 8 5 14 6 0 6 14 20 0 0 

18 tanuló + 

2 

magántanuló 

 

Az alsó tagozat legfontosabb célja, hogy 4. osztály végére a tanulók a helyes, folyékony, 

értelmes és kifejező olvasás készség szintjét elérjék. Ez azt jelenti, hogy a tanuló hangképzése 

pontos, a beszédhangokat tisztán, érthetően ejti, hiba nélkül azonosítja a látott betűsorokat a 

hangsorokkal, megfelelő időben és helyen vesz lélegzetet, a tanuló érti is azt, amit olvas, az 

olvasás élményt nyújt számára. Ezért fontos évente megvizsgálni, hogy jól haladunk-e a 

fejlesztés útján. 

 

Az 1. osztályban bátran, jól hallhatóan olvasnak a tanulók. 1 kislánynak véltem túl halknak 

olvasását. Megfelelő tempóban olvas az osztály 84%-a, lassú ütemben olvas még 3 tanuló. Szép 

eredmény, hogy már 1. osztály évvégén az osztály 79%-a folyamatosan olvas és törekednek a 

hibátlan, kifejező olvasásra is. Egy tanuló nem tud olvasni, a betűk felismerésében is 

bizonytalan.  

Hangos olvasás értékelése: 

Felzárkóztatásra 

szorul 

Megfelelően 

teljesített 

Jól teljesített Kiválóan 

teljesített 

1 fő 2 fő 3 fő 14 fő 
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A 2. osztályosok megfelelő tempóban olvasnak, 1 tanuló olvasása lassú. Folyamatosan, 

hibátlanul olvas az osztály 52%-a, ütemesen, kevés hibát ejtve 28%-a és 3 tanuló még akadozva, 

sok hibával olvas. Nagyon jól érzékeltetik és odafigyelnek már a szöveg hangsúlyozására, 8 

tanuló kifejezően olvas. Jól hallhatóan, megfelelő hangerővel olvasott az osztály nagy része, 1 

tanuló olvasása túl halk volt. 

Hangos olvasás értékelése: 

 

Elégtelen Elégséges Közepes Jó Példás 

0 fő 0 fő 3 fő 8 fő 10 fő 

 

A 3. osztályosok korosztályuknak megfelelően jól olvasnak, csak 1 tanuló olvasása mondható 

gyengébbnek. Az osztály 41%-a folyamatosan és pontosan olvas. A tanulók 54%-a kevés 

hibával, ütemesen olvas.  Az írásjelek érzékeltetésére odafigyelnek. Jól hallható hangerővel 

olvasott az osztály nagy része, 3 tanuló hangereje volt túl halk.  

Hangos olvasás értékelése: 

 

Elégtelen Elégséges Közepes Jó Példás 

0 fő 1 fő 3 fő 11 fő 9 fő 

 

A 4. osztályosok olvasása jónak mondható, az osztály 65%-a folyamatosan, megfelelő 

tempóban olvas. 35% hibátlanul olvas, 70% jól érzékelteti az írásjeleket, kifejezően olvas 30%. 

Az évfolyamra 2 magán tanuló jár, az ő hangos olvasásuk benne van Egy tanuló elektív mutista, 

hangfelvételről hallottuk az olvasását, jó tempóban, hibátlanul, folyamatosan olvas.  

Hangos olvasás értékelése: 

Elégtelen Elégséges Közepes Jó Példás 

0 fő 1fő 6 fő 3 fő 10 fő 

 

A hangos olvasás sokkal nehezebb, mint a néma olvasás. Nem azért, mert ki kell mondani a 

szavakat, hanem azért, mert mások számára kell érthetően olvasni. A hangos olvasás fejlesztése 

hangos olvasással történik. Ennek nemcsak az a célja, hogy az általános olvasástechnika 

korrektségét fejlessze, hanem az is, hogy a gyermek megtanulja az írott jelrendszert hatékonyan 

használni, olyanformán, hogy mások számára érthető legyen. 
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Fontos feladatunk az elégséges és a közepes szinten lévő tanulók magasabb szintre emelése. 

Célunk változatos olvasás gyakorlási technikák alkalmazásával a megfelelő olvasási technikák 

elsajátíttatásával, az olvasás megszerettetésével ennek elérése.  

 

Belső mérések a felső tagozaton 

Felső tagozaton a diagnosztikus, formatív és a tantárgyi mérések alkalmazásán túl a következő 

méréseket végeztük el a félév zárásaként: 

 

6. évfolyam 

Félévi felmérés: Az egri vár 

Egy oldalnyi magyarázó szöveg, 6 bekezdésre tagolva.  

A szövegfeldolgozást 6 feladat tartalmazza. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összes % 
Képességszintek 

 

4 3 5 6 2 3 23 100% 

4 3 5 5 2 3 22 95% kiválóan megfelelt 

4 3 5 5 2 3 22 95% kiválóan megfelelt 

4 3 5 5 2 3 22 95% kiválóan megfelelt 

4 3 5 5 2 3 22 95% kiválóan megfelelt 

4 3 4 6 2 3 22 95% kiválóan megfelelt 

4 3 5 5 2 2 21 91% kiválóan megfelelt 

4 3 5 6 0 3 21 91% kiválóan megfelelt 

3 3 5 6 0 3 20 87% jól megfelelt 

3 3 5 6 1 2 20 87% jól megfelelt 

3 3 5 6 0 3 20 87% jól megfelelt 

3 3 5 6 1 2 20 87% jól megfelelt 

4 3 5 4 1 3 20 87% jól megfelelt 

3 3 5 5 2 2 20 87% jól megfelelt 

3 3 5 5 2 2 20 87% jól megfelelt 

4 1 5 5 2 2 19 83% jól megfelelt 

4 1 5 5 2 2 19 83% jól megfelelt 

3 3 5 5 0 2 18 80% jól megfelelt 

2 3 5 5 1 1 17 78% jól megfelelt 
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1 3 5 5 1 2 17 78% jól megfelelt 

2 1 5 5 2 1 16 75% jól megfelelt 

1 1 5 5 2 2 16 73% közepes 

1 3 5 5 0 1 14 66% közepes 

1 1 5 5 0 2 14 66% közepes 

2 1 5 3 1 2 14 66% közepes 

1 3 3 2 0 3 13 56% közepes 

0 3 5 2 1 3 13 56% közepes 

0 0 2 5 1 2 10 54% megfelelő 

0 3 5 1 1 0 10 54% megfelelő 

88 66 110 132 44 66 

Átlag 79% 

 

Elért 

pontszám 52,5 57 93 92 21 43 
 

% 69,6 81,2 84,5 69,6 47,7  65,1  

 

ÖSSZESÍTÉS 

Műveletek 

és tartalmi 

elemek 

Feladat- 

 

szám 

Teljesítmény % 

2017/2018. 

tanév 

Teljesítmény % 

2018/2019. 

tanév 

Információ visszakeresés 1., 2., 3. 87,33 % 79,81 % 

Rendezés 

 
4. 92,00 % 69,70 % 

Tartalmi elemek tovább 

gondolása és 

következtetés levonása 

5. 59 % 47,73 % 

Állítások elvetése, illetve 

megerősítése 
6. 87 % 65,15 % 
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MŰVELETEK ÉS TARTALMI ELEMEK

 

A 2018-2019-es tanévben az információ visszakeresés, a rendezés és az állítások elvetése, 

illetve megerősítése műveletek hasonló százalékos értéket mutatnak. Fejlesztést igényel a 

tartalmi elemek továbbgondolása és következtetés levonása feladattípusok. 

 

Képességszintek 

Nem megfelelő Megfelelő Közepes Jól megfelelt 
Kiválóan 

megfelelt 

0 – 49 % 50 – 69 % 70 – 80 % 81 – 90 % 91 – 100 % 

0 fő 

0 % 

 

2 fő 

7 % 

6 fő 

21 % 

13 fő 

46 % 

7 fő 

30 % 

 

28 tanuló írta meg a félévi szövegértést.  

A kiválóan megfelelt:  7 tanuló 

a jól megfelelt:           13 tanuló  

közepes szinten:           6 tanuló 

megfelelő szinten:        2 tanuló 

nem megfelelő szinten 0 tanuló teljesített  

 

A lassabban haladó tanulók is teljesítették a megfelelő szintet.                                                                                          

 

 8. osztály - félévi szövegértés - A NYUGAT 

A feladatlapokat a Kováts Mihály Tagintézménnyel egységesítve végeztettük el 

tanítványainkkal.  
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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összes % 
Szint 

Név 8 1 5 2 6 2 6 1 31 100% 

  8 1 5 2 6 2 4 1 30 96 kiválóan megfelelt 

  8 1 5 2 6 1 4 1 30 96 kiválóan megfelelt 

  8 1 5 2 6 2 3 1 30 96 kiválóan megfelelt 

  6 1 5 2 6 2 4 1 30 96 kiválóan megfelelt 

  8 1 5 2 6 1 2 1 29 93 kiválóan megfelelt 

  8 1 5 2 6 1 2 1 29 93 kiválóan megfelelt 

  7 1 5 2 6 1 2 1 29 93 kiválóan megfelelt 

  6 1 5 2 6 2 2 1 29 93 kiválóan megfelelt 

  6 1 4 1 6 1 3 0 29 93 kiválóan megfelelt 

  5 1 4 2 6 1 1 0 25 83 jól megfelelt 

  4 1 4 2 6 1 0 0 23 74 közepes 

  2 1 5 2 6 0 1 1 22 71 közepes 

  3 1 5 2 4 1 2 0 22 71 közepes 

  5 0 4 2 4 1 0 1 22 71 közepes 

  5 1 5 1 1 0 2 1 22 71 közepes 

  3 0 3 2 3 1 0 1 22 71 közepes 

  3 1 4 0 1 0 1 1 17 54 megfelelő 

  4 1 3 2 0 0 0 0 17 54 megfelelő 

  4 1 3 2 2 1 2 0 16 51 megfelelő 

  152 19 95 38 114 38 114 19 

Átlag: 78%   Összes 101 17 81 34 85 19 34 13 

 % 66 89 85 89 75 50 30 68 

 

A 8. osztályos diákoknak már sok ismerete van a Nyugatosokról, hiszen a törzsanyag nagy 

részét ez teszi ki. A Wikipédiáról merített feladatlap újabb, részletesebb információkat is közölt, 

melyet nem minden diák vett figyelembe, hagyatkoztak a tankönyvből tanult adatokra. 

 

A gyakorlottságot imitáló gyors megoldások pontatlanságot eredményeztek. 

Az aktív szókincs alacsony szintje vezetett a 7. feladat 30%-os megoldottságához. 
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Egyszerű szövegértési műveletek  

 

- Az információ visszakeresése  

A legegyszerűbb az információ-visszakeresés művelete, mely egy vagy több elem 

visszakeresését és azonosítását kívánja meg a tanulótól. Ez a szövegértési művelet sikerült a 

legjobban: - 89% lett. 

 

Közepesen nehéz szövegértési műveletek 

 

- Rendezés - 75% 

- Értelmezés 

Műveletek- 

és tartalmi elemek 

feladat 

- 

szám 

Teljesítmény- 

% 

2017/2018. 

Teljesítmény 

- % 

2018/2019. 

információ kikeresése 

 
2. 4. 71 89 

értelmezés (szavak) 

 
3. 7. 65 58 

állítások elvetése, megerősítése 1. 65 66 

rendezés 

 
5. 64 75 

lényegkiemelés, címadás 

 
8. 57 68 

ok-okozati összefüggések felismerése 6. 50 50 
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Az olvasás közben a tanuló különféle szövegen belüli és szövegek közötti kapcsolatok, 

összefüggések hálózatát alkotja meg. 58%. 

 - Állítások elvetése, illetve megerősítése 

A kijelentések igazságtartalmát vizsgálják a tanulók, majd döntenek azok igaz vagy hamis 

voltáról. - 66% 

- Lényegkiemelés, címadás 

a tanuló átgondolja a tartalmi elemeket, és kiemeli a lényeges gondolatokat. - 68% 

- Ok-okozati összefüggés felismerése  

Az utasításokban megadott ok-okozati elem visszakeresése már a közepesen nehéz műveletek 

közé tartozik. Leggyengébben sikerült: 50%. 

 

képességszintek 

nem megfelelő megfelelő közepes jól megfelelt 

kiválóan 

megfelelt 

0 - 49% 50% - 69% 70% -80% 81% -90% 91%-100% 

0 fő 3 fő 6 fő 1 fő 9 fő 

0% 15% 30% 5% 45% 

 

19 tanuló írta meg a félévi szövegértési felmérést. 

Az 5 képességszint legerősebbje a kiválóan megfelelt: 9 diák 

                                        4. szint - jól megfelelt: 1 diák 

                                        3. szint – közepes: 6 diák 

                                        2. szint - megfelelő: 3 

A nem megfelelő, 1. szinten – nem teljesített senki. 

A belső és külső mérési eredményeink rávilágítanak erőségeinkre és a fejlesztendő területekre. 

A belső mérések felkészítik gyermekeinket a külső mérésre. 

 

Horváthné Pandur Tünde Róza 

szaktanár 

 

Hangos olvasás 5 – 8. évfolyam összesítő 

A pedagógusok nevelő-oktató munkájának egyik legfontosabb feladata a tanulók tanulmányi 

munkájának különböző szintű tantárgyi mérésének elvégzése, ellenőrzése, értékelése, a helyi 

tanterv alapján.    
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A mérésekkel sok területen megbízható tájékoztatást szerezhetünk növendékeink tudásáról, 

felkészültségéről, képességeinek fejlettségéről. 

Minden osztályban megtörtént a hangos olvasás felmérése és értékelése. 

A kisebbeknek mese, nagyobbaknak elbeszélés, magyarázó szöveg, novellarészlet volt a 

felmérés anyaga. 

Az osztályok magyart tanító szaktanárai és a tagintézmény-vezető értékelte a diákok 

teljesítményét. 

Az olvasás alapjait alsó tagozatban lehet és kell lerakni! Ennek egyik gyakorlási módja lehet: a 

naponkénti tudatosan megtervezett hangos olvasás, tanár és diák részéről egyaránt. S mivel a 

szövegértő olvasást egyetlen tantárgy sem nélkülözheti, ezért felső tagozatban sem tanácsos az 

idő sürgetésének engedve néma olvasással kiszorítani a hangos olvasást. 

A digitális kor újra rendezi a képességeket, és megváltoztatja az értékek egy részét a 

nemzedékek agyműködése is megváltozik.  

Z generáció: A 2000-es év környékén és utána születettek. 

• Beleszülettek a digitális világba, így az számukra teljesen természetes. 

• Hozzászoktak ahhoz, hogy a dolgok nagy része mobil, digitális. 

• Összkomfort érzetükhöz szükségesek a digitális eszközök, a helyhez és időhöz kötöttségtől 

mentes mobilitás. 

• Figyelmüket nagyon sokfelé meg tudják osztani, de igazán semmiben nem mélyülnek el. Ennek 

eredményeképpen komoly kihívás számukra a jegyzetelés, lényegkiemelés. 

• Kérdéseikre az azonnali választ, cselekedeteikben az azonnali kielégülést keresik. 

A Monitor-vizsgálatok adatai alapján a jó szövegértő olvasásban a felső tagozatosok még 

visszaesést is mutathatnak. Ezt látszik bizonyítani az alábbi táblázatunk, diagramunk is, mely 

tagintézményünk felső tagozatos diákjainak az eredményeit mutatja be. 
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A diagramról jól leolvasható, - és érdekessége -, hogy a tempó és hangerő a legerősebb 

valamennyi osztályban.  

A gyengeségek közé tartozik a pontosság, írásjelek érzékeltetése, folyamatosság. 

Szembetűnő a 6. osztály eredménye.  

Fejlesztésre váró területek: a tagolatlan, motyogó olvasás kiküszöbölése, toldalékok helyes 

olvasása, kiejtése,  a kifejező és a pontos olvasás egyensúlyba rendezése, kifejezőbb olvasás 

fejlesztése.  

Horváthné Pandur Tünde Róza 

munkaközösség- vezető 
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PRÓBAKOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEI 

 

A SZÖVEGÉRTÉS PRÓBAKOMPETENCIA 

 

Év végén összehangolt, tagiskolák szintjén mértük próbakompetenciával az 5. és 7. osztályos 

tanulók szövegértő képességének szintjét. A felmérések összeállításakor elbeszélő, magyarázó, 

dokumentum szövegtípusokkal dolgoztak a tanulók, a Kováts Mihály Tagintézmény már évek 

óta alkalmazott feladatlapjaival. 

A diákok olvasási-szövegértési képességének vizsgálata központi szerepet játszik a modern 

társadalmakban, hiszen az írott szó a szóbeli és a vizuális kommunikáció új formái mellett a 

gazdasági és szociális interakciókban is egyre fontosabbá válik. Ahogy világunk mind 

összetettebb és bonyolultabb lesz, annál inkább szükség van arra, hogy az írás és olvasás 

képességét minél hatékonyabb módon tudjuk használni annak érdekében, hogy boldogulni 

tudjunk a mindennapi életben. 

Hangsúlyozzuk azonban, hogy ez az olvasási-szövegértési képesség sokkal többet jelent betűk 

vagy szavak felismerésénél; sokkal inkább jelenti az olvasási-szövegértési képesség 

alkalmazásának és használatának „tudását” a különböző típusú feladatok széles skáláján, 

különböző szituációkban, az iskolai kereteken belül, és azon kívül is. 

AZ OLVASÁSI-SZÖVEGÉRTÉSI FOLYAMAT 

Amikor az olvasó találkozik a szöveggel, mindenekelőtt egy ún. általános szövegértést kell 

kialakítania, melynek során a szövegről alkotott első benyomásait „egyezteti” saját 

feltevéseivel, elvárásaival. Ezek az első benyomások, „tapasztalatok” rendkívül fontosak a 

későbbi elmélyültebb, alaposabb olvasás szempontjából. Az általános szövegértés tehát nem 

külön művelet, azonban az olvasási-szövegértési folyamat fontos része. 

Az általános szövegértéssel kapcsolatban többféle feladat létezik. A tanulók az alapvető 

megértést a fő témának vagy üzenetnek, illetve a szöveg általános céljának vagy felhasználási 

területének felismerése alapján mutatják be. Az általános szövegértés körébe tartozó feladatok 

például azok, amelyekben az olvasónak a szöveg lényegére kell rátapintania (miről szól a 

szöveg, a tárgyalt téma azonosítása, a téma vagy a szöveg fő gondolatának meghatározása), 

vagy amikor az olvasót címadásra kérik fel. A fő gondolat vagy üzenet megállapítása a témák 

közötti hierarchia kialakítását feltételezi, illetve a legáltalánosabb és legátfogóbb kategória 
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kiválasztását. Egy ilyen feladat arra ad választ, mennyire képes a tanuló a kulcsgondolatok, 

motívumok és a részletek között különbséget tenni, vagy mennyire képes egy címben vagy egy 

mondatban a fő témát összefoglalni. 

Információ-visszakeresés 

A mindennapi élet során az olvasónak gyakran egy meghatározott információra van szüksége: 

egy telefonszámra, egy busz vagy vonatindulási idejére, vagy egy olyan tényre, amely alapján 

egy állítást megerősíteni vagy cáfolni lehet. Az ilyen helyzetekben az olvasót a szövegben 

elszórt adatok érdeklik. Ennek érdekében a szöveget át kell futnia, és ki kell választania a kívánt 

információt. Ha az olvasást ebből a szempontból tanulmányozzuk, akkor a feldolgozás 

elsősorban mondatszinten történik, de előfordul, hogy az információ több mondatban vagy 

bekezdésben helyezkedik el. 

Az információ-visszakeresés hatékonyságához feltétlenül szükséges az azonnali megértés. A 

megfelelő információ megtalálásakor az olvasónak egyszerre több különböző adatot kell 

feldolgoznia. Például, ha a legkésőbb induló vonatot keresi, amellyel még idejében odaérhet, 

akkor a menetrendben keresgetve az adott útvonalon közlekedő többi vonatindulási és érkezési 

időpontját is megnézi. Az olvasó itt szükségszerűen több különböző információ közül választja 

ki a megfelelőt. Ezeknél a feladatoknál azt vizsgáljuk, mennyire tudja kezelni a tanuló a hasonló 

jellegű információkat. 

Az információ-visszakereső művelet nehézsége függ a visszakeresendő információk 

mennyiségétől, valamint azon kritériumok mennyiségétől és minőségétől, amelyeknek meg kell 

felelniük a keresett információknak. A művelet nehézsége függ a visszakeresett információk 

kapcsolódásának módjától is, valamint még attól is, hogy a keresett információ mennyire 

nyilvánvalóan, szembetűnően van jelen a szövegben, és hogy a szöveg mennyire ismerős az 

olvasó számára. A nehézséget meghatározó tényezőkhöz tartozik még a szöveg összetettsége, 

bonyolultsága, valamint a hasonló információk jelenléte és az információk hasonlatosságának 

mértéke. 

Az információ-visszakeresés műveletét a következő példákkal illusztrálhatjuk: 

• olyan információk azonosítása, amelyek a szöveg céljával hozhatók kapcsolatba; 

• specifikus gondolatok visszakeresése; 
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• szavak vagy kifejezések definíciójának visszakeresése; 

• a történet körülményeinek (idő, helyszín stb.) azonosítása; 

• a szöveg fő gondolatának vagy kulcsmondatának visszakeresése (amikor az explicit 

módon van jelen a szövegben). 

Kapcsolatok, következtetések 

Egy szöveg az explicit módon kifejtettnél több információt tartalmaz. A következtetések 

levonása fontos művelet, mivel a szöveg megértésében többféle funkcióval is bír. A 

következtetések forrásai az olvasás során aktiválódó, de a szövegben explicit módon ki nem 

fejtett tények és gondolatok. Más következtetések a szövegben foglalt információknak és az 

olvasó már meglévő ismereteinek az összekapcsolódásából új információt hoznak létre. A 

műveletet felmérő feladatok között szerepelnek például azok, amelyekben következtetések 

levonására, összehasonlítására, illetve bizonyítékok felismerésére és felsorolására van szükség. 

Idetartoznak azok a feladatok is, amelyekben a szövegkörnyezetből kell egy adott szereplő 

cselekedetének okaira vagy céljaira vonatkozó következtetéseket levonni, illetve ezek 

következményeit és hatásait vizsgálni. 

A feladat nehézsége függ a kívánt művelet jellegétől: az egészen könnyű feladatoktól, amelyek 

a szöveg egy kijelölt része alapján egyszerű következtetést várnak, a nehezebbekig, amelyek 

rejtettebb kapcsolatok felismerését kívánják a tanulóktól. A legnehezebb feladatok közé 

tartoznak például azok, amelyek analogikus okfejtésre támaszkodnak. A szöveg hossza és 

összetettsége, valamint a téma ismertsége is hatással van a feladat nehézségére. 

A kapcsolatok, következtetések műveletét a következő példákkal illusztrálhatjuk: 

• egy eseményből egy másik eseményre való következtetés; 

• érvek és ellenérvek sorozatából a legfőbb gondolat kikövetkeztetése; 

• annak meghatározása, kikövetkeztetése, hogy kire vonatkozik a személyes névmás; 

• általánosítások azonosítása a szövegben; 

• két szereplő közötti kapcsolat leírása. 

Értelmezés 
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A szövegértelmezés az olvasó részéről a kezdeti megértés kiterjesztését, elmélyítését igényli 

olyan módon, hogy az elolvasott szöveg teljesebb és átfogóbb megértését vonja maga után. 

Ehhez szükséges a szöveg különböző részletei közötti összefüggések megértése, csakúgy, mint 

a szöveg adott részleteire való koncentrálás. 

Az ezen kategóriába tartozó feladatok a logikai megértésre támaszkodnak: az olvasónak a 

szövegben foglalt információkat és gondolatokat kell feldolgoznia. A művelet során az 

olvasónak reflektálnia kell a szövegre, és értékelnie kell a szöveg tartalmi vagy formai jegyeit. 

Az olvasónak az olvasási művelet során véleményt kell formálnia a szöveg egészének vagy 

részletének tartalmi vagy formai jegyeiről, és gyakran indokolnia kell állítását. Az ilyen jellegű 

vizsgálatok kritikai elemzést igényelnek: az olvasó válaszának tükröznie kell az általános 

megértés szintjén túl a szöveg mélyebb rétegeinek megértését. 

A feladat nehézsége függ a kért értelmezés jellegétől: az egészen könnyű feladatoktól, amelyek 

a szöveg legfőbb gondolatának, tartalmi vagy formai jegyének megállapítását kérik, a 

nehezebbekig, amelyek például a szöveg mélyebb nyelvi megértésére, támaszkodnak, vagy a 

szöveg tartalmi és formai jegyeinek kritikai jellegű megítélését várják. A szövegértelmezés attól 

is függ, hogy az olvasó mennyire jártas a szöveghez kapcsolódó ismeretanyagban. A művelet 

nehézségét meghatározó tényezők, közé tartozik még a szöveg hossza és összetettsége, és hogy 

a szöveg, illetve a feladat milyen mértékben irányítja az olvasót, mennyire könnyíti meg a 

helyzetét.  

Az értelmezés műveletét a következő példákkal illusztrálhatjuk: 

• a szöveg legfőbb üzenetének vagy témájának azonosítása, megfogalmazása; 

• egy alternatíva értelmezése a szereplő cselekedeteinek tükrében; 

• a szöveg információinak összehasonlítása és szembeállítása; 

• egy szöveg hangulatának, hangnemének jellemzése; 

• a szöveg információinak értelmezése a valóság tükrében, a való élet viszonylatában. 

FELADATFORMA 

Az olvasási-szövegértési tesztben a feladatoknak formailag két típusát különíthetjük el: nyílt 

végűek és zárt végűek. A nyílt végű feladatok esetében a tanulónak le kell írnia, ki kell fejtenie 

válaszát. A kérdéstípuson belül megkülönböztethetjük a rövid, tömör, egy-két szavas választ 
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igénylő kérdéseket és azokat, amelyek hosszabb, kifejtett, magyarázattal ellátott szöveges 

választ kérnek. A zárt végűek esetében több (négy) megadott válaszlehetőség közül kell 

kiválasztani a legmegfelelőbbet. 

 

FELADATTÍPUSOK 

 5. a osztály 7. a osztály összesen 

információ 

visszakeresés 

70,45% 72,56% 71,50% 

lényegkiemelés 56,70% 67,85% 62,27% 

értelmezés 60,25% 70,55% 65,4% 

következtetés 62,45% 72,35% 67,4% 

ÖSSZESEN 62,46% 70,82% 66,64% 

 

 

 

 
 

 

Általános tapasztalat, hogy a feleletválasztós forma bizonyul könnyebbnek. A szöveges választ 

igénylő nyílt végű feladatnál gyakran elmaradt az indoklás, a tanulók csak a szöveg szintjén 

maradva látják az összefüggést. 

Az 5. osztály ebben a tanévben szembesült a felső tagozaton évek óta működő országos 

kompetenciamérés elvárásaival, miszerint 45 perc alatt 4 szöveg feldolgozását kell 

teljesíteniük. 

Az alsó tagozaton már jól begyakorolt információ visszakeresése sikerült a legjobban, 

(70,45%). 

A lényegkiemelés leggyengébben, (56,70%). 

A 7. osztályban már minden feladattípus magasabb %-os eredményt ért el.  
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SZÖVEGTÍPUSOK 

 5. a osztály 7. a osztály összesen 

elbeszélő 67,55% 69,65% 68,6% 

magyarázó 66,85% 70,05% 68,45% 

dokumentum 72,75% 80,56% 76,65% 

ÖSSZESEN 69,05% 73,42% 71,23% 

 

 

 
 

Évek óta általános tapasztalat, hogy a három szövegtípus közül a dokumentum szöveg a 

legjobban sikerült, pedig kicsiny gyermekkoruk óta találkoznak a mesékkel, az elbeszélő 

szövegtípusokkal. A tantárgyak megtanulásakor a magyarázó szövegek kerülnek előtérbe. 

Az iskolában a zárt tudás helyett kompetencia alapú tudásra van szükség.  

A szövegértés az írott nyelvi szövegek megértésének, használatának és a rájuk való 

reflektálásnak a képessége, annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását, 

képességeit, sikerrel alkalmazkodjon, vagy vegyen részt a mindennapi kommunikációs 

helyzetekben.  

 

 

KÉPESSÉGSZINT 

 5. a osztály  

– 28 fő 

% 7. a osztály  

– 24 fő 

% összesen 

0 - 29%-nem 

felelt meg 

4fő 14% 3fő 12% 13% 

30 – 49%-

megfelelt 

10fő 35% 1fő 4% 17% 

50 – 74%-

közepes 

5fő 17% 7fő 29% 23% 

75 – 89%-jól 

megfelelt 

6fő 21% 9fő 37% 29% 

90 – 100%-

kiváló 

3fő 10% 4fő 16 13% 
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Az osztályokban a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési és tanulási magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók eredményei is szerepelnek. Így jutottunk el ezekhez az 

eredményekhez. 

Célunk: az 1. szint alatt teljesített tanulók felzárkóztatása. 

Dicséretes, hogy a kiváló szinten is szép számmal teljesítettek tanítványaink.  

 

Hogyan készíthetjük fel tanítványainkat, hogy sikeresen oldják meg a kompetenciamérés 

szövegértési feladatsorait? 

 

Nagyszerű feladatbank az Apáczai Kiadó gondozásában megjelent, Széplaki Erzsébet által 

készített Szövegértést fejlesztő gyakorlatok, a Nemzeti Tankönyvkiadó Csizmarik Ágnes – 

Kovács Edit közös munkája, a Kulcs a kompetenciához, amely a felső tagozat valamennyi 

évfolyamán jól hasznosítható. A tanulók körében rendkívül népszerű még a hozzájuk 

kapcsolódó interaktív tananyag, mely nemcsak a szövegértést, hanem a digitális kompetenciát 

is fejleszti.   

 

Feladatok:  

 

A mérés eredménye pillanatnyi állapotot tükröz. A sok jó megoldás mellett feltétlen fejleszteni 

szükséges az alsóbb szinteken teljesítő tanulók eredményeit. A minőségi fejlesztés mellett a 

mennyiségi fejlesztésre is figyelemmel kell lenni. Változatos tartalmú és műfajú szövegeket 

kell a tanulók kezébe adni, ahhoz, hogy megfelelően fejlődjenek. 

 

Horváthné Pandur Tünde Róza 

szaktanár 
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MATEMATIKA 

Próba kompetenciamérés 

Iskolánkban évek óta felmérjük a gyerekek matematikai és szövegértési kompetenciáját 

az 5. és 7. évfolyamon az alatt az idő alatt, amíg a 6. és a 8. osztályos tanulók az országos 

kompetenciamérés feladatait oldják meg. Az eredményeket kiindulási pontnak szánjuk a 

következő tanév fejlesztési céljainak a meghatározásához. Nagyon fontos az is, hogy 

vizsgahelyzethez szoktassuk a gyerekeket a kompetenciaméréshez hasonló körülményeket és 

feladatsorokat létrehozva.  

Az 5. osztály eredményei 

A cél az, hogy ne a tantárgyi tudást, hanem kompetenciákat, képességeket mérjünk fel. 

Nagyon fontos, hogy az 5. osztályos tanulók gyakorolják a kompetenciaméréshez hasonló 

jellegű feladatok megoldását, hiszen alsó tagozaton ritkán találkozhattak ilyen típusú 

feladatokkal még, mert ott más a fő cél: az alapműveletek alapos elsajátítása.  

Problémát okozott, hogy sokan elhamarkodták a feladatok megoldását, mert túl 

könnyűnek találták, és rögtön válaszoltak gondolkodás nélkül. Sajnos volt, aki nem is tudott 

sok feladatot rendesen elolvasni, értelmezni sem. A fegyelemmel nem volt baj, mindenki 

kihasználta a rendelkezésre álló időt.   

Tagintézményünk 5. osztálya összességében hasonló módon teljesített a matematikai 

mérésen, mint az elmúlt évek 5. osztályosai, átlaguk 57% lett. Az ilyen módon történő 

teljesítmények összehasonlításával azért kell óvatosan bánni, mert teljesen más összetételű és 

képességű tanulócsoportokról beszélünk.  

Az idei 5. osztályban valamivel kisebb a különbség a legjártasabb, és a legkevésbé ügyes 

tanuló teljesítménye között. A legügyesebb kiemelkedik a többiek közül. Ez elmondható az órai 

teljesítményekre is. Azok, akiknek rosszabbul sikerült a felmérés, sajnos nehezebben értik meg 

a tananyagot is. Így szükséges az állandó differenciálás.  
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A tanulók kategóriánkénti besorolása a teljesítményük alapján: 

5. osztály  2019. 2017. 

% Fő Fő 

0-25 0 2 

26-45 8 9 

46-65 7 2 

66-85 6 6 

86-100 1 2 

Összesen 22 21 
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Sajnos 8 tanuló teljesített elég gyengén, az ő teljesítményüket elég nagy feladat fokozni. 7 

gyermek munkája sikerült jobban, 7-nek pedig átlagosan. Az osztály két részre oszlik 

képességekben és teljesítményben.  

A feladatonkénti teljesítmények 

2017. 

 Feladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Átlag % 81 71 62 76 49 57 33 29 43 52 57 43 38 62 38 45 29 29 33 62 29 

Feladat 24. 25. 26 27. 28. 29 30 31 33. 34. 35. 37. 38. 40. 41. 43 44 45. össz 

Átlag % 62 33 52 57 76 33 94 19 62 43 33 48 71 38 33 62 49 57 51% 

 

2019. 

 Feladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Átlag % 86 82 95 73 47 59 68 41 64 36 64 64 45 55 41 59 14 32 55 77 14 

Feladat 24. 25. 26 27. 28. 29 30 31 33. 34. 35. 37. 38. 40. 41. 43 44 45. össz 

Átlag % 80 64 57 82 32 30 95 23 43 50 23 14 68 50 45 77 70 55 57 
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Szintén látható, hogy az egyes feladatok helyes megoldásai között milyen nagy 

különbség adódik. Van olyan feladat, amelyet az osztály majdnem minden tagjának sikerült 

megoldania, és van olyan is, amit csak a 14%-nak.  

A két év teljesítményének az összehasonlításakor megállapíthatjuk, hogy sok feladat 

megoldása hasonlóképpen sikerült, vagyis a jó eredményeket erősségnek tekinthetjük, a 

kevésbé jókat pedig fejlesztendő területnek. Azonban sok esetben nem tudunk korrekt 

következtetést levonni, mert számos feladatnál a megoldások teljesítménye nagyon különbözik. 

A feladatok közül kiemelkedik ez évben a 1, 3. és 30. feladat megoldásainak átlaga: ábra 

elemzéses, a hozzárendeléses és hely meghatározós feladatok. Az elmúlt évhez képest sokkal 

jobban sikerült a 8. feladat, ami összetett szöveges feladat volt, a 10. feladat, ahol átlagot kellett 

számolni és a 27., amelyben hozzárendeléseket kellett értelmezni.  

Legkevésbé a 18., 22., és a 37. feladat sikerült, ahol kis kockákból álló építményeket 

kellett elképzelni és vizsgálni, illetve közös busz indulást kellett meghatározni. Romlott a 11. 

és a 28. feladat kérdésére adott válaszok átlaga, ahol a sütemény készítéshez felhasznált 

margarin mennyiségét kellett kiszámolni, illetve az állatok egyszerre történő etetését kellett 

meghatározi. 

Sok feladat megoldásához szükséges képességeket nem kimondottan matematika 

órákon lehet fejleszteni. Ilyen pl. a 9. feladat, ahol egy gyereket kell elirányítani a barátjához 

jobbra és balra fordulással, a hőmérséklet változásának megfigyelését, a kirándulási útvonal 

megtervezését, a papírkivágások elképzelését, a grafikon elemzéseket, a hangszerek 

megszólaltatásának vizsgálatát.  

A hibák jó része abból adódik, hogy a feladatokat nem olvassák el pontosan. A 

szövegértelmezés nagyon fontos célunk a jövőben. Fokozottan fejlesztésre szorul még a 
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mértékegységváltás bevésése, a síkbeli és térbeli tájékozódás, arányossági feladatok, a közös 

többszörösök meghatározása.  

A 7. osztály eredményei 

A mostani 7. osztály eredményét a 2018.-as 7. osztályos teljesítményekkel hasonlítottam 

össze. A két átlag eredménye nem tér el szignifikánsan egymástól. Az idén 57%, tavaly 62% 

lett. 

Az osztály teljesítménye egyénileg az idén is elég nagy szórást mutat. A leggyengébb 

teljesítményű tanuló 28%-ra, a legjobb pedig 91%-ra dolgozott. Ez pontosan érzékelteti az 

osztályban tanulók képességeinek különbségét. Az ügyesebbekkel nagyon jól tudunk haladni, 

a kevésbé ügyesekkel pedig nagyon nehezen.  Sokan küzdenek olvasási nehézséggel is.  
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A tanulók kategóriánkénti besorolása a teljesítményük alapján: 

7. osztály  2018. 2019. 

% Fő Fő 

0-25 1 0 

26-45 4 6 

46-65 6 6 

66-85 8 6 

86-100 1 2 

Összesen 20 20 

 

Láthatjuk, hogy tanévenként a kategóriánkénti létszámok nem sokat változtak. Az osztály fele 

jól teljesített, és csak harmada gyengén.  

 

A feladatonkénti teljesítmények 

2019. 

 Feladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 

Átlag % 70 60 70 83 37 75 55 55 58 80 50 50 35 48 60 75 

Feladat 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 

Átlag % 50 30 40 50 50 55 55 63 90 80 65 50 95 25 85 45 

 Feladat: 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Össz 

Átlag %: 50 55 75 45 30 70 35 80 50 15 10 55 45 70 80  
 

2018. 

 Feladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 

Átlag % 85 80 70 83 47 55 80 75 68 65 65 65 53 50 70 95 

 Feladat 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 

Átlag % 80 45 50 70 60 50 50 68 83 55 50 57 90 50 25 70 

 Feladat: 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Össz 

Átlag %: 45 65 79 70 38 35 40 80 65 10 10 75 70 80 65 62 
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A legjobban sikerült feladatok: 26., 30. és 32. A testek tulajdonságait vizsgáló, 

táblázatot és grafikont elemző problémák. Az osztály számára a legnehezebb a 43. és a 44. 

feladat volt, amelyekben dominót kellett vizsgálni és idő különbséget kellett számolni. 

8 feladatban az idén teljesítettek szignifikánsan jobban 2019-ban, 7 feladatban pedig 2018-ban.  

A gyerekek kipróbálhatták magukat és tudásukat, jártasságot szerezhettek a mért 

területeken. 

Fejleszteni szükséges: 

- a matematikai szövegek értelmezését és elemzésének képességét, 

- az önálló rendszerezett gondolkodást,  

- szöveges feladat megoldást,  

- a valószínűség számítási feladatok megoldását,  

- a térbeli tájékozódást, 

- a kombinatív készséget,  

-a kreativitást. 

A vizsgált 2 osztály pillanatnyi teljesítményét térképezhettük fel ezzel a méréssel. 

Ezeket az adatokat tekinthetjük kiindulási pontnak a 2019-2020-as tanév fejlesztési terveihez.    

Dr. Király Józsefné 
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Országos kompetenciamérés 

MATEMATIKA 

6. évfolyam 

Átlageredmények 

A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása 

 

 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya 

(konfidencia intervalluma) 

 
 
 
 
 
 
 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan illetve gyengébben teljesítő telephelyek száma és 

aránya (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi telephelyünkön 1489 (1429;1555) 

Országosan 1499 (1498;1499) 
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Ezekből az adatokból és grafikonokból igen szépen kitűnik, hogy telephelyünkön a 6. 

évfolyamosok matematikából az országos átlag közelében teljesítettek nagyon sok telephelyhez 

hasonlóan. Kevesebb helyen dolgoztak a gyerekek szignifikánsan jobban a tanulóinktól. Több 

helyen viszont gyengébbek az eredmények mind a három viszonyítási szempontból. Vagyis 

országosan 1762 iskolában teljesítettek szignifikánsan hasonlóan a mienkhez, 485-en 

rosszabbul, 364-en pedig jobban. 

 

Képességeloszlás 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 

 

Magasabb szinten (4. és 5. szint) a tanulók 23,8%-a teljesített. Közepesen (3. szint) 38,1% és 

gyengébben (2. szint és alatta) a gyerekek 38,1%-a dolgozott, viszont 1. szinten senki sem. 

 

Átlageredmény a CSH-Index (Családi Háttér Index) tükrében 

A telephelyek tanulóinak a CSH-Index alapján várható és tényleges teljesítménye 
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Tanulóinknak a kérdőívek összegzése utáni teljesítményei azt mutatják, hogy a hasonló 

körülmények között élő városi telephelyű gyermekektől kissé az elvárt eredmények fölött 

sikerült megoldani a feladatokat.  

 

Az átlageredmény alakulása a 6. évfolyamon 

 

Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumok telephelyünkön 

 

 

 
 

 

 

A 2018. évben a 2015. évihez hasonlóan alakultak a teljesítmények. A 2017. évi egy kicsit 

jobban kiemelkedik a többihez képest. A képességpontok közepes skálán mozogtak 2018-ban.  
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A képességeloszlás alakulása a 6. évfolyamon 
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Képességeloszlás az előző év végi matematikajegy függvényében 

 

 
 

 

Itt láthatjuk, hogy a tanulók matematika jegyei a kompetenciamérésben kapott standardizált 

képességpontokkal összhangban vannak.  

Órákon nagy hangsúlyt fektettünk a képességfejlesztésre egész tanév folyamán. 

Célunk az, hogy a 8. évfolyam végére legyen több olyan tanuló, aki eléri az 5. és a 6. szintet, 

és csökkenjen a 2. szinten és alatta teljesítők létszáma. 
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MATEMATIKA 

8. évfolyam 

Átlageredmények 

A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya  

(konfidencia intervalluma): 

 

 

 

 

2018-ban a 8. osztályos ok matematika átlagot 1614 képességpontban határozták meg. Ettől 

iskolánk tanulói 32 ponttal teljesítettek jobban, vagyis 1646 képességpontot értek el.  

 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan illetve gyengébben teljesítő telephelyek száma és 

aránya (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi telephelyünkön 1646 (1578;1712) 

Országosan 1614 (1613;1616) 
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Ez a grafikon azt mutatja, hogy a mi nyolcadikosainkhoz hasonlóan teljesítettek 1713 

intézmény ugyanolyan életkorú tanulói, míg 810 intézményben szignifikánsan rosszabbul, 

200-ban pedig jobban.   

 

Képességeloszlás 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy örömünkre szolgált, hogy 4.- 7. szintig a gyerekek nagy része (70,1 %-a) teljesített. 

Közepesen (3. szint) 23,5%. Legrosszabbul, 2. szinten pedig csak 5,9% dolgozott, alatta 

viszont senki sem.  

 

Átlageredmény a CSH-Index (Családi Háttér Index) tükrében 

A telephelyek tanulóinak a CSH-Index alapján várható és tényleges teljesítménye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A hasonló körülmények között élő összes telephelyre illesztett regressziós egyenes alapján 

megállapítható, hogy 8. osztályos tanulóink a tőlük várható eredménytől jobban dolgoztak. 
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Az átlageredmény alakulása a 8. évfolyamon 

 

Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumok telephelyünkön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 2018. évben hasonló jó teljesítményt nyújtottak a diákjaink, mint 2016-ban. Az elmúlt 5 év 

eredményeiben sem láthatunk szignifikáns eltérést. Mire befejezik iskolánk tanulói az 

alapfokú tanulmányaikat, megfelelő a matematikai kompetenciájuk a tovább haladáshoz.    
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A képességeloszlás alakulása a 8. évfolyamon 
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A képességeloszlás az előző év végi matematikajegy 

függvényében 

 

 
 

Tanulóink matematika jegyei nagyjából összhangban vannak a kompetenciamérésben kapott 

standardizált képességpontokkal. Elégséges osztályzatot kapott 2 tanuló, akiknek jól sikerült a 

kompetenciamérést megírniuk. Az ő gondolkodásuk és eszközhasználatuk nagyon jó, viszont 

a nyolcadik osztályos tananyagot nem teljesítették ennek megfelelően, nem tanultak.   

 

 

A tanulók fejlődése a komplex fejlődési modell alapján 

 

A tanulók tényleges eredménye és a komplex modell alapján becsült, várható eredménye 

közötti különbségek a telephelyünkön 

 

 
 

Sötétebb színnel van jelölve, hogy öt tanuló eredménye szignifikánsan jobb, kettőé viszont 

szignifikánsan rosszabb a komplex fejlődési modell alapján várható eredménytől. 
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A kompetenciamérésre való felkészülés a felső tagozatban tanítóknak az egész éves munkáját 

meghatározza. De elsősorban a magyart és matematikát tanítók foglalkoznak napi szinten a 

szövegértési és matematikai képességek fejlesztésével. 

A tanév elejétől kezdődően órákon, valamint még heti 1 órában minden évfolyamon fejlesztjük 

ezeket a képességeket.  

Minden tanuló képességeit diagnosztizáljuk az előző évi teljesítménye és a próba 

kompetenciamérések alapján. 

A kompetenciamérés eredményeinek megjelenésekor pedig elemezzük a teljesítményeket 

évfolyam szinten, tanulói szinten és feladattípusonként is. Szűkítjük a fejlesztésre szoruló 

területeket, meghatározzuk a feladatokat az elkövetkezendő időszakra. 

 

Dr. Király Józsefné 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

6. évfolyam 

A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása 

 

 

A grafikonról leolvasható, hogy szövegértésből iskolánk 1469 pontot ért el.  

Az országos átlagot 1492 képességpontban határozták meg, ettől 23 képességponttal 

teljesítettünk gyengébben. A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott 

értéktől. 

A városi iskolák között a felfelé ívelő görbén jelölték az eredményünket az erős középmezőny 

felfelé haladó ágán, mely biztató lehet számunkra a jövőben. 
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1. A képességeloszlás néhány jellemzője 

 

 

 

Az országos átlaggal összehasonlítva a mi iskolánkban jóval kevesebben találhatók azon 

tanulók, akik a 25-ös percentilis teljesítmény alatt dolgoztak, eredményük az országos átlag 

alatt vannak, de mégis jobb, mint az országosan teljesítettek aránya. A karcagi járásban lévő 

tanulókhoz képest is, kevesebben értek el gyengébb eredményt. Az átlag konfidencia-

intervallumban többen teljesítettek, amelyek érintik az országos átlag vonalát, sőt jóval meg is 

haladják azt. A 75-ös szakasz nagysága kisebb, viszont a 95-ös percentilis jóval nagyobb az 

országosan és a járásban teljesítettekhez képest. 

  

 A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben 

teljesítő telephelyek száma és aránya (%) 
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A diagramon jól látható, hogy az ország összes általános iskoláját figyelembe véve: 

1842 iskola teljesített hasonló, 372 jobb, 397 gyengébb szinten.  

A második grafikonsor megmutatja, hogy az ország városi általános iskolái tekintetében: 

582 iskola hasonlóan, 67 jobban, 100 gyengébb eredménnyel dolgozott. 

A harmadik oszlop – a Karcaghoz hasonló, - a közepes városi általános iskolákat figyelembe 

véve: 317 hasonló, 38 jobb, 30 gyengébb eredményt mutat. 

 

3. Átlageredmény a CSH-index tükrében 

 

 

 

A családi háttér indexet a szülői kérdőívek alapján állapítják meg. Az ábrán látható, hogy a 

tanulók szociális háttere a negatív tartományba esik. Tehát a családi háttér függvényében is 

megfelelő a tanulók teljesítménye, az országos szint fölött van. A hozzájuk hasonló szociális 

körülmények között élőknél jobban teljesítettek. 

Tagintézményünk eredménye 1469.  

1432 az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes alapján 

1425 pont a várható eredmény a városi általános iskolai telephelyekre illesztett regressziós 

egyenes alapján. A tényleges eredményünk ettől szignifikánsan jobb. 
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4. Képességeloszlás 

 

 

 

 

 

Ha a görbét és a tanulók eredményét összehasonlítjuk, látható, hogy a városi általános iskolák 

tanulóinak teljesítménye minden szinten érinti az országos átlagot, vagy túl is lépnek azon. 

A mi tanítványaink 2. 3. 4. szinten teljesítettek nagy számban. Az 5. szintet 3 tanuló érte el, a 

6. szinten nem született eredmény, viszont a 7. szintet ebben a tanévben 1 tanuló teljesítette.  

Az 1. szint alatt és 1. szinten teljesítő nincs. 

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 



72 
 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 2018-2019 tanév év végi beszámolója  

2019. június 24 -én a nevelőtestület által elfogadva. 
 

 

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 80. §-ában foglaltak szerint, a 6. évfolyamon, 

szövegértésből, a tanulók legalább felének, el kell érnie a 2. képességszintet. 

Jól látható, hogy a törvényileg előírtaknak a diákok 100%-a tett eleget.  

1. szint alatt senki,  

1. szinten senki,  

2. szinten 33,3%, (7 tanuló)  

3. szinten 28,6 % (6 tanuló) 

4. szinten 19,0% (4 tanuló) 

5. szinten 14,3%, (3 tanuló)  

6. szinten nem, 

7. szinten 4,8%, (1 tanuló) teljesített. 

 

6. A képességeloszlás változása 
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Ha összevetjük a tanulónkénti eredményeket, akkor láthatjuk, hogy a 2016. és a 2018. évben 

volt olyan 6. osztályos diákunk, aki elérte a 7. képességszintet. 

Míg a 2014. 2015. 2016. tanévben egy-egy tanuló teljesített 6. szinten, a 2017. évben 3 diákunk 

is.  

Észrevehető, hogy minden tanévben egy egységesebb 2. 3. 4. szint teljesült, a 2013. és 2015. 

tanévben, az osztályokban igen nagy különbség volt az egyes tanulók teljesítménye között. Van 

egy pár tanuló, akiknek az eredménye kiugróan gyengébb vagy jobb a többi tanulóétól. Viszont 

több tanuló helyezkedik el a 3. 4. 5. szinten minden évben, ami arra enged következtetni, hogy 

a továbbiakban is jól megállják a helyüket ezek a tanulóink.  

Itt kell megemlíteni, hogy ezen az évfolyamon több az olyan gyenge képességű tanuló, akik 

tanulási nehézségekkel küzdenek, és ez bizony rányomja a bélyegét a teljesítményükre. 

 

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben 

 

Mérési 

terület 
Évf. 

Képzési 

forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

2018 2017 2016 2015 2014 

Szöveg-

értés 
6. ált. isk. 

1469 

(1388;1551) 

1569 

(1506;1641) 

1572 

(1491;1643) 

1436 

(1356;1517) 

1527 

(1449;1582) 

 

Tagintézményünkben öt évre visszamenőleg szignifikáns eltérés nem tapasztalható az országos 

átlaghoz képest, kivéve a 2015. évet.  

Elmondhatjuk, hogy ebben a tanévben is jól teljesített a 6. évfolyam, ez azonban nem adhat 

teljes elégedettségre okot, hiszen ez az országos szinthez képest nem szignifikáns eredmény.  

Feladatunk: mindenképpen szinten kell tartani az eddigi eredményeket, a 6. 7. szinthez közeli 

teljesítők számát pedig emelni kell. 
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SZÖVEGÉRTÉS 

8. évfolyam 

2. Átlageredmények 

A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása 

 

A grafikonról leolvasható, hogy szövegértésből iskolánk 1601 pontot ért el.  

Az országos átlagot 1571 képességpontban határozták meg, ettől 30 képességponttal 

teljesítettünk jobban.  

A városi iskolák között a felfelé ívelő görbén jelölték az eredményünket az erős középmezőny 

felfelé haladó ágán, mely biztató lehet számunkra a jövőben. 

 

3. A képességeloszlás néhány jellemzője 

 

 



76 
 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 2018-2019 tanév év végi beszámolója  

2019. június 24 -én a nevelőtestület által elfogadva. 
 

Az országos átlaggal összehasonlítva a mi iskolánkban jóval kevesebben találhatók azon 

tanulók, akik a 25-ös percentilis teljesítmény alatt dolgoztak, eredményük az országos átlag 

alatt vannak. A karcagi járásban lévő tanulókhoz képest is jóval kevesebben értek el gyengébb 

eredményt. Az átlag konfidencia-intervallumban többen teljesítettek, amelyek érintik az 

országos átlag vonalát, kis mértékben gyengébb, viszont jóval meg is haladják azt. A 75-ös 

percentilisben tagintézményünkben nem teljesített senki, míg a 95-ös percentilis szakasz 

nagysága duplája az országos, és a járási átlaghoz képest is jóval több. 

  

 A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő telephelyek száma és 

aránya (%) 

 

 

 

 

A diagramon jól látható, hogy az ország összes általános iskoláját figyelembe véve: 

1972 iskola teljesített hasonló, 228 jobb 523 gyengébb szinten.  

A második grafikonsor megmutatja, hogy az ország városi általános iskolái tekintetében: 

590 iskola hasonlóan, 14 jobban, 154 gyengébb eredménnyel dolgozott. 

A harmadik oszlop – a Karcaghoz hasonló, - a közepes városi általános iskolákat figyelembe 

véve: 318 hasonló, 9 jobb, 60 gyengébb eredményt mutat. 
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5. Átlageredmény a CSH-index tükrében 

 

 

 

A családi háttér indexet a szülői kérdőívek alapján állapítják meg. Az ábrán látható, hogy a 

tanulók szociális háttere jóval a negatív tartományba esik. Tehát a családi háttér függvényében 

is megfelelő a tanulók teljesítménye, az országos szint fölött van. A hozzájuk hasonló szociális 

körülmények között élőknél jobban teljesítettek. 

 

Tagintézményünk eredménye 1609.  

1549 az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes alapján 

1538 pont a várható eredmény a városi általános iskolai telephelyekre illesztett regressziós 

egyenes alapján. A tényleges eredményünk ettől nem különbözik szignifikánsan. 

Telephelyük tényleges 

eredménye 

1609                                (1520;1685) 

Várható eredmény az 

összes telephelyre illesztett 

regressziós egyenes alapján 

1549                                (a tényleges eredmény ettől 

                                 nem különbözik 

                                  szignifikánsan) 

                                                         

Várható eredmény a városi 

általános iskolai 

telephelyekre illesztett 

regressziós egyenes alapján 

1538 (a tényleges 

eredmény ettől 

nem különbözik 

szignifikánsan) 
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6. Képességeloszlás 

 

 

 

 

 

Ha a görbét és a tanulók eredményét összehasonlítjuk, látható, hogy a mi tanítványaink 1. szint 

alatt, 1. szinten, 2. szinten nem teljesítettek, a 3. 4. szinten teljesítettek nagy számban.  

Az 5. 6. 7. szintet ebben a tanévben 5 tanuló érte el. 

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 
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A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 80. §-ában foglaltak szerint, a 8. évfolyamon, 

szövegértésből, a tanulók legalább felének, el kell érnie a 3. képességszintet. 

Jól látható, hogy a törvényileg előírtaknak a diákok 100%-a tett eleget.  

1. szint alatt senki,  

1. szinten senki,  

2. szinten senki, 

3. szinten 23,5 % (4 tanuló) 

4. szinten 41,2% (7 tanuló) 

5. szinten 17,6 %, (3tanuló)  

6. szinten  11,8%,   (2 tanuló)  

7. szinten 5,9% (1 tanuló) teljesített. 

 

5. A képességeloszlás változása 
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Ha összevetjük a tanulónkénti eredményeket, akkor láthatjuk, hogy a 2013. 2016. és a 2018. 

évben volt olyan 8. osztályos diákunk, aki elérte a 7. képességszintet. Míg a 2013-2016. 

tanévben egy-négy tanuló teljesített 6. szinten, a 2017. évben nem sikerült ezt elérni.  

Észrevehető, hogy minden tanévben egy egységesebb 3. 4. 5. szint teljesült, a 2013. és 2016. 

2017. tanévben, az osztályokban igen nagy különbség volt az egyes tanulók teljesítménye 

között. Van egy pár tanuló, akiknek az eredménye kiugróan gyengébb vagy jobb a többi 

tanulóétól. Viszont több tanuló helyezkedik el a 3. 4. 5. szinten minden évben, ami arra enged 

következtetni, hogy a továbbiakban is jól megállják a helyüket ezek a tanulóink.  

 

6. A tanulók fejlődése a telephelyen 

Fejlődés 2016 és 2018 között – képességpontok 

 

  

A grafikon jól mutatja, hogy diákjaink képességpontja az országos átlaghoz képest alatta 

helyezkedik el.  



82 
 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 2018-2019 tanév év végi beszámolója  

2019. június 24 -én a nevelőtestület által elfogadva. 
 

7. A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján 

 

 Sötétebb színnel van jelölve, ha a tanuló eredménye szignifikánsan különbözik a komplex 

fejlődési modell alapján várható eredménytől. Tehát, az osztályban 2 diák jobban teljesített. 

1 tanuló magához képest rosszabbul, 3-an hasonlóan az elvárthoz.  

* A komplex fejlődési modell a tanulók becsült, várható eredményének meghatározásakor a 

tanuló korábbi eredményei mellett a fejlődést befolyásoló egyéb tényezőket is figyelembe veszi. 

Ilyenek pl. a szociális, gazdasági és kulturális hátterét mérő jellemzők, a tanuló neme, az osztály 

és a telephely tanulóinak két évvel korábbi átlageredménye, valamint a telephely alapvető 

jellemzői, mint a képzési forma és a település típusa. A becsült érték tehát azt jelképezi, hogy 

a hasonló családi hátterű, ugyanolyan nemű tanulók, akiknek két évvel korábbi eredménye 

hasonló volt, emellett 2018-ban hasonló osztályba és telephelyre jártak, átlagosan milyen 

eredményt értek el a 2018. évi felmérésben. 

Mérési 

terület 

Évf. 

Képzési forma Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

2018 2017 2016 2015 2014 

8. ált. isk. 
         1609 

(1520;1685) 

1601 

(1529;1690) 

1526 

(1458;1607) 

1552 

(1480;1604) 

  1546  

(1465;1623 

 

Tagintézményünkben öt évre visszamenőleg az országos átlaghoz képest szignifikáns eltérés 

nem tapasztalható az eredményeknél. Tagintézményünk ebben a tanévben is jól teljesített, ez 

azonban nem adhat teljes elégedettségre okot, hiszen ez az országos szinthez képest nem 

szignifikáns eredmény.  

Feladatunk: mindenképpen szinten kell tartani az eddigi eredményeket, a 6. 7. szinthez közeli 

teljesítők számát pedig emelni kell. 

Horváthné Pandur Tünde Róza 
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Idegen nyelvi mérés 

 

A Kiskulcsosi Tagintézményben, a 2018/2019. tanévben 43 tanuló vett részt az idegen (angol) 

nyelvi mérésben. A résztvevő tanulók osztályonkénti megoszlását az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 6. 

osztály 

8. 

osztály 

osztálylétszám 31 fő 21 fő 

részt vett a mérésben 27 fő 16 fő 

igazgatói határozattal mentesítést kapott a teljes mérés alól 2 fő 1 fő 

hiányzott 2 fő 3 fő 

magántanuló (nem vett részt a mérésben) 0 fő 1 fő 

 

- A tanulók által elért pontszámok évfolyamonként: 

 

6. évfolyam 

 

Idegen nyelvi mérés - 2018/2019.tanév 

Mérési 

azonosító 

Olvasott szöveg 

értése  

elérhető 

pontszám: 15 

Írott szöveg 

értése  

elérhető 

pontszám: 15 

A tanuló 

által elért 

pontszám 

(30) 

Mérési 

eredmény 

(százalék) 

Minősítés 

E741-F462 15 15 30 100% megfelelt 

H321-T621 15 15 30 100% megfelelt 

N777-V161 15 15 30 100% megfelelt 

S176-C989 15 15 30 100% megfelelt 

G931-S479 14 15 29 96% megfelelt 

Q259-E615 14 15 29 96% megfelelt 

E158-J651 13 15 28 93% megfelelt 

J348-R639 13 15 28 93% megfelelt 

Q189-G975 13 15 28 93% megfelelt 

Q381-G290 12 15 27 90% megfelelt 

V163-T376 13 14 27 90% megfelelt 

V368-P531 12 15 27 90% megfelelt 

D924-X940 11 14 25 83% megfelelt 

P685-U996 12 13 25 83% megfelelt 

X656-R454 12 13 25 83% megfelelt 

H837-W259 9 15 24 80% megfelelt 
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W226-H376 9 15 24 80% megfelelt 

V518-X888 9 14 23 76% megfelelt 

F683-M983 10 12 22 73% megfelelt 

C961-Q875 10 11 21 70% megfelelt 

C687-E229 6 14 20 66% megfelelt 

S186-S744 10 10 20 66% megfelelt 

S331-V233 7 12 19 63% megfelelt 

K512-B240 8 9 17 56% nem felelt meg 

S371-T422 9 8 17 56% nem felelt meg 

L545-P654 8 8 16 53% nem felelt meg 

P385-V936 2 4 6 20% nem felelt meg 

Átlag 10,96 13,00 23,96 79,59%  

 

A 6. évfolyamon az olvasott szöveg értésénél elért pontszámok átlaga 11 pont; a hallott szöveg 

értésénél elért pontszámok átlaga 13 pont volt. Az elért összpontszám átlaga 24 pont, ami 80 

%-nak felel meg.   

23-an (85%) szereztek megfelelt minősítést, 4-en (15%) nem tudták teljesíteni a 60%-os szintet. 

 

Összehasonlítás az előző évek eredményeivel: 

 

 2014/2015. 

tanév 

2015/2016. 

tanév 

2016/2017. 

tanév 

2017/2018. 

tanév 

2018/2019. 

tanév 

Összpontszám 

átlag 

20,9 pont 19 pont 18 pont 17 pont 24 pont 

% 69,8 % 63,3 % 60 % 56,5 % 80 % 
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6. évfolyamon a tanulók által elért összpontszám átlaga a 2018/2019-es tanévben volt a 

legmagasabb, a 2017/2018-as tanévben a legalacsonyabb. 

 

8. évfolyam 

 

Idegen nyelvi mérés - 2018/2019.tanév 

Mérési 

azonosító 

Olvasott 

szöveg értése  

elérhető 

pontszám: 20 

Hallott szöveg 

értése elérhető 

pontszám: 20 

A tanuló 

által elért 

pontszám 

(40) 

Mérési 

eredmény 

(százalék) 

Minősítés 

C849-V994 20 20 40 100% megfelelt 

V432-Q862 20 20 40 100% megfelelt 

O572-J652 19 20 39 97% megfelelt 

W551-W937 19 20 39 97% megfelelt 

A658-X820 19 20 39 97% megfelelt 

E937-J120 18 20 38 95% megfelelt 

E255-N114 19 18 37 92% megfelelt 

G257-L933 18 18 36 90% megfelelt 

P853-L720 16 14 30 75% megfelelt 

V857-D295 13 14 27 67% megfelelt 

V557-C747 16 8 24 60% megfelelt 

R911-C169 14 8 22 55% nem felelt meg 

W246-T689 8 13 21 52% nem felelt meg 

A628-F648 8 11 19 47% nem felelt meg 

U553-A571 8 11 19 47% nem felelt meg 

N892-E650 11 8 19 47% nem felelt meg 

Átlag 15,38 15,19 30,56 76,13%  

 

A 8. évfolyamon az olvasott szöveg értésénél elért pontszámok átlaga 15,4; a hallott szöveg 

értésénél 15,2 volt. Az elért összpontszám átlaga 30,6 pont, amely 76,1%-nak felel meg. 

11-en (69%) szereztek megfelelt minősítést, 5-en (31%) nem tudták teljesíteni a 60%-os szintet. 

 

Összehasonlítás az előző évek eredményeivel: 

 2014/2015. 

tanév 

2015/2016. 

tanév 

2016/2017. 

tanév 

2017/2018. 

tanév 

2018/2019. 

tanév 

Összpontszám 

átlag 

27,1 pont 20,5 pont 27,2 pont 22,1 pont 30,6 pont 

% 67,6 % 51,3 % 68,1 % 55,2 % 76,1 % 
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8. évfolyamon a tanulók által elért összpontszám átlaga a 2018/2019-es tanévben volt a 

legmagasabb, 2015/2016-os tanévben a legalacsonyabb. 

 

- A mérés két részén (Hallott szöveg értése, Olvasott szöveg értése) elért pontszámok 

átlaga évfolyamonként: 

 

6. évfolyamon a mérés két részén (Olvasott szöveg értése és Hallott szöveg értése) elérhető 

maximális pontszám 15 pont volt.  

6. évfolyamon a tanulók által elért pontszámok átlaga az Olvasott szöveg értése részen 11 pont, 

a Hallott szöveg értése részen 13 pont volt.  

 

Összehasonlítás az előző évek eredményeivel: 

 

 
2014/2015. 

tanév 

2015/2016. 

tanév 

2016/2017. 

tanév 

2017/2018. 

tanév 

2018/2019. 

tanév 

Olvasott szöveg értése 11,3 10 10 8,4 11 

Hallott szöveg értése 9,7 9 9 8,6 13 
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8. évfolyamon a mérés két részén (Olvasott szöveg értése és Hallott szöveg értése) elérhető 

maximális pontszám 20 pont volt.  

8. évfolyamon a tanulók által elért pontszámok átlaga az Olvasott szöveg részen 15,4 pont, a 

Hallott szöveg értése részen 15,2 pont volt.  

 

Összehasonlítás az előző évek eredményeivel: 

 

 2014/2015. 

tanév 

2015/2016. 

tanév 

2016/2017. 

tanév 

2017/2018. 

tanév 

2018/2019. 

tanév 

Olvasott szöveg értése 14,2 11,5 13,7 12 15,4 

Hallott szöveg értése 12,9 9 13,5 10,1 15,2 
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Részeredmények 8. évfolyam

 

 

Tagintézményünkben 6. évfolyamon a tavalyi és az idei tanévben a Hallott szöveg értése részt 

teljesítettek jobban a tanulók. 8. évfolyamon minden évben az Olvasott szöveg értése részen 

volt magasabb az elért pontszámok átlaga. Így a továbbiakban is a hallott szöveg értésének 

fejlesztésére kell nagyobb hangsúlyt fektetni.  

 

- A megfelelt minősítést szerző tanulók százalékos aránya évfolyamonként: 

Tagintézményünkben a 6. évfolyamos angol nyelvi mérésben résztvevő tanulóknak 85 

százaléka, a 8. évfolyamos angol nyelvi mérésben résztvevőknek 69 százaléka szerzett 

megfelelt minősítést, azaz érte el a feladatlapon maximálisan elérhető pontszám 60 százalékát. 

Az előző adatokból kiderül, hogy 6. évfolyamon magasabb volt a megfelelt minősítést szerző, 

azaz az A1-es szintet elérő tanulók százalékos aránya, mint 8. évfolyamon az A2-es szintet 

elérők aránya.  

Összehasonlítás az előző évek eredményeivel: 

 2014/2015. 

tanév 

2015/2016. 

tanév 

2016/2017. 

tanév 

2017/2018. 

tanév 

2018/2019. 

tanév 

6. évfolyam  

megfelelt 

minősítés 

75% 65% 68,2% 45,5% 85% 

8. évfolyam 

megfelelt 

minősítés 

70% 51,3% 61,5% 31,3% 69% 
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6.évfolyam 8. évfolyam

Megfelelt minősítést szerző tanulók

 

 

Mind az öt tanévben a 6. évfolyamos tanulók szereztek többen megfelelt minősítést. 

6. és 8. évfolyamon a 2018/2019-es tanévben volt a legmagasabb, a 2017/2018-as tanévben 

pedig a legalacsonyabb a megfelelt minősítést szerző tanulók százalékos aránya. 

 

Az idegen nyelvi mérést az Oktatási Hivatal a további tanévek során is meg fogja szervezni, 

így a 6. és 8. évfolyamosok első idegen nyelvi teljesítménye a mérések eredményei alapján 

rendszeresen követhető lesz. 

Nagy Éva  

angol nyelv tanár 

 

Netfit felmérés 

A Magyar Diáksport Szövetség 2013. május 24-én útnak indította az „A testnevelés új 

stratégiájának és a fizikai állapot új mérési rendszerét”, amelyben iskolánk a kezdetektől 

folyamatosan részt vesz.  A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók 

állóképességét, erejét, hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől 

függően két, illetve három zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott 

fejlesztési zónába, valamint konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében. Az 

iskolában a felső tagozaton (5-8. osztályig) tanuló diákok között végeztük el a felmérést.  
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Az elért eredményekből, a konklúzió levonása után megállapíthatjuk, hogy igen nagy a 

szórás a diákok között. Minden zónába esik gyerek, a többségük az egészség-, és a fejlesztésre 

szükséges zónába esnek bele. Nagyon szomorú, hogy több olyan diák is van, akik a fokozott 

fejlesztésre szükséges zónába tartoznak. 

               Jobbágy Gergő László 

                 testnevelő 
 

1.6. Szakmai innováció 

 

A nevelőtestület szakmailag, módszertanilag jól képzett pedagógusokból áll.  

A tantestület pedagógusai képesek a célok megvalósítására, mert képzettségük, elért 

eredményeik alapján elmondható, hogy rendelkeznek a pedagógus kompetenciák 

meghatározó jegyeivel. 

 

Három szakmai munkaközösség irányítja, szervezi iskolánk szakmai munkáját, az 

együttműködés jó, segítik egymást pedagógusaink. A nyugdíjba ment pedagógusok 

helyére pályakezdők, illetve más intézményből érkeztek kollégák, akiknek a 

beilleszkedését támogatja a nevelőtestület minden tagja.  

Innovatív tantestületünk tagjaira jellemző a továbbképzéseken való aktív részvétel. A 

pedagógusok elsősorban a módszertani továbbképzési programokat részesítik előnyben, de 
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jelentős azok száma is, akik az új technológiák iránt érdeklődnek, mint például az interaktív 

tábla gyakorlati alkalmazására. 

Az első félévben 9 tanító a „GEOMATECH@ Velünk játék a tanulás”, 5 szakos tanár 

pedig a „GEOMATECH@ Élményszerű  matematika” továbbképzésen vett részt. 

 

1.7. Ellenőrzések területei és tapasztalatai  

 

A tanév során belső ellenőrzést végeztek: a tagintézmény-vezető és a munkaközösség-vezetők 

a tervezettek alapján. A tanügyi dokumentációk vezetését, a tanórák, valamint a tanórán kívüli 

foglalkozások megtartását, az ügyeleti munkát egyaránt. A tanmeneteket, törzslapokat, 

osztálynaplókat és foglalkozások naplóit szeptember 30-ig kellett megnyitni, elkészíteni, amit 

ellenőriztünk ezután. A nevelőtestület több tagjánál óralátogatáson voltunk, a szakköröket, 

felzárkóztató foglalkozásokat, étkeztetést alkalomszerűen tekintettük meg. A KRÉTA 

elektronikus napló vezetését heti naplóellenőrzéssel, az ügyeletet havi rendszerességgel 

vizsgáltuk.  

 

Óralátogatások az alábbi táblázat szerint történtek: 

 

időpont óra osztály tantárgy tanít ellenőriz 

2018. 10. 18. 2. 7. a magyar irodalom Horváthné Pandur  

Tünde Róza  

Futóné Szabó Margit 

szakértők 

2018. 10. 18. 3. 7. a magyar nyelv Horváthné Pandur  

Tünde Róza  

Futóné Szabó Margit 

szakértők 

2018. 11. 21. 1. 1. a magyar irodalom-

olvasás 

Lajtosné Békési Anikó Futóné Szabó Margit 

Plósz Csilla Margit 

2018. 11. 21. 1. 1. a matematika Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna 

Futóné Szabó Margit 

Plósz Csilla Margit 

2019.02.28. 2 4. a matematika Hegedűsné Fórián 

Annamária 

Futóné Szabó Margit 

Cserés Gabriella 

2019.02.28. 3 4. a környezetismeret Hegedűsné Fórián 

Annamária 

Futóné Szabó Margit 

Cserés Gabriella 

2019. 03. 04. 2. 7. a matematika Futóné Szabó Margit 

 

Dr. Király Józsefné 

Bordásné Nagy Ildikó 

2019. 03. 12. 4. 7. a matematika Dr. Király Józsefné Futóné Szabó Margit 

Bordásné Nagy Ildikó 

2019. 03. 18. 6. SNI 

csoport 
SNI fejlesztés-

logopédia 

Bordásné Nagy Ildikó Futóné Szabó Margit 

Dr. Király Józsefné 

 

2019. 03. 21. 1. 2. a  magyar irodalom Veres Henrietta Katalin Futóné Szabó Margit 

Cserés Gabriella 
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2019. 03. 21. 2. 2. a matematika Szakáll Kinga Futóné Szabó Margit 

Cserés Gabriella 

2019. 03. 27. 3. 4.a Úszás Jobbágy Gergő László Futóné Szabó Margit 

2019. 03. 27. 4. 6. a Úszás Nagyné Sütő Mariann Futóné Szabó Margit 

2019. 03. 28. 1. 5.a angol nyelv Nagy Éva Futóné Szabó Margit 

Mester Anikó 

2019. 03. 28. 2. 5.a magyar irodalom Nagy Éva Futóné Szabó Margit 

Mester Anikó 

2019. 04. 05. 2. 7. a biológia-

egészségtan 

Mester Anikó Futóné Szabó Margit 

szakértők 

2019. 04. 05. 3. 7. a biológia-

egészségtan 

Mester Anikó Futóné Szabó Margit 

szakértők 

2019. 04. 25. 2. 6. a természetismeret Mester Anikó Futóné Szabó Margit 

Dr. Király Józsefné 

2019. 04. 25. 3. 6. a történelem Mester Anikó Futóné Szabó Margit 

Dr. Király Józsefné 

2019. 05. 03. 2. 6. a matematika Futóné Szabó Margit Dr. Király Józsefné 

Bordásné Nagy Ildikó 

2019. 05. 08 1. 1. a irodalom Vadainé Kovács Szilvia Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna 

2019. 05. 13. 1. 1. a irodalom Vadainé Kovács Szilvia Cserés Gabriella 

2019. 05. 20. 1. 1. a irodalom Vadainé Kovács Szilvia Cserés Gabriella 

2019. 05.22. 2. 2. a matematika Szakáll Kinga Futóné Szabó Margit 

Cserés Gabriella 

2019. 05.22. 3. 2. a környezetismeret Szakáll Kinga Futóné Szabó Margit 

Cserés Gabriella 

2019. 05. 13. 1. 7. a matematika Dr. Király Józsefné Futóné Szabó Margit 

Bordásné Nagy Ildikó 

2019. 05. 27. 6. SNI 

csoport 
SNI fejlesztés-

logopédia 

Bordásné Nagy Ildikó Futóné Szabó Margit 

Dr. Király Józsefné 

 

 

A belső ellenőrzésen túl megjelenik a pedagógusok munkájának külső ellenőrzése, értékelése 

is a szaktanácsadói, tanfelügyeleti rendszeren, valamint a minősítési vizsgán, minősítési 

eljárásokon. Az intézményi önértékelés, a szaktanácsadók látogatása, a tanfelügyeleti eljárás, 

valamint a minősítési eljárás tapasztalatai hasonlóak. Az óralátogatások alkalmával, az órát 

követő óra-megbeszéléseken a pedagógusok önértékelésére és az óra értékelésére is sor kerül. 

Az óramegbeszélés zárásaként meghatározzuk az erősségeket és fejlesztendő területeket. Az 

értékelés pozitív eredményei megerősítik a pedagógusokat, hogy jól végzik szakmai 

tevékenységeiket. A megfogalmazott hiányosságokat pedig igyekeznek kijavítani a mindennapi 

munkájában. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Statisztikai mutatók: tanulói létszámadatok 
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Kiskulcsos 

 

193 215 4 6 20 37 48 11 9 11 15 

 

Tanulói létszámunk: 193 + 4* fő tanulói jogviszonya szünetel. 

A gyermekek 8 osztályban, - amelyből 4 egész napos oktatásban részesül és 1 tanulószobás 

csoport van. Osztályonként a részletes adatok az alábbiak szerint alakultak: 
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1.  20 1 0 1 21 

2.  21 3 0 4 24 

3. 24+1* 3 0 5 27 

4. 21+1* 3 0 1 24 

5. 29 1 0 2 30 

6. 31+1* 2 0 3 33 

7.  26 0 1 3 28 

8.  21+1* 3 2 0 28 

 193+4* 16 3 19 215 

 

Az előző tanév végéhez képest szintén nőtt a tanulói létszámunk 3 fővel, magántanulónk az 

idén 6 fő, pontosan annyi, mint előző évben. 

Tanuló létszám/1 pedagógus: 10 fő/pedagógus. 

Szokatlanul nagy volt a vándorlás, folyamatosan jöttek – mentek a gyermekek. Sajnos 

leginkább a magatartási problémával rendelkező gyermekek érkeztek. Természetesen ez 

nehezítette az osztályfőnökök feladatát, nehéz volt az új tanulókat az osztályközösségbe 

zökkenőmentesen beilleszteni. 11 tanuló érkezett hozzánk, 9 fő pedig távozott tőlünk. 
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A hátrányos helyzetű tanulóink száma nőtt 6-tal, míg a halmozottan hátrányos helyzetűek 

száma is ugyanígy nőtt 6-tal. Ez összesen 12-vel több nehéz körülmények között élő gyermeket 

jelent, tehát több problémával kell szembenézni napi szinten. 

48 tanulónk jelenleg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, az előző tanévben 

pedig 43-an voltak, tehát ez a szám is nőtt 5-tel.  

Sajátos nevelési igényű gyermekeink száma 19, ami tavaly 16 volt, nőtt a létszám 3 fővel, ez a 

tendencia is évről-évre folyamatos növekedést mutat. A beilleszkedési tanulási magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók pedig 19-en vannak, létszámuk az előző tanévben is 19 volt, ez nem 

változott. 

A lemorzsolódásra veszélyeztetett tanulóink száma 15 fő, ez az adat jelentősen csökkent az 

előző tanév végihez képest, hiszen akkor 20 fő volt. 2017-ben már csökkent 1– gyel, és 2016-

ban is csökkent 1 fővel, tehát apró javulás elmondható.   

 

Étkezők 

 

 Kedvezményes étkezők 
Tartósan 

beteg 

osztály 
étkezők 

létszáma 
gyvk 

3x 

étkező 
ebéd 

nagy 

családos 

3x 

étkező 
ebéd 

nevelésbe 

vett 

3x 

étkező 
ebéd 

ebéd 

1. a 20 5 5 - 1 1 - 2 2 - 1 

2. a 21 5 5 - 5 2 3 4 4 - 1 

3. a 24 5 5 - 3 2 1 3 3 - 1 

4. a 18 7 6 1 2 1 1 1 1 - - 

5. a 17 4 4 - 1 - 1 1 1 - - 

6. a 12 8 6 2 2 2 - 2 2 - - 

7. a 13 10 8 2 - - - 2 2 - - 

8. a 2 - - - - - - 1 1 - - 

Összesen 127 44 39 5 14 8 6 16 16 - 3 
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osztály 
Teljes áron 

étkezők 

 3x 

étkező 
ebéd 

1. osztály 4 7 

2. osztály 3 3 

3. osztály 4 8 

4. osztály 2 6 

5. osztály 1 10 

6. osztály - - 

7. osztály - 1 

8. osztály - 1 

Összesen 14 36 

 

2.2. Tehetséggondozás 

 

Feladatunk: A tehetséges tanulók beazonosítása, hatékony segítése.  

Differenciált fejlesztésen vesznek részt tanulóink 1-3 fős csoportokban a heti kötelező tanórán 

felül, amely a tehetség kibontakoztatására szolgál. Ezt a feladatot az osztálytanítók illetve a 

szaktanárok látják el.  

Eszközei: 

• A speciális és az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

kooperatív technikák alkalmazása. 

• A tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve. 

• Változatos tevékenységi formák alkalmazása az érdeklődés felkeltése érdekében. 

• A nem kötelező /választható/ tanórán tanulható tantárgyak tanulása. 

• A tehetséggondozó foglalkozások. 

• Iskolai sportfoglalkozások, mindennapos testnevelés. 

• Szakkörök.  

• Versenyek, vetélkedők, bemutatók /szaktárgyi, sport, kulturális, stb./. 
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• Kiállításokon való részvétel a szakkörön készített diákmunkákkal. 

• Szabadidős foglalkozások / pl.: színház -, múzeumlátogatások/. 

• Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata. 

• A továbbtanulás segítése. 

• A számítógéppark, internet és egyéb multimédiás eszközök használata. 

• Az idegen nyelven történő kommunikáció erősítése.  

• A cél nyelv országának és kultúrájának megismerése. 

A tehetséggondozásban résztvevők részben szülői igényre, jórészt azonban a pedagógus 

véleménye, tapasztalatai alapján részesülnek fejlesztő, tehetség kibontakoztató 

foglalkozásokban. 

Iskolánkban az osztályonkénti tantárgyi tehetséggondozáson túl nagy hangsúlyt fektetünk a 

sport és a nyelvi tehetségek megtalálására és fejlesztésére. 

A nyelvi tehetséggondozás:  

Az első félévben elsőtől nyolcadik osztályig a gyerekeknek lehetőségük van szakköri szinten 

is tanulni az angol nyelvet. A 4. és 6. évfolyamon csoportbontásban mélyíthetik el a tanulók 

tudásukat. 

Idén is megrendezésre került a „Kiskulcsos Tales” angol nyelvű mesemondó verseny. 

 

SPORT: 

Iskolánk diákjai közül közel 50 tanuló tagja a SÜTŐ KÉZISULINAK. Ami azt jelenti, hogy 

rendszeresen járnak edzésre és a Magyar Kézilabda Szövetség Kisiskolás és 

Gyermekbajnokságában versenyeznek. Kiváló eredményeket érnek el. Így egyre nagyobb 

eséllyel tudunk indulni a diákolimpiákon és bízunk a sikeres szereplésben. 

Nagyné Sütő Mariann 

 

2.3. Különleges bánásmód, esélyegyenlőség 

 
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek integrált nevelése, oktatása speciális feltételeket 

kíván a befogadó intézményektől, melyeknek meglétét törvények, rendeletek szabályozzák, így 

biztosítva a megfelelő ellátást. 
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A sajátos nevelési igényű gyerekek foglalkoztatásához minden esetben meghatározott személyi 

és tárgyi feltételek szükségesek. A fejlesztés speciális tanmenet, egyéni fejlesztési terv alapján 

működik, melyeknek elkészítésében a befogadó általános iskoláknak is van feladata.  

 

Feladat: A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási rendellenességgel küzdő és a 

tanulási kudarcnak kitett tanulók hatékony segítése. 

 

Eszközei: 

- Kapcsolattartás a szülőkkel, szakemberekkel (iskolapszichológus, gyógypedagógus). 

- Egyéni bánásmód alkalmazása. 

- Nevelési Tanácsadó és Családsegítő Központ segítségének igénybevétele. 

- A Szakértői Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján az intézményvezető mentesíti a 

tanulókat az egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése és minősítése alól.  

- Egyéni foglalkozás keretében segítségnyújtás egyéni fejlesztési terv alapján. 

- A szakértői vélemény által meghatározott időkeretet biztosítása az egyéni fejlesztéshez.  

- A pedagógusok ilyen irányú továbbképzéseinek támogatása.  

 

A pszichés fejlődési zavar miatt a nevelési-tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott, a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel 

küzdő tanulók közös nevelése-oktatása integráltan a többi tanulóval együtt történik. 

 Az együttnevelést az a szociális, emberi, társadalmi szükségesség motiválta, miszerint a sajátos 

nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

ugyanabban a kultúrában, emberi közösségben, társadalomban élnek, ezért ugyanarra az 

iskolában elsajátítható tudásra és képességekre van szükségük. A tanulók különleges gondozási 

igénye biológiai, pszichológiai és szociális tulajdonság-együttes, amely az életkori 

sajátosságokhoz hasonlóan a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, képezhetőségének 

jellegzetes különbségeit fejezi ki.  

Az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesése, fejletlensége, lassúbb 

ütemű és alacsonyabb szintű fejleszthetősége, a korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és 

terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. A heti kötelező órán felül, 

egyéni és/vagy kiscsoportos foglalkozások szakértői vélemény, szakvélemény javaslata szerint 

egyéni fejlesztési terv alapján valósulnak meg.  
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A tanórai integrált együttnevelésnél az adott tantárgy, évfolyam, osztály rövid távú tervében a 

tanuló sajátosságához, tanulási nehézségéhez és a szakértői javaslathoz igazodva jelennek meg 

a képességek kibontakoztatásának elvei. 

 

Tagintézményünkben: 

Mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, enyhe 

értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása zajlik. Ők a 

kötelező, tanórai integrált többségi oktatáson túl egyéni gyógypedagógiai megsegítésben 

részesülnek, a szakértői vélemény javaslata alapján. 

 

Tagintézményünkben a 2018/2019-as tanévben 20 SNI tanuló folytatta tanulmányait, 9 alsó 

(1fő magántanuló) és 11 felső tagozatos (2 fő magántanuló) 1 fő a félév után (márciusban) 

másik iskolába távozott, jelenleg 19 a létszámuk. 

 

Sérülésük típusát tekintve:  

 

➢ 3 tanuló mozgássérült, közülük egy enyhe értelmi fogyatékossággal is küzd,  

➢ 2 tanuló enyhe értelmi fogyatékos,  

➢ 1 tanuló enyhe értelmi fogyatékos társuló beszédzavarral.  

➢ 6 diák beszédfogyatékos + 1 magántanuló, közülük két gyermeknél aktivitás- és 

figyelemzavar is tapasztalható, egy gyermek tanulási zavar veszélyeztetett, másikuk az olvasás, 

írás zavarával is küzd. 

➢ 6 tanulónál egyéb pszichés fejlődési zavar figyelhető meg, ezen belül aktivitás-és 

figyelemzavar, szelektív mutizmus, írás, olvasás , számolás zavara tapasztalható. 

  

Ebben azévben több BTMN tanuló szakértői felülvizsgálata zajlott le, amelyeken a 

diagnózisban változás is történt, ők SNI kategóriába léptek, így átkerültek másik csoportba, 

más pedagógushoz. Jellemző volt a tanévre a folyamatosan érkező új szakértői javaslatok, 

amelyek érvényesítésre kerültek. Egy BTMN tanuló SNI, egy pedig SNI magántanulói 

státuszba került december 18-tól, ez fejlesztő óráinak számát nem befolyásolta, valamint az év 

folyamán született 3 BTMN és 1 SNI új szakértői javaslat!  

A szükséges órarendi módosítások megtörténtek.  
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A sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó pedagógusok: 

 

Bordásné Nagy Ildikó tagintézményünk oligofrén-pszichopedagógia - logopédia szakos 

gyógypedagógiai tanár - 13 tanuló beszédfejlesztését látta el heti 13órában.  

Sánta Ágnes Gabriella – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai 

tanár (Kováts Mihály Tagintézményből áttanító pedagógus) - 4 tanuló komplex 

gyógypedagógiai, illetve részképesség fejlesztését végezte heti 3 órában. 

Ökrösné Sajtos Anett – oligofrén-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár –(EGYMI 

pedagógusa) végezte 6 gyermek komplex gyógypedagógiai, pszichopedagógiai, illetve 

részképesség fejlesztését heti 6 órában. 

Gyurkóné Kiss Anikó szomatopedagógus tanár – utazó gyógypedagógus - bevonásával zajlott 

a 3 mozgássérült tanuló fejlesztése heti 3 órában.  

 

Összesen 19 gyermek fejlesztését 25 órában végezték el a szakemberek. 

 

BTMN fejlesztés: 

 

Szeptember 01-én 17 BTMN-es tanuló fejlesztése kezdődött meg, 10 alsós és 7 felsős tanulóé. 

A félév során 2 alsós tanuló a szakértői vizsgálat értelmében BTMN státuszt kapott, így 

jelenleg 19- en vannak. 

Ökrösné Sajtos Anett - gyógypedagógus, megbízási szerződéssel végezte 3 csoport – 9 

gyermek - fejlesztését heti 3 órában. (II. félévtől + 2 fő) 

Török Csilla - nyelv- és beszéd-fejlesztő pedagógus- tanító végezte egy csoport -2 fő hetedik 

osztályos diák - fejlesztését heti 2 órában. 

Dr. Szabó Jánosné - nyelv- és beszédfejlesztő szakvizsgával rendelkező nyugalmazott tanító, 

megbízási szerződéssel végezte három csoport – 8 alsó tagozatos tanuló - fejlesztését heti 3 

órában. 

 

19 BTMN -s tanuló fejlesztését 3 pedagógus látta el 8 órában. 
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A tehetséggondozásban részt vevő tanulók ellátását az osztálytanító, többségi pedagógusok 

végezték csoportos formában, heti 1-2 órában. 

 

A tanulók a tanévben logopédiai és komplex gyógypedagógiai megsegítést kaptak, melynek 

keretében a kifejező beszéd, beszédértés és az artikuláció, valamint az egyes részképességek 

fejlesztése, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodási funkciók, illetve az írás, olvasás, számolás 

készségének fejlesztése zajlott változatos, játékos formában. A mozgás szervi fogyatékosok is 

a diagnózisuknak megfelelő ellátásban, fejlesztésben részesültek 

A fejlesztő órák esetében elmondhatjuk, hogy a tanulók szívesen jártak, jól érezték magukat a 

foglalkozásokon, valamennyiüknél tapasztalható némi javulás egyes területeken. 

     Bordásné Nagy Ildikó gyógypedagógus 

 

2.4. Szociális kompetencia-fejlesztés 

 

Egyes tanulók személyes és szociális készségeinek, képességeinek megismerése, fejlesztése 

A szociális kompetencia fejlődését befolyásoló tényezők 

1. Az egyén személyiségéből fakadó tényezők 

Az egyén személyiségéből fakadó tényezők közül a pozitív önértékelés, a pozitív attitűd és 

mások elfogadása hat pozitívan a szociális kompetenciák fejlődésére. E három komponens 

elősegíti, hogy az egyén interakciói során sikeres legyen. Az interakciók visszajelzései alapján 

helyesen képes változtatni a viselkedésén, ha szükséges. A szociális kompetencia kialakulására 

fejlesztően hat, ha az egyén képes a probléma felismerésére, kreatív, alternatív módon történő 

megoldására úgy, hogy közben a saját és a csoportja érdekeit egyaránt figyelembe veszi. 

2. A család által képviselt tényezők 

A kisgyermekkori szocializáció fő színtere a család. A gyermek itt tanulja meg megismerni 

önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedési 

módokat. A leginkább befolyásoló családi tényezők:  

• pozitív szülő-gyermek viszony, 

• az apa és az anya szociális kompetenciája, 

• erős kötődés az anyához, 

• a család magas önértékelése, 

• megfelelő szülői elvárások, 

• pozitív szülői modellnyújtás, 
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• meleg elfogadó, támogató családi környezet. 

• a gyermek temperamentuma, 

• a nevelés, 

• a testvéri hatás, 

• az anya és a gyermek közötti kötődés minősége. 

Az előbb elmondottak alapján nagyon fontosnak gondolom a szülők bevonását a tanulók családi 

és szociális helyzetének felmérésébe, a gyermek viselkedési szokásainak megismerésébe.  

3. Az iskolai környezetből fakadó tényezők 

Gyermekkorban a család után az iskola befolyása a legerőteljesebb a szociális kompetenciák 

fejlődésére. Ezért is van nagy felelősségük a pedagógusoknak, hisz az amúgy is szocializációs 

hiányosságokkal érkezett gyerekek segítése, fejlesztése egyre több feladatot ró rájuk. 

A tanulók szociális kompetenciájára a következő elemek hatnak: 

• „meleg, nyitott iskolai légkör, 

• világosan megfogalmazott célok és szabályok, 

• tanulóközpontú tanulás és tanítás, 

• kooperatív tanulási formák alkalmazása, 

• sokféle tanulási forrás biztosítása, 

• magas tanári elvárások, 

• a gyerekek pozitív elfogadása, 

• tanári kontroll a tanulók felett, 

• személyközi kapcsolatok sokasága. 

Tehát ha a szociális viselkedésnek vannak tanulható elemei, akkor tanítható is, ha megfelelő 

tanulási tapasztalatokat szerezhetnek a gyerekek. A szociálisan sikeres gyerekeknek több 

lehetséges technikájuk létezik a bonyolult (és mindennapi) interperszonális helyzetek 

kezelésére. Ezek magukban foglalják a várható problémák kialakulása iránti fogékonyságot, az 

alternatív cselekvési lehetőségek elgondolását, és a cselekvések következményeinek és a 

viselkedésben megmutatkozó ok-okozati hatás iráni érzékenységet. 

A szociális kompetencia vizsgálható komponensei, például osztályfőnöki megítéléséhez 

felhasználható szempontok 1-1 gyerek esetében a következők lehetnek:  

1. Személyközi viselkedés 

• Konfliktuskezelés 

• Figyelemfelkeltés 

• Üdvözlés 
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• Segítés másokon 

• Viselkedés társalgás közben 

• Viselkedés szervezett játék közben 

• Pozitív attitűdök mások iránt 

2. Önmagával szembeni viselkedés 

• Következmények vállalása 

• Etikus viselkedés 

• Érzelmek kifejezése 

• Pozitív én attitűd 

• Felelősség 

3. Feladattal kapcsolatos viselkedés 

• Verbális kommunikáció feladatvégzés során 

• Figyelés feladatvégzés közben 

• Osztálytermi kommunikáció 

• Csoporton belüli aktivitás 

• Mások előtti szereplés vállalása 

4. Környezeti viselkedés 

• Környezet megóvása 

• Étkezési viselkedés 

• Közlekedés  

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok: 

Ebben a tanévben is kiemelten fontos intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátása. A rendelkezésre álló határozatok alapján nyilvántartjuk a gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, a hátrányos helyzetű valamint a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók névsorát. Ezen adatok alapján a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 

48 fő. A hátrányos helyzetű tanulók száma: 20 fő. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

száma: 37 fő. 

Az iskola folyosóján jól látható helyen található a gyermekvédelemmel foglalkozó intézmények 

és személyek címe, elérhetősége. 

A Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében szakmaközi megbeszélésre ebben az évben 3 

alkalommal került sor (október 18, november 8, február 28). 

A magatartási problémák visszaszorítása érdekében tett lépések: 
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Kiemelten fontos feladatunk a magatartási gondok visszaszorítása. Ettől a tanévtől iskolai 

szociális segítő támogatja munkánkat. Heti 1 alkalommal jár ki intézményünkbe, lehetőség van 

egyéni, csoportos foglalkozásokra, illetve a szülők is kérhetik a segítségét. Nagy szüksége lenne 

iskolánknak iskolapszichológus munkatársra is az egyre növekvő problémák kezelésére. 

Sajnos ebben a félévben is élnünk kellett írásbeli fegyelmező intézkedések kiszabásával. 

Az alábbi fegyelmező intézkedések kiszabása történt az első félévben: 

• Az 1. osztályban nem volt szükség fegyelmező intézkedések kiszabására. 

• A 2. osztályban 2 szaktanári és 2 osztályfőnöki fegyelmező intézkedés. 

• A 3. osztályban 9 szaktanári, 13 osztályfőnöki fegyelmező intézkedés. 

• A 4. osztályban 10 szaktanári, 10 osztályfőnöki és 6 tagintézmény-vezetői fegyelmező 

intézkedés. 

• Az 5. osztályban 35 szaktanári, 13 osztályfőnöki és 1 tagintézmény-vezetői fegyelmező 

intézkedés. 

• A 6. osztályban 12 szaktanári, 17 osztályfőnöki és 7 tagintézmény-vezetői fegyelmező 

intézkedés. 

• A 7. osztályban 15 szaktanári, 16 osztályfőnöki, 1 tagintézmény-vezetői és 4 

intézményvezetői fegyelmező intézkedés. 

• A 8. osztályban 22 szaktanári 9 osztályfőnöki és 1 tagintézmény-vezetői fegyelmező 

intézkedés került kiosztásra. 

A Gyermekjóléti Szolgálat felé ebben a tanévben is több esetben küldtünk problémajelző lapot. 

Hegedűsné Fórián Annamária 

 

2.5. Tanulói hiányzás, annak kezelése 

 

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kiemelt feladatunk a tanulók mulasztásának 

figyelemmel követése. 

A 2018/2019-as tanévben a mulasztások száma 17165 óra, ebből igazolatlan 405 óra. 

Iskolánkban az 1 főre jutó hiányzás: 88,94 óra/fő. A 100 óra igazolt hiányzást meghaladó 

tanulók száma: 39 fő. A 250 óra igazolt hiányzást meghaladó tanulók száma: 9 fő.   

Igazolatlan hiányzások összege ebben az évben 405 óra. 

• Az alsó tagozatban az 1. osztályban 1 tanuló esetében 44 óra igazolatlan hiányzás fordult 

elő, amelyet másik intézményből hozott.  
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• 2. osztályban 1 tanuló 16 óra igazolatlan hiányzást hozott a másik tagintézményből, 

• Az 5. osztály esetében 3 tanulónál fordult elő igazolatlan hiányzás, összesen 356 óra, 

amiből 1 tanuló igazolatlan hiányzása 335 óra. 

• A 6. osztályban nem fordult elő igazolatlan hiányzás. 

• A 7. osztályban 2 tanulónál fordult elő igazolatlan hiányzás, összesen 41 óra.  

• A 8. osztályban 1 tanuló esetében fordult elő 8 óra igazolatlan hiányzás. 

 

Az indokolatlan mulasztások számának csökkentése érdekében tett lépések: 

Az igazolatlan hiányzások csökkentésének érdekében a pedagógusok rendszeresen értesítik a 

szülőket, levélben és/vagy telefonon, illetve felhívják a figyelmüket arra, hogy jobban 

figyeljenek gyermekük rendszeres iskolába járására. Szükség esetén az osztályfőnökök élnek a 

családlátogatás eszközével. A szülők időben kapnak értesítést a szülői értekezletekről valamint 

a fogadóórákról, de ezen időpontokon kívül is rendelkezésükre állnak a pedagógusok minden 

felmerülő problémával kapcsolatban.  

Hegedűsné Fórián Annamária 

 

2.6. Fegyelmi intézkedések 

 

 A 2018/2019-es tanévben 2018. október 05-én 1 diák (Varga Krisztofer Valentin, 6. 

osztály) ellen kezdeményeztünk fegyelmi eljárást a tanuló többszöri vétkes és súlyos 

kötelességszegése miatt. Varga Krisztofer Valentin, megfenyegette a testnevelő tanárát, 

felvételt készített testnevelés órán a tanáráról és osztálytársairól, amit senki nem engedélyezett 

neki. Egyeztető eljárást ajánlottunk fel a szülőknek, amely lehetőséggel nem éltek. 

A fegyelmi tárgyalás első időpontja 2018 december 04. , amin nem jelentek meg.  

Majd a fegyelmi tárgyalás második fordulóján 2019. 01. 07.én sem jelentek meg.  

Mivel a tanuló 16 évét betöltötte, tankötelezettsége megszűnt, ezért édesapja ezen a napon 

kiíratta az iskolából. Így a tanulói jogviszonya megszűnt és az intézmény létszámából törölve 

lett.  
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2.7. Tanulói közösségek együttműködése, DÖK 

 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai 

Tagintézményben diákönkormányzat működik.  

Működésünk rendjét, jogainkat és joggyakorlásunk módját saját szervezeti és működési 

szabályzatunk tartalmazza, melyet a nevelőtestület hagy jóvá. 

Az intézmény vezetője a diákönkormányzatot segítő nevelőn keresztül tart kapcsolatot a 

diákönkormányzattal. 

Az osztályfőnökök az osztályban a gyerekek által megválasztott képviselők segítségével tartják 

a kapcsolatot a diákönkormányzattal. Kapcsolatuk az osztály tanulóival folyamatos. 

A diákönkormányzat tagjai elmondják véleményüket, felszólalnak az osztályközösségük 

érdekében. Rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatot valamint 

saját kreatív ötletekkel állnak elő, a megvalósításban pedig tevékenyen vesznek részt, ezáltal 

fejlesztve személyiségüket és környezetüket. 

Iskolánkban a nevelő testület, a diákönkormányzat tagjai és segítőjük arra törekednek, hogy 

minél összetartóbb közösség kovácsolódjon a tanulók között. 

Ebben az évben sok közösségépítő tevékenység kapott helyet. Mint például: 

- tanulmányi séta 

- diákönkormányzat rendezvényei 

- magyar diák sportnap 

- angol mesemondó verseny 

- iskolai közös ünnepélyek 

- mesevetélkedő 

- egészségnevelési hónap rendezvényei 

- mozi- és színházlátogatás 

- osztály rendezvények 

- Teljeskörű iskolai egészségfejlesztés pályázat programjai 

- osztály farsang 

-  városi népdaléneklési verseny 

- osztály kirándulás 

- hulladékgyűjtés 

- Városi Környezetismereti vetélkedő 

- Kiskulcsosi kavalkád 



106 
 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 2018-2019 tanév év végi beszámolója  

2019. június 24 -én a nevelőtestület által elfogadva. 
 

Tagintézményünkben igen aktív a diákélet. A 2018/ 2019-es tanévet idén is a képviselők 

megválasztásával, a munkaterv elkészítésével kezdtük. A tagokat az osztályközösségek 

delegálják, minden osztályból 2 főt. Jelenleg 12 képviselővel működik a Diákönkormányzat.  

A DÖK titkára Doma Petra Dorina 7.osztályos tanuló és a helyettese Suba Viktória Magdolna  

7. osztályos tanuló.   

Igyekeztünk programjainkba hagyományos, és városi feladatokat is beépíteni. 

A munkánkat az éves munkaterv előkészítésével kezdtük.  

Szeptemberben Hangszer készítő versenyt hirdettünk, melyre szebbnél szebb alkotásokat 

készítettek a tanulók.  

Iskolánkban a Kiskulcsosi Hét programjai tették színesebbé a szeptemberi hónapot. Ezen a 

héten több versenyen indulhattak a tanulók, mint például sikítóverseny, rókavadászat, 

sminkverseny, számháború. A programok között szerepelt hangszeres bemutató, mentős 

előadás, üzemlátogatás, illetve iskolánk védőnője is beszélt munkájáról. 

Októberben Kisállat kiállítással és Rádiós kvízzel emlékeztünk meg az állatok világnapjáról.  

A felsős tanulókkal részt vettünk a városi október 6-i rendezvényen, valamint megemlékeztünk 

az iskolarádióban az aradi vértanúkról.  

Novemberben bekapcsolódtunk az iskolai programokba is, egészségvédelmi vetélkedőt 

tartottunk a felsősöknek.  

Decemberben megajándékoztuk egymást Mikuláskor. 

A tanév februárjában tartottuk meg a diákközgyűlésünket, ahol az első félév munkáját 

tekintettük át tanulócsoportonként. Az iskolában évente legalább egy alkalommal 

diákközgyűlést kell szervezni a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok 

érvényesülésének áttekintése céljából.   

Ebben a hónapban rendeztük meg farsangunkat is. Osztály szinten búcsúztattuk a telet, melyen 

sok diák változatos jelmezt öltött magára.  

A diákönkormányzat tagjai egész évben aktívan képviselték tagiskolánkat különféle városi 

rendezvényeken és folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a Városi diákönkormányzattal. 

Márciusban jelen voltunk a városi március 15-i megemlékezésen és az azt követő fáklyás 

felvonuláson.  

Áprilisban a Föld napja alkalmából virágokat ültettünk és szépítettük az iskolaudvart. 

Megemlékeztünk az iskolarádióban a Holokauszt áldozatairól. E hónap végén hulladékgyűjtést 

szerveztünk a tanulók részére, illetve tojásvadászatot tartottunk iskolai szinten. 

Májusban értékeltük az éves munkánkat és elbúcsúztattuk a 8. osztályos képviselőket. 
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Júniusban megrendezett Diákönkormányzati nap keretén belül Budapestre látogattunk, ahol az 

egész iskola megtekintette a Parlamentet. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Bekapcsolódtunk 

a Városi diákönkormányzat közgyűléseibe is. A tanév során havonta gyűlést tartottunk, ahol 

értékeltük az előző hónap eseményeit, megbeszéltük az aktuális feladatokat, felelősöket 

választottunk.   

Nagyon sok segítséget kaptunk a feladatok lebonyolításához a fenntartótól, a szülőktől és a 

kedves kollégáktól, amit ezúton is köszönünk.  

Szakáll Kinga 

Diákönkormányzatot segítő pedagógus 

2.8. Környezet- és egészségtudatos nevelés 

Iskolánk célja egy olyan intézmény kialakítása, amely minden területen környezetbarát 

és egészségmegtartó. Ahol biztosítva van a gyermekek szakmai, szellemi, érzelmi, esztétikai, 

lelki fejlődése. Olyan fiatalokat kívánunk útjukra bocsátani, akiknek reális esélye van a sikeres 

munkavállalásra, képesek az élethosszig tartó tanulásra.  

Ehhez a Pedagógiai programunkban meghatározott tartalmakat alkalmazunk a 

mindennapi munkánkban.  

A tanév fontos eseményei voltak: 

• a folyosók, tantermek esztétikus dekorálása 

• különböző sportversenyeken való részvétel 

• a Kiskulcsosi Hét programjai 

• Tanulmányi séták az Arborétumban 

• kézműves foglalkozások 

• egészségvédelmi témanapok 

• madáretető készítés, kihelyezés 

• ünnepekről való megemlékezés 

• tanulmányi versenyekbe való bekapcsolódás 

• ökotárgy készítő pályázat 

• iskolakert gondozása 

• Témahetek 

• TeSzedd! akció 
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Ebben a tanévben csatlakoztunk a Világ legnagyobb tanórája elnevezésű programhoz a 

felső tagozatosokkal. Az ENSZ által kitűzött globális célok elérését elevenítettük fel a 

tanulókkal, kisfilmet néztünk, fogalmazást írtunk. Októberben az Állatok világnapjáról 

emlékeztünk meg a Diákönkormányzat segítségével. Decemberben kaptunk egy megkeresést 

„Klímastratégiák kialakítása és környezeti szemléletformálás Jász- Nagykun Szolnok 

Megyében” címmel, melyben kérték az intézményt, hogy csatlakozzunk a környezeti 

szemléletformáláshoz. Minden korosztálynak, az életkori sajátosságokat figyelembe véve 

beszéltünk a klímaváltozásról és annak következményeiről. Legfontosabb feladatunk az 

érzékenyítés, mely után nagyobb az esély arra, hogy a környezetéért tenni, cselekedni akaró 

felnőtteket nevelünk.  

Újra bekapcsolódtunk a Fenntarthatósági témahét, TeSzedd! akció, Víz- és Föld napi 

rendezvényekbe, Happy-hét programjaiba. Elveteményeztünk a kiskertben, és beneveztünk a 

legszebb konyhakertek programba. 

Pedagógiai tevékenységeink kiemelt feladata az egészséges életmód és környezettudatos 

magatartás valamint az egészséges és harmonikus életmódot megalapozó szokások kialakítása, 

értékként való elfogadása. 

Lehetőség szerint minden tanórán, tanórán kívüli tevékenységben, szünetekben 

kihangsúlyozzuk az egészséges életmód jelentőségét.  

Értékeink között szerepel a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges 

szellemi, érzelmi és testi képességek fejlesztése, melynek érdekében, nagy gondot fordítunk a 

példamutatásra, az alapvető higiénés szokások kialakítására, a helyes táplálkozásra. 

Szűrővizsgálatokon veszünk részt, versenyeket hirdetünk az egészséges életmóddal 

kapcsolatban, az egészségnevelési hónap keretein belül mélyítjük az ismereteket, gyakorlati 

tevékenységeket végzünk.  

A tanév során sor került fogászati szűrésre, védőnői szűrővizsgálatra, orvosi vizsgálatra, 

a tanulók megkapták a kötelező, vagy önként vállalt védőoltásokat. A tej- és gyümölcsprogram 

továbbra is folytatódik, sok gyermek örömére. A novemberi hónap az egészségnevelés 

keretében zajlott, vetélkedők, zöldség- és gyümölcsszobrászkodás, beszélgetések színesítették 

a programokat. Az egészséges, harmonikus életre nevelés keretében különböző 

osztályprogramok is megvalósultak, részt vettünk városi megemlékezéseken, mélyítettük 

kulturális identitásunkat. Iskolánk védőnője előadást tartott a felsős osztályok számára, ahol az 
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életszakaszukra jellemző változásokat beszélték meg együtt az osztállyal, vagy nemi bontásban. 

A TIE pályázat segítségével érdekes programokba kapcsolódhattak be a gyerekek. 

Mester Anikó 

 

3.Eredmények 

3.1 Tanulmányi mutatók (magatartás-szorgalom; tantárgyi átlagok; továbbtanulási mutatók; 

kitűnő tanulók – bukások száma; dicséretek – figyelmeztetések száma;) 

A pedagógusok nevelő-oktató munkájának egyik legfontosabb feladata a tanulók tanulmányi 

munkájának ellenőrzése, értékelése a helyi tanterv alapján. A tantervben az egyes évfolyamok 

végén a fejlődés várható eredményeinek meghatározását irányelveknek kell tekinteni. A 

tanulók rendszeres értékelése a pedagógiai folyamat meghatározó része. Az értékelés motiválja 

a tanulót, visszacsatol a szaktanár számára, jelzést küld a szülő felé,s folyamatosan segíti az 

iskola ellenőrzési rendszerét. 

A tanulók értékelésének módszerei, helye a pedagógiai folyamatokban 

A tanulók értékelésének általános módszereit alkalmazzuk, amelyek a különböző tantárgyak 

sajátosságaihoz alkalmazkodnak. 

 Szóbeli feleletek, amelyek célja az előző tanórákon feldolgozottak számonkérése és 

osztályzattal történő értékelése, 

 Írásbeli feladatok megoldásának osztályzattal történő értékelése 

 Témazáró dolgozatok, amelyek egy-egy tanulási egység végén adnak összegzést a 

tanulók követelményekhez képesti tudásszintjéről. 

 Gyakorlati tevékenység és annak eredményeinek értékelése. 

A tanulók teljesítményének értékelése 

A nevelőtestület az értékelés igazságosságát, objektivitását és rendszerességét fontos 

alapelvként ismeri el. Elkülöníti az értékelést az osztályozástól, mindkettőt funkciójának 

megfelelően alkalmazza. Iskolánkban az értékelés elsősorban a tanuláshoz való pozitív 

viszonyt, motiváltságot, a pozitív irányú elmozdulást segíti. A tanulók teljesítményének 

elbírálásakor különbséget kell tennünk az értékelés és az osztályzattal történő minősítés között. 

Az értékelésnél megállapítjuk a fejlődést, a sikeres munkát, biztatjuk, dicsérjük a tanulót, 

értékeljük igyekezetét, önállóságot, de rámutatunk a hiányosságokra is. Az osztályzatokkal 

történő minősítésnél a tantervi követelményeket tarjuk mérvadónak.  

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó 

szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul a tagintézmény 
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jó hírnevének megőrzéséhez, a tagintézmény dicséretben részesíti. A tagintézmény ezen 

túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki:  

 eredményes tevékenységet folytat 

 a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet folytat 

 területi, megyei, országos tanulmányi és sportversenyen eredményesen szerepel. 

Az a tanuló, aki egész évben példamutató magatartás tanúsított és kiemelkedő munkát 

végzett, a tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményért 

 példamutató magatartásért 

 kiemelkedő szorgalmáért 

 példamutató magatartásáért és kiemelkedő szorgalmáért dicséretben részesül. 

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnökök- az 

osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével havonta végzik. A félévi és az év 

végi minősítést az évközi értékelések alapján kell meghatározni. A minősítés megállapítása a 

tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.  

Alsó tagozatban: 

Az első osztály osztálylétszáma 20.   

A tanulók magatartásának, szorgalmának mutatói az év során. 12 tanuló példás, 8 tanuló jó 

magatartásban részesült. A tanulók szorgalmát tekintve 13 tanuló példás, 6 jó értékelést kapott 

1 változó. Az osztály tanulmányi átlagát tekintve 9 tanuló kiválóan teljesített, 9 tanuló jól 

teljesített, 1 tanuló megfelelően, 1 felzárkóztatásra szorul, szülői kérésre évet ismétel. 

A 20 tanulóból kitűnő tanuló lett 7 tanuló, 2 tanuló jelessel zárta az évet, Dicséreteket tekintve 

37 dicséretet kaptak. Ebből 16 szaktanári dicséret, 18 osztályfőnöki, 2 tagintézmény-vezetői, 1 

intézményvezető. Az osztályban elmarasztalás nem volt. 

A második osztály osztálylétszáma 21.  

A tanulók magatartásának mutatói az év során: 13 tanuló példás, 5 tanuló jó, 3 tanuló változó 

értékelést kapott.  A tanulók szorgalmát tekintve 8 példás, 13 jó értékelést kapott.  

Az osztály tanulmányi átlaga 4,53 lett. Az évet 6 tanuló kitűnő bizonyítvánnyal zárta, 1 tanuló 

jeles lett. Az év során 63 dicséretet kaptak, ebből 13 szaktanári, 37 osztályfőnöki, 4 

tagintézmény-vezetői, 3 intézményvezetői. 6 nevelőtestületi. Az osztályban összesen 4 írásbeli 

figyelmeztetés kiosztva. Ebből 2 szaktanári, 2 osztályfőnöki figyelmeztetés. 

A harmadik osztály osztálylétszáma 24 fő. 
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A tanulók magatartásának mutatói: 9 tanuló példás, 8 tanuló jó, 7 tanuló változó értékelést 

kapott. A tanulók szorgalmát tekintve 6 példás, 13 jó, 5 változó értékelést kapott.  

Az osztály tanulmányi átlaga 4,35 lett. Az évet 4 tanuló kitűnő bizonyítvánnyal zárta, 0 tanuló 

jeles lett. 

Dicséreteket tekintve összesen 61 dicséretet kaptak. Ebből 26 szaktanári, 28 osztályfőnöki, 4 

tagintézmény-vezetői, 3 intézményvezetői. Az osztályban összesen 22 írásbeli figyelmeztetés, 

intés lett kiosztva. Ebből 9 szaktanári, 8 osztályfőnöki figyelmeztetés, 4 osztályfőnöki intő, 1 

osztályfőnöki megrovás,  

A negyedik osztály osztálylétszáma 21, ebből 2 magántanuló orvosi szakvélemény alapján. 

A tanulók magatartásának. 8 tanuló példás, 6 tanuló jó, 5 változó, 2 rossz értékelést kapott.  

A tanulók szorgalmát tekintve 9 példás, 6 jó, 5 változó, 1 hanyag értékelést kapott.  

Az osztály tanulmányi átlaga 4,48 lett. Az évet 8 tanuló kitűnő bizonyítvánnyal zárta, 1 tanuló 

jeles lett. Évet ismétel 1 tanuló. 

Dicséreteket tekintve összesen 51 dicséretet kaptak. Ebből 3 szaktanári, 35 osztályfőnöki, 6 

tagintézmény-vezetői. 7 intézményvezetői. Az osztályban összesen 15 írásbeli figyelmeztetés, 

intés lett kiosztva. Ebből 10 szaktanári, 6 osztályfőnöki figyelmeztetés, 3 osztályfőnöki intő, 1 

osztályfőnöki megrovás, 4 tagintézmény-vezetői figyelmeztetés, 2 tagintézmény-vezetői intő. 

Felső tagozatban:  

Az ötödik osztály osztálylétszáma 29 fő. 

A tanulók magatartásának mutatói: 13 tanuló példás, 9 tanuló jó, 5 változó, 2 rossz értékelést 

kapott. A tanulók szorgalmát tekintve 6 tanuló példás, 14 tanuló jó, 6 változó,3 hanyag értékelés 

kapott. Az osztály tanulmányi átlaga 4,27 lett. Az évet 4 tanuló kitűnő bizonyítvánnyal zárta, 1 

tanuló jeles lett. Évet ismétel 2 tanuló. 

Összesen 103 dicséretet kaptak, ebből 32 szaktanári, 38 osztályfőnöki, 16 tagintézmény-

vezetői, 17 intézményvezetői. Az osztályban összesen 49 írásbeli figyelmeztetés, intés lett 

kiosztva. Ebből 35 szaktanári figyelmeztetés, 8 osztályfőnöki figyelmeztetés, 4 osztályfőnöki 

megrovás, 1 osztályfőnöki intő, 1 tagintézmény-vezetői figyelmeztetés. 

A hatodik osztály osztálylétszáma 31 fő. 

A tanulók magatartásának mutatói: 11 tanuló példás, 12 tanuló jó, 6 változó, 2 rossz értékelést 

kapott. A tanulók szorgalmát tekintve 7 példás, 5 jó, 17 változó, 2 hanyag értékelést kapott. Az 

osztály tanulmányi átlaga 4,03 lett. Az évet 3 tanuló kitűnő bizonyítvánnyal zárta, 3 tanuló jeles 

lett. Évet ismétel 1 tanuló.  
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Összesen 71 dicséretet kaptak, ebből 33 szaktanári, 21 osztályfőnöki, 9 tagintézmény-vezetői, 

8 intézményvezetői. Az osztályban összesen 36 írásbeli figyelmeztetés, intés lett kiosztva. 

Ebből 12 szaktanári figyelmeztetés, 9 osztályfőnöki figyelmeztetés, 4 osztályfőnöki intő, 4 

osztályfőnöki megrovás, 7 tagintézmény-vezetői figyelmeztetés. 

A hetedik osztály osztálylétszáma 26 fő, ebből 2 magántanuló orvosi szakvélemény alapján. 

A tanulók magatartásának mutatói: 13 tanuló példás, 8 tanuló jó, 1 tanuló változó és 4 rossz 

értékelést kapott. A tanulók szorgalmát tekintve példás, 4 jó, 8 változó, 6 hanyag értékelést 

kapott. Az osztály tanulmányi átlaga 3,76 és 4 kitűnő, és 1 jeles tanuló lett. 

Osztályt ismételnie kell 3 tanulónak, 1 fő pedig javítóvizsgát tehet. 1 vagy 2 gyermek szeretne  

jelentkezni a HÍD II. programba, de ez még bizonytalan.  

Összesen 161 dicséretet kaptak, ebből 40 szaktanári, 92 osztályfőnöki, 15 tagintézmény-

vezetői, 14 intézményvezetői. Az osztályban összesen 36 írásbeli figyelmeztetés, intés lett 

kiosztva. Ebből 15 szaktanári figyelmeztetés, 13 osztályfőnöki figyelmeztetés, 2 osztályfőnöki 

intő, 1 osztályfőnöki megrovás, 1 tagintézmény-vezetői figyelmeztető, 2 intézményvezetői 

figyelmeztető, 2 intézményvezetői intő.  

A nyolcadik osztály osztálylétszáma 21 fő, ebből 1 magántanuló szakértői vélemény alapján. 

A tanulók magatartásának mutatói: 5 tanuló példás, 8 tanuló jó, 6 tanuló változó és 2 tanuló 

rossz értékelést kapott. A tanulók szorgalmát tekintve 3 példás, 8 jó, 2 változó, 8 hanyag 

értékelést kapott. Az osztály tanulmányi átlaga 3,8 lett. Az évet 2 tanuló kitűnő és 1 jeles 

bizonyítvánnyal zárta.  

Javítóvizsgát tehet 1 tanuló 2 tantárgyból. Évet ismételni köteles 1 tanuló, aki már 16 éves, ezért 

tankötelezettsége megszűnik, nem kíván tovább tanulni. 

Összesen 19 dicséretet kaptak, ebből 4 szaktanári, 6 osztályfőnöki, 4 tagintézmény-vezetői, 5 

intézményvezetői. Az osztályban összesen 32 írásbeli figyelmeztetés, intés lett kiosztva. Ebből 

22 szaktanári figyelmeztetés, 5 osztályfőnöki figyelmeztetés, 4 osztályfőnöki intő, 1 

tagintézmény-vezetői figyelmeztető. 

 

Intézményi szinten: A tanulmányi átlagunk 4,17 az előző tanév végi eredménytől 0,05 – dal 

jobb. A legjobbak közül 38 kitűnő és 10 jeles bizonyítványt kaptak, ezek a teljesítmények az 

előző év végén 40 kitűnő és 7 jeles volt. A kitűnők száma csökkent 2-vel, a jelesek száma pedig 

nőtt 3-mal. A magatartási átlag 4,15 ez az érték tavaly 4,18 volt és a szorgalom átlaga most 

3,91, ami előző évben pedig 3,92 volt. Mindkettő apró csökkenést mutat. 
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Dicséretek száma: szaktanári 167, osztályfőnöki 275, tagintézmény-vezetői 60, 

intézményvezetői 58, nevelőtestület 6.  

Elmarasztalások száma: szaktanári 105, osztályfőnöki 80, tagintézmény-vezetői 16, 

intézményvezetői 4. 

Tantárgyi eredmények 

                           osztályok 
2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

tantárgyak  

Magyar nyelv 4,10 3,65 3,90 3,62 3,39 3,38 3,29 

Magyar irodalom 4,29 4,00 4,05 3,79 3,87 3,88 3,76 

Angol   4,40 3,89 3,38 3,31 3,40 

Matematika 4,00 3,87 3,67 3,54 3,32 2,96 3,14 

Történelem és 

állampolgári ismeretek 

  

 3,83 3,06 3,23 3,29 

Környezetismeret, 

természetismeret 

3,95 3,46 
4,10 3,83 3,42   

Fizika     3,32 3,23 3,57 

Biológia és egészségtan 
  

   3,65 3,29 

Kémia      3,23 3,29 

Földrajz      3,27 3,29 

Ének-zene 4,95 4,54 4,62 4,62 4,61 4,38 4,52 

Vizuális kultúra 4,67 4,71 4,95 4,86 4,94 4,65 4,57 

Informatika    4,10 4,10 3,69 4,00 

Technika és életvitel 
4,95 4,71 

5,00 4,86 4,90 4,23  

Testnevelés és sport 4,81 4,83 4,80 4,66 4,94 4,48 4,35 

Dráma és tánc    4,83    

Etika/hit-és erkölcstan 
4,80 4,83 

4,95 4,40 4,45 4,52 4,41 

Átlag: 4,53 4,35 4,48 4,27 4,03 3,76 3,80 
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Lemorzsolódási mutatók 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi 

átlageredménye közepes teljesítmény alatti, vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest 

legalább 1,1 mértékű romlást mutat. Tagintézményünkben 15 ilyen tanuló van az idén, 5. 

osztályban 2 fő 6. osztályban 1 fő, 7. osztályban 6 fő, 8. osztályban 6 fő. Félévkor ezek az 

adatok: 6. osztályban 3 fő, 7. osztályban 9 fő, 8. osztályban 5 fő, összesen 17 tanuló volt.  

Előző év végén ezek a mutatószámok hasonlóképpen alakultak: 20 tanulóból fő, 6. osztályban 

5 fő, 7. osztályban 9 fő, 8. osztályban 6 fő teljesítménye érte el ezt a szintet.  

Öt tanévre visszatekintve az alábbi adatokat láthatjuk: 

Tanév 5. o. 6.o. 7.o. 8.o. Összesen 

2014-2015. félév 4 4 9 4 21 

2014-2015. év vége 5 4 9 4 22 

2015-2016. félév 3 4 7 6 20 

2015-2016. év vége 4 4 7 6 21 

2016-2017. félév 2 6 7 3 18 

2016-2017. év vége 2 7 6 3 18 

2017-2018. félév 0 3 9 5 17 

2017-2018. év vége 0 5 9 6 20 

2018-2019. félév 2 1 6 7 16 

2018-2019. év vége 2 1 6 6 15 

 

Hagyományos értelemben az iskolában lemorzsolódott a gyermek, aki javítóvizsgát tehet, vagy 

az évismétlő tanulók, akik egész éves munkájuk értékelése alapján nem érték el az adott 

évfolyam minimum követelményét. Az éves teljesítményük alapján 11 tanuló tudása, 15 

tantárgyból a nevelőtestület határozata alapján nem éri el a tovább haladáshoz szükséges 

minimum szintet. 

A következő táblázat mutatja a 2015 – 2018. tanévig tartó időszak bukásait: 

2014- 2015. 

 tanév bukásai 

2015- 2016. 

tanév bukásai 

2016- 2017. 

 tanév bukásai 

2017- 2018. 

tanév bukásai 

2018- 2019. 

tanév bukásai 

 1. 

félév 

2. 

félév 

1. 

félév 

2. 

félév 

1. 

félév 

2. 

félév 

1. 

félév 

2. 

félév 

1. félév 

 

2. félév 

tanulók  9 7 13 9 10 13 16 11 15 11 

tantárgy 16 12 10 15 7 9 14 15 15 15 
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3.2. Verseny- és pályázati eredmények 

Versenyeredmények 

Tanulmányi versenyek 

• városi szintű eredmények 

Verseny neve Ideje Helye Versenyző neve Osztály Helyezés Felkészítő 

Városi 

Bábkészítő 

Pályázat 

2018.11.14. 
Kiskulcsosi 

Tagintézmény 

Kiss Liliána 1. 1. 
Lajtosné Békési 

Anikó 

Kun Gergely 1. 2. 
Lajtosné Békési 

Anikó 

Tóth Fruzsina 2. 3. 
Vadainé Kovács 

Szilvia 

Molnár Anna 

Matematika 

Emlékverseny 

2018.11.14. 
Kováts Mihály  

Tagintézmény 

Jónás Lili Hanna 
5. 

2. 
Dr. Király Józsefné 

Doma Dominik 9. 

Kiss Cintia 6. 3. Futóné Szabó 

Margit Zsákai Márk 6. 6. 

Beregszászi Flóra 7. 4. 

Dr. Király Józsefné 
Kovács Zoltán 7. 5. 

Monori Imre 8. 1. 

Győri József 8. 8. 

„Mozdulj 

Család” 
2018.11.22. 

Györffy István 

Katolikus 

Általános 

Iskola 

Kiss Liliána 1. 3. 
Vargáné Molnár 

Éva Zsuzsánna 

Németh Ferenc 2. 1. 
Veres Henrietta 

Katalin 

Kováts –

tehetségpont  

Sudoku-párbaj 

2018.12.03. 
Kováts Mihály  

Tagintézmény 

Kovács Máté 5. 1. 
Dr. Király Józsefné 

Jónás Lili Hanna 5. 2. 

Kiss Cintia 6. 1. 
Futóné Szabó 

Margit Tóth János 

László 
6. 2. 

Kovács Zoltán 7. 1. 

Dr. Király Józsefné Doma Petra 

Dorina 
7. 2. 

Kiskulcsos 

Tales 
2018.12.05. 

Kiskulcsosi 

Tagintézmény 

Réz Petra 4. 
2. Pályiné Kovács 

Ildikó Mónika 
Kovács Máté 5. 

Jónás Lili Hanna 5. különdíj 

Doma Petra 

Dorina 
7. 

 

3. 

Pályiné Kovács 

Ildikó Mónika 

„Jégvirág” 2018.12.12 Tóth Gréta 2. 
Ezüst-

oklevél 

Veres Henrietta 

Katalin 
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Városi 

Mesemondó 

verseny 
Déryné 

Kulturális 

Központ 

Szabó László 3. 
Bronz-

oklevél 
Kiss-Andrási Erika 

Rimaszombati 

Máté 
3. 

Bronz-

oklevél 

Angyal 

Alexandra Dóra 
4. 

Ezüst-

oklevél 
Nagy Erzsébet 

Mihácsi Roxána 
Bronz-

oklevél 

Karácsonyi 

Gyertyaláng 

Rajzpályázat 

2018.12.18 

Városi Cigány-

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Németh Viktor, 

Tóth Boglárka, 

Mándi Tamara, 

Kele Nóra, 

Mányi Viktor, 

Szabó László, 

Dékény Zsolt, 

Budai Roland, 

Szőke Dorina, 

Rimaszombati 

Máté 

 

3. 

Ezidáig 

nem 

kaptak 

visszajel-

zést 

Cserés Gabriella 

Városi 

helyesíró 

verseny 

2019.01.23 
Kováts Mihály  

Tagintézmény 

Rimaszombati 

Noémi 2. 
2. Veres Henrietta 

Katalin 
Tóth Fruzsina 5. 

Rimaszombati 

Máté 
3.  Kiss-Andrási Erika 

Szabó László 

Öko-tárgy 

készítő 

Városi 

Pályázat 

2019.01.23 
Kováts Mihály  

Tagintézmény 

Tóth Gréta 

2. 

1. 

Vadainé Kovács 

Szilvia 

Németh Ferenc Különdíj 

Szancsik Anna 

Csilla 

Emlék-

lap 

Jézus élete 

Városi 

Rajzpályázat 

2019.01.24 

Szent Pál 

Marista 

Általános 

Iskola 

Németh Ferenc 2. 1. 
Veres Henrietta 

Katalin 

Monori Vivien 4. 3. 
Hegedűsné Fórián 

Annamáia 

Kiss Cintia 6. 3. 
Bacsó Andrea 

Rózsa 

Györffy 

helytörténeti 

pályázat 

2019.02.11 

Györffy István 

Katolikus 

Általános 

Iskola 

Weibl Hanna 

6. 

1. 
Mester Anikó 

 

 

 

 

Pintér Gabriella 2. 
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Györffy Téka 

Szépolvasó 

verseny 

2019.02.13 

Györffy István 

Katolikus 

Általános 

Iskola 

Nagy Enikő 

 
2. 4. 

Veres Henrietta 

Katalin 

Szancsik Anna 

Csilla 

 

2. 6. 
Veres Henrietta 

Katalin 

Rimaszombati  

Máté 
3. 2. Kiss- Andrási Erika 

Orbán Lili 4. 3. Nagy Erzsébet 

Jónás Lili Hanna 

 
5. 3. Nagy Éva 

Kovács Máté 5. 5. Nagy Éva 

„English is 

Fun” angol 

nyelvi verseny 

2019.02.15. 

Györffy István 

Katolikus 

Általános 

Iskola 

Mándi Iván Alex 5. 4. Nagy Éva 

Jónás Lili Hanna 5. 7. Nagy Éva 

Kovács Zoltán 7. 8. Nagy Éva 

Aranyosi 

Napok 

Rajzverseny 

2019.03.04. 

Arany János 

Általános 

Iskola 

Kiss Réka Mária  

 
5. 1. 

Bacsó Andrea 

Rózsa 

Kele Gabriella 8. 1. 
Bacsó Andrea 

Rózsa 

Fülöp Zsuzsanna 

 
7. Különdíj 

Bacsó Andrea 

Rózsa 

Aranyosi 

Napok 

Városi 

Irodalmi 

Verseny 

 

2019.03.05 

Arany János 

Általános 

Iskola 

Kovács Zoltán 7. 

1. Nagy Éva 

Doma Petra 

Dorina 
7. 

Kiss Cintia 6. 

Jónás Lili Hanna 5. 

Kocsis László 8. 

4. 

Horváthné Pandur 

Tünde Róza 

 

Suba Viktória  7. 

Kovács Lili 7. 

Tóth Zsófia 6. 

Alapműveleti 

matematika 

verseny 

2019.04.10. 
Kováts Mihály 

Tagintézmény 

Kiss Cintia 6. 4. 
Futóné Szabó 

Margit 

Dr. Király Józsefné 

Zsákai Márk 6. 5-6 

Sípos Kariana 8. 3. 

Monori Imre 8. 4. 

Malomjáték 

Bajnokság 
2019.04.24 

 Család- 

és gyermekjólé

ti szolgálat  

Nagy István 8. 2. Dr. Király Józsefné 

Városi 

Környezetisme

reti vetélkedő 

2019.04.30. 

KÁIAMI 

Kiskulcsosi 

tagintézmény 

Rácz Anna 

Orbán Lili 

Angyal 

Alexandra 

4. 

2. 

3. 

5. 

Fóriánné Hegedűs 

Annamária 

2019.05.14 
Kováts Mihály  

Tagintézmény 

Kovács Zoltán 7. 1. 
Mester Anikó 

Győri József 8. 1. 
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Kováts Mihály 

Történelem 

Emlékverseny 

Garai István 8. 1. 

Monori Imre 8. 1. 

Pintér Gabriella 6. 3. 

Kovács Lili 7. 3. 

Doma Petra 

Dorina 
7. 3. 

Hornung Aléna 8. 3. 

Egészségfejles

ztési iroda által 

szervezett 

városi parlagfű 

verseny 

2019.05.22. Kórház 

Kovács Lili 7. 

2. Mester Anikó 
Kovács Zoltán 7. 

Suba Viktória 7. 

Tóth Enikő 7. 

A KÁIAMI a 

Kovátsos 

gyermekekért 

Egyesület 

együttműködve 

Tárgykészítő 

pályázat 

2019.05.24. Káiami 

Sánta Réka 

Olívia 
1, 

 

Vadainé Kovács 

Szilvia 

Veres Henrietta 

Katalin 

Kun Gergely 1. 

Kiss Liliána 1. 

Silye Enikő 1. 

Radványi Cintia 

Éva 
1. 

Laczko Levente 1. 

Radványi 

Boglárka 
1. 

Németh Ferenc  2. 

Madarász Fanni 2. 

Szentannai 

Melissza 
2. 

A KÁIAMI a 

Kovátsos 

gyermekekért 

Egyesület 

együttműködve 

Rajzpályázatot 

pályázat 

2019.05.24 KÁIAMI 

Radványi Cintia 

Éva 
1. 

 

Vargáné Molnár 

Éva Zsuzsánna 

Veres Henrietta 

Katalin 

Cserés Gabriella 

Kiss Dorina 2. 

Madarász Fanni 2. 

Németh Ferenc 2. 

Varga Zoltán 2. 

Tóth Gréta 2. 

Szentannai 

Melissza 
2. 

Szabó László 3. 

Mándi Tamara 3. 

Madarász Liliána 3. 

SULI-HÓD 

levelező-

verseny 

2019.05.22.  

Tóth Fruzsina 

Alexandra 
2. 

  

Bodnár Dominik 3. 

Kele Nóra 3. 

Silye Enikő 1. 

Radványi 

Boglárka 
1. 
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Vadász Csilla 

Emília 
1. 

Sánta Réka 

Olívia 
1. 

Kónya Nikolett 

Zita 
1. 

Kiss Liliána Zita 1. 

Radványi Cintia 

Éva 
1. 

Lacko Levente 1. 

 

Megyei szintű eredmények 

Verseny neve Besorolása Ideje Helye Versenyző 

neve 

Osztálya Helye

zés 

Felkészítő 

Klímaváltozás 

Rajzpályázat 
Megyei 2018.12.17. Szolnok 

Tóth 

Boglárka, 

3. 

Ezidái

g nem 

kapta

k 

vissza

jelzést 

Cserés 

Gabriella 

Mándi 

Tamara, 

Mányi 

Viktor, 

Madarász 

Liliána, 

Kele Nóra 

„Szép magyar 

beszéd” 
Területi 2019.02.07. Karcag 

Kiss Éva 

Noémi 
6. 2. 

Horváthné 

Pandur 

Tünde 

Róza 

 

Angol nyelvű 

versmondó 

verseny 

Regionális 2019.02.14. 

Kisújszállás 

Illésy Sándor 

Szakközépiskola 

Réz Petra 

 
4. 3. 

Nagy Éva 

Jónás Lili 

Hanna 

 

5. 2. 

Doma 

Petra 

Dorina 

 

7. 1. 

Curie 

környezetvéd

elmi verseny 

Területi 

2019.02.16. 

Csapat 

verseny 

Karcagi 

Nagykun 

Református 

Általános Iskola 

Szabó 

László 

Madarász 

Liliána 

Rimaszom

bati Máté 

3. 1. 

Kiss- 

Andrási 

Erika 
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Angyal 

Alexandra 

Rácz Anna 

Orbán Lili 

4. 2. 

Hegedűsé 

Fórián 

Annamária 

Györfi 

Tünde   

Réz Petra 

Szűcs 

Viktória 

4. 3. 

Hegedűsé 

Fórián 

Annamária 

IV. Jász-

Nagykun 

Megyei 

Versmondó 

verseny 

Megyei 2019.04.11. Jászjákóhalma 

Kiss Éva 

Noémi 
6. 3. Horváthné 

Pandur 

Tünde 

Róza 

 

Horváthné 

Pandur 

Tünde 

Róza 

Felnőtt 

kategória 
1. 

Ki mit tud?  

Verseny 
Területi 2019.04.24. 

Déryné 

Kulturális 

Központ 

Farkas 

Vivien 
7. 

Külön

díj 

Horváthné 

Pandur 

Tünde 

Róza 

 

Országos szintű eredmények  

 

Verseny neve Besorolása Ideje Helye Versenyző 

neve 

Osztálya Helye

zés 

Felkészítő 

Curie 

környezet-

védelmi 

verseny 

Országos 2019.04.27. Szolnok 

Rimaszom

bati Máté 

3. 10. 

Kiss-

Andrási 

Erika 

Szabó 

László 

Madarász 

Liliána, 

 

Sport eredmények 

Városi versenyek 

Verseny 

neve 

Ideje Helye Versenyző 

neve 

Osztály Helyezés Felkészítő Megje

gyzés 

Kiskulcsos 

Kupa 

 

2018. 

09.26. 

Kiskulcsosi 

Tagintézmény 

Leány 

csapat 
6-7. 1. 

Jobbágy 

Gergő 

László 

 

Fiú csapat 
4-5-6-

7. 
2. 

Jobbágy 

Gergő 

László 
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MDSZ 

labdarúgás 

2019. 

03.28. 

Karcag Városi 

Sportpálya 

Fiú III. 

korcsoport 
4-5-6. 5. 

Jobbágy 

Gergő 

László 

 

MDSZ 

labdarúgás 

2019.04.

03. 

Karcag Városi 

Sportpálya 

Fiú II. 

korcsoport 
4-5. 1. 

Jobbágy 

Gergő 

László 

 

MDSZ 

labdarúgás 

2019.04.

04. 

Karcag Városi 

Sportpálya 

Fiú IV. 

korcsoport 
7-6. 2. 

Jobbágy 

Gergő 

László 

 

MDSZ 

labdarúgás 

2019.04.

09. 

Karcag Városi 

Sportpálya 

Lány III- 

IV. 

korcsoport 

6-7. 3. 

Jobbágy 

Gergő 

László 

 

MDSZ 

labdarúgás 

2019.04.

11. 

Rákóczifalva 

Városi 

Sportpálya 

Fiú II. 

korcsoport 
4-5. 6. 

Jobbágy 

Gergő 

László 

 

Aranyosi 

Napok 

Városi Toldi 

erőverseny 

2019.03.

07. 

Arany János 

Általános 

Iskola 

Budai 

Rajmond 
5. 6. 

Jobbágy Gergő 

László 

Zsákai 

Márk 
6. 1. 

Budai 

Dominik 
7. 4. 

Monori 

Imre 
8. 2. 

Kováts 

Mihály  

Emlékváltó 

futás 

2019.05.

15. 

Kováts Mihály 

Tagintézmény 

III.-IV. 

Korcsoport 
5-6-7-8 4. 

Jobbágy Gergő 

László 

Szent Pál 

Kupa 

2019.05.

20. 

Szent Pál 

Marista Ált. 

Isk. 

II.korcsop. 3-4 3. 
Jobbágy Gergő 

László 

Szent Pál 

Kupa 

2019.05.

23. 

Szent Pál 

Marista Ált. 

Isk. 

III.korcsop. 5-6 3. 
Jobbágy Gergő 

László 

 

Körzeti versenyek 

Verseny 

neve 

Ideje Helye Versenyző 

neve 

Osztály Helyezés Felkészítő Megjegyzés 

„Dobd a 

kosárba” 

2018.11.23

. 
Rákóczifalva 

I.korcsoport 

II.korcsopo

rt 

1-2 

3-4 

3. 

3. 

Jobbágy 

Gergő 

László 
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MDSZ 

Futsal 

Körzeti 

Selejtező 

2018.11.28

. 

Karcag 

Városi 

Sportcsarnok 

IV. 

Korcsoport 

6-7-8. 5. Jobbágy 

Gergő 

László 

 

MDSZ  

Lány 

kézilabda 

2019.02.11

. 

 

Karcag 

Városi 

Sportcsarnok 

III. 

Korcsoport 

4-5-6. 2. Jobbágy 

Gergő 

László 

 

MDSZ  

Fiú kézilabda 

2019.02.14

. 

Tiszaföldvár III. 

Korcsoport 

4-5-6-

7. 

2. Jobbágy 

Gergő 

László 

 

MDSZ Lány 

kosárlabda 

2019.02.21

. 

Karcag 

Városi 

Sportcsarnok 

IV. 

Korcsoport 

6-7. 3. Jobbágy 

Gergő 

László 

 

MDSZ 

Atlétika 

Többpróba 

2019.04.29

. 

Karcag IV. 

Korcsoport 

lány 

7-8 2. Jobbágy 

Gergő 

László 

 

MDSZ 

Atlétika 

Többpróba 

2019.04.29 Karcag IV. 

Korcsoport 

fiú 

7-8 2. Jobbágy 

Gergő 

László 

 

MDSZ 

Atlétika 

Többpróba 

2019.04.29 Karcag IV. 

Korcsoport 

fiú 

7-8 2. Jobbágy 

Gergő 

László 

egyéni 

Botos 

Róbert 8.o. 

 

Megyei versenyek 

Verseny 

neve 

Ideje Helye Versenyző 

neve 

Osztály Helyez

és 

Felkészítő Megjegyzés 

Duatlon 

MDSZ 

Megyei 

Döntő 

2018. 

10.01. 

Kunmadaras 

Repülőtér 

Bihari Bence 

Dániel 

6. 1. 

Jobbágy 

Gergő 

László 

 

Egyéni Zsákai Márk 6. 1. 

Budai 

Dominik 

7. 2. 

Fiú csapat 3. korcsoport 2.  

Lány csapat 4. korcsoport 3.  

Fiú csapat 4. korcsoport 1.  

MDSZ 

Labdarúgó 

Megyei 

döntő 

2019.

04.11 
Rákóczifalva 

 

Fiú csapat 

 

II.korcsoport 

 

4. 

Jobbágy 

Gergő 

László 

 

 

 

Országos verseny 
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Verseny neve Ideje Helye Versenyző 

neve 

Osztály Helyezés Felkészítő Megjegyzés 

- - - - - - - - 

 

Sport pályázatok, versenyek 

 

A jelenlegi (2018/2019-es) tanév az egyik legsikeresebbek közé tartozik.  

Szinte minden csapatsportágban, amiben elindultunk, a dobogón végeztünk. Labdarúgás 

sportágban újra megyei döntőbe jutottunk a III. és IV. korcsoportos fiúkkal, a duatlon 

sportágban egyéniben és csapatban is megyei bajnokok lettünk, kézilabda, kosárlabda és 

atlétika körzeti döntőkön minden csapatunk felállhatott a dobogó mindhárom fokára. A tanév 

során személyi változás nem történt. Az alsó tagozaton (1-4. osztály) tanító, felsőbb 

évfolyamokon (5-8. osztály) testnevelés szakos tanárok tanítják a testnevelést. Így a tantárgy, 

szakos ellátottsága 100%-os. 

Kiemelt célunk: A tantervi követelmények teljesítése, tehetséges diákok versenyeztetése és 

kinevelése. 

Kiemelt feladatnak tekintjük: 

- Az egészséges életmódra nevelést, a rendszeres sportolás igényének kialakítását 

- Lehetőségeknek megfelelően a diákolimpiai versenyrendszerben tehetséges tanulók 

versenyeztetése. 

Szakmai céljaink: 

- A tanulók testi egészségének megőrzése 

- A tanulók alapvető fizikai képességének fejlesztése 

- Az iskola hagyományainak megfelelő verseny és tömegeket mozgósító rendezvények 

szervezése és rendezése (Kiskulcsos Kupa, Európai Diáksport Napja) 

- A város iskolái által kiírt sportversenyeken részvétel 

- A hátrányos helyzetű tanulóknál az egyéni bánásmód elvének alkalmazása egyéni 

differenciálással 

Az iskolában DSE működik: labdarúgás szakágban. 

Az MGYLSZ Bozsik Programjába, ami a labdarúgást hívatott népszerűsíteni iskolánk több 

csapattal vesz részt. 
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Alsós tanulóknak a Dobd a kosárba! – programon belül, kosárlabda oktatás folyik az iskola 

tornatermében. 

Alsós tanulóknak szivacskézilabda edzéseket tartunk, ahol a gyerekek elsajátíthatják a 

szivacskézilabda és későbbiekben a kézilabda alapjait. Ettől az évtől kezdve már diákolimpiai 

versenyeken is megmérethetik magukat. 

Kiemelt programok: 

- Budapesti Nagy Sportágválasztó – 34 diák és 3 kísérő, ahol több mint 100 sportágat 

próbálhattak ki a gyerekek 

 

- Iskolánk tanulói a Sütő Kézisulin belül sportolnak és versenyeznek, melyeken szép 

eredményeket értek el. 

o Az U7-es, U8-as és U11-es lányok a Sterbinszky Amália régióban versenyezve 

az 1. helyen végeztek. 

o Az U8-as, U9-es és U11-es fiúk is, a Sterbinszky Amália régióban versenyezve 

az 1. helyen végeztek 

Programok és eredmények: 

 2018. Szeptember 26. Kiskulcsos Kupa  

 

• III. korcsoportos fiú csapat   II. hely 

• IV. korcsoportos lány csapat  I. hely 

 

Szeptember 28. Európai Diáksport Napja 

 

Október 01.  Duatlon Diákolimpia Megyei Döntő – Kunmadaras Repülőtér 
 

• III. korcsoport fiú csapat   II. hely 

• III. korcsoport fiú egyéni  I. hely – Bihari Bence Dániel 6.o 

• IV. korcsoport lány csapat  III. hely 

• IV. korcsoport fiú csapat  I. hely 

• IV. korcsoport egyéni fiú   I. hely – Zsákai Márk 6.o 

II. hely – Budai Dominik Milán 7.o 

 

November 23.  „Dobd a kosárba” – program – Rákóczifalva  
 

• I. korcsoport csapat   III. hely 

• II. korcsoport csapat   III. hely 

 

November 28.  Futsal megyei elődöntő – Karcag 
 

• IV. korcsoport fiú csapat  V. hely 

 

2019. 
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Február 11.   MDSZ Kézilabda körzeti döntő – Karcag 
 

• III. korcsoport lány csapat  II. hely 

 

Február 14.   MDSZ Kézilabda körzeti döntő – Tiszaföldvár 
 

• III. korcsoport fiú csapat  II. hely 

 

Február 21.   MDSZ Kosárlabda körzeti döntő – Karcag 
 

• III. korcsoport lány csapat  III. hely 

 

Március 7.  Aranyos Napok – Toldi Erőverseny 
 

• III. korcsoport fiú egyéni  VI. hely – Budai Rajmund 5.o 

• III. korcsoport fiú egyéni  I. hely – Zsákai Márk 6.o 

• IV. korcsoport fiú egyéni  IV. hely – Budai Dominik Milán 7.o 

• IV. korcsoport fiú egyéni  II. hely – Monori Imre 8.o 

 

Március 28.  MDSZ Labdarúgás Körzeti Döntő – Karcag 
 

• III. korcsoport fiú csapat   V. hely 

 

Április 03.  MDSZ Labdarúgás Körzeti Döntő – Karcag 
 

• II. korcsoport fiú csapat  I. hely 

 

Április 04.  MDSZ Labdarúgás Körzeti Döntő – Karcag 
 

• IV. korcsoport fiú csapat  II. hely 

 

Április 09.  MDSZ Labdarúgás Körzeti Döntő – Karcag 
 

• IV. korcsoport lány csapat  III. hely 

 

Április 09.  Karcagi Rendőrkapitányság Városi Balesetmegelőzési Bizottság  

„Ki a mester 2 keréken?” városi KRESZ és ügyességi verseny 
 

• III. korcsoport egyéni   II. hely – Fehér Anna 5.o 

• III. korcsoport egyéni   III. hely – Németh Nikolett 5.o 

• III. korcsoport egyéni   II. hely – Doma Dominik 5.o 

 

Április 11.  MDSZ Labdarúgás megyei Döntő – Rákóczifalva 
 

• II. korcsoport fiú csapat  VI. hely 

 

Április 29.  MDSZ Atlétika Többpróba Körzeti Döntő – Karcag 
 

• IV. korcsoport lány csapat  II. hely 

• IV. korcsoport fiú csapat  II. hely 

• II. korcsoport fiú egyéni  II. hely – Botos Róbert 8.o 

 

Május 15.  Kováts Mihály Emlékváltó futás – Kováts Mihály Tagintézmény 
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• III.-IV. korcsoport csapat  IV. hely 

 

Május 20.  Szent Páll Kupa – Szent Páll Marista Ált. Isk. 
 

• II. korcsoport fiú csapat  III. hely 

 

Május 23.  Szent Páll Kupa – Szent Páll Marista Ált. Isk. 
 

• III. korcsoport fiú csapat  III. hely 

 

      Jobbágy Gergő László és Nagyné Sütő Mariann  

        testnevelők 

 

3.3. Eredményes továbbtanulás (beiskolázás, eredmények a visszajelzés alapján) 

 

A pályaválasztás előtt álló diákjaink több középiskolát meglátogattak szervezett, illetve egyéni 

formában. 

A helyi és vidéki középiskolák pályaválasztási felelősei tanórákon kívül mutathatták be 

specialitásaikat. 

A Déryné Kulturális Központ Pályaválasztási Börzét  szervezett 7., 8. osztályos diákjainknak, 

a városi sportcsarnokban, ahol 20 középiskola mutatkozott be. A karcagi középiskolák 

igyekeztek alapos iskolabejárás alkalmával bemutatni intézményük lehetőségeit. (Sajnos, a 8.-

osok kevesen éltek ezekkel) 

A központi írásbeli felvételire készítettük föl külön foglalkozásokon, ill. differenciált 

óravezetéssel tanítványainkat. Ajánlottuk számukra az önképzést az internetes oldalakon.  

Szülői Fórumon hallgathatták meg a 7. 8. –os diákok szüleikkel együtt a helyi iskolák 

képviselőit. 

A pályaválasztási folyamatszabályozást, törvényességi megfelelést folyamatosan figyelembe 

véve követtük hónapról hónapra a tennivalókat. 

A 8. osztályos osztályfőnök a szülőkkel egyeztetve, készítette el elektronikus formában a 

továbbtanulási lapokat. 

1 magántanulónk nem tanul tovább. Öt tanuló írt központi írásbeli felvételit. Egy embernek 

nem sikerült teljesítenie az elvárásokat, így csak a 3. helyen megjelölt középiskolába került be.  

 

Továbbtanulás - 2019/2020. tanévben 
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Sorszám Iskola pontos neve, település Fő Tanulmányi terület, szak 

 

 

1. 

 

Karcagi Nagykun Református 

Gimnázium és Egészségügyi 

Szakgimnázium  

Karcag 

1fő gimnázium 

emelt magyar nyelv és 

irodalom, történelem 

2fő gimnázium 

emelt biológia, kémia  

2fő gimnázium 

emelt informatika 

 

 

2. 

 

 

Szentannai Sámuel Középiskola és 

Kollégium  

Karcag 

1 fő gimnázium 

emelt angol 

1 fő gimnázium 

emelt német 

1 fő szakgimnázium 

környezetvédelmi technikus 

 

 

3. 

 

 

 

 

Karcagi SZC Varró István 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma  

Karcag 

1 fő szakközépiskola 

3 szakképzési + 2 érettségi – 

gépi forgácsoló 

1 fő szakközépiskola;  

3 szakképzési + 2 érettségi - 

épület- és szerkezetlakatos 

1 fő szakközépiskola 3 

szakképzési + 2 érettségi 

szakács 

 

4. 

Móricz Zsigmond Református 

Kollégium, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Általános Iskola és 

Óvoda  

Kisújszállás 

 

1 fő 

 

gimnázium 

 emelt angol 

1 fő  szakgimnázium 

emelt informatika 

 

 

5. 

Nagykun Baptista Oktatási Központ 

Általános Iskola, Középiskola és 

Kollégium Illéssy Sándor 

Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Tagintézménye 

 Kisújszállás 

2 fő szakközépiskola 

3 szakképzési + 2 érettségi – 

gépi forgácsoló  

1 fő szakközépiskola 

3 szakképzési + 2 érettségi – 

pincér 

6. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály 

Gimnázium - Debrecen  

 

1 fő 

gimnázium 

humán csoport 

7. Debreceni Szakképzési Centrum -  

Péchy Mihály Építőipari 

Szakgimnáziuma 

Debrecen 

1 fő szakgimnázium; 4 évfolyam - 

magasépítő technikus 

 

8. 

Tiszaparti Római Katolikus Általános 

Iskola és Gimnázium - Szolnok 

1 fő gimnázium  

emelt szintű angol nyelv 

 

9. 

Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc 

Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

1 fő gimnázium - belügyi 

rendészeti ismeretek 
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Püspökladány 

 

Karcagon tanulnak tovább: 11 fő 

Más városban: 9 fő 

 

gimnáziumi képzést választott:           10 fő 

szakgimnáziumi képzést választott:     3 fő 

szakközépiskolai képzést választott:    6 fő 

_________________________________ 

összesen:                                             20 fő 

 

A tanulói adatlapot és jelentkezési lapokat a középfokú iskolákba továbbítottuk.  

3 tanuló élt a változtatás jogával. Ezután következtek a szóbeli felvételik, elbeszélgetések.  

Április végén a felvételi értesítések megtörténtek. Június végén a beiratkozások várnak a leendő 

9. évfolyamosokra. 

Horváthné Pandur Tünde Róza - osztályfőnök 

        

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

4.1 Szakmai munkaközösségek, munkacsoportok  tevékenysége, együttműködése 

 

Alsós munkaközösség 

1. Munkaközösségünk tagjai által vállalt és teljesített feladatok 

A munkatervünkben kitűzött célok megvalósítása érdekében változatos programokat 

szerveztünk, melyeket sikerült színvonalasan megvalósítani. A munkaközösség tagjai vállalt 

feladatuknak eleget tettek. Ezúton köszönöm meg a munkaközösség tagjainak aktív, lelkes és 

eredményes munkáját. A megvalósult rendezvényeinket, vállalt és teljesített feladatainkat az 

alábbi táblázat tartalmazza. 

Név Megbízások, feladatok Vállalások teljesítése 

Nagy Erzsébet tanító 

Ének zene műveltség 

terület 

4. osztály egész napos 

magyar irodalom magyar 

nyelv 

felzárkózás 

tehetséggondozás 

tanulószoba 

Tehetséggondozása, felzárkóztató 

munkája eredményes volt. Tanulói a 

városi versenyeken szépen szerepeltek. 

-DÖK rendezvényeket segítette 

-látogatta a városi és iskolai 

rendezvényeket 
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  -„Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő Iskolai Közösségi 

Program Kísérleti megvalósítása a 

Karcagi Tankerületi Központban „vezető 

pedagógus.EFOP-3.3.5-17-2017-00031 

-Menza és tanulószoba étkeztetéséért 

felelős pedagógus. 

Bordásné Nagy Ildikó 

oligrofén pedagógia-

pszichopedagógia 

logopédia szakos 

gyógypedagógiai tanár 

fejlesztő, differenciáló 

pedagógia terület 

szakvizsga 

SNI-s  és BTMN-s tanulók 

fejlesztése, 

BTMN-s tanulók 

felülvizsgálatának 

figyelemmel kísérése 

 

 

- folyosói dekorációkat készített, 

- DÖK rendezvényeket segítette, 

- látogatta a városi és iskolák által 

szervezett rendezvényeket, 

-Továbbképzéseken vett részt 

 

Cserés Gabriella 

tanító, 

technika spec. koll., 

informatika műveltség 

terület 

Munkaközösség vezető január 

1-től 

3. osztály egész napos: 

osztályfőnök, 

matematika,  

etika, 

 vizuális kultúra, 

technika, életvitel és 

gyakorlat,   

 egyéni foglalkozás, 

tehetséggondozás, 

5.-6-osztály informatika 

 7. osztály technika, életvitel 

és gyakorlat, 

digitális kompetencia 

fejlesztés szakkör 4.o 

intézményi informatikai 

infrastruktúra fejlesztés a 

közoktatásban koordinátora, 

tagintézményi önértékelési 

csoport tagja, 

  

 

- Tehetséggondozása, felzárkóztató 

munkája eredményes volt, tanulói a 

levelezős versenyeken, is szépen 

szerepeltek 

- a TIOP 1.1.1. -12/1-2012-0001 

Intézményi Informatikai infrastruktúra 

fejlesztés a közoktatásban pályázat 

kapcsolattartója, 

- tagintézményi önértékelési csoport tagja,  

- nyílt órákat tartott, 

-továbbképzéseket vett részt 

-Városi környezetismereti verseny 

szervezése. 

- kirándulást és osztályprogramokat 

szervezett, 

- osztályfarsangot szervezett, 

- DÖK rendezvényeket segítette, 

- folyosói dekorációkat készített, 

- látogatta a városi rendezvényeket, 

- órarend készítésében vett részt, 

- iskolatej és gyümölcs program 

adminisztrációját végezte, ellenőrizte, 

„Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő Iskolai Közösségi 

Program Kísérleti megvalósítása a 

Karcagi Tankerületi Központban” segítő 

pedagógus.EFOP-3.3.5-17-2017-00031 

Szakáll Kinga 

tanító,  

ének- zene és magyar 

műveltségterület 

 

 

2. osztály egész napos oktatás, 

matematika,  

környezetismeret, 

 technika, életvitel és 

gyakorlat,  

2.,3., 4. o. ének-zene,  

felzárkóztatás, 

-hatékony felzárkóztató és 

tehetséggondozó munkát végzett, tanulói 

szép eredményt értek el a versenyeken, 

- részt vett a városi rendezvényeken,  

- városi népdaléneklési verseny 

szervezése 

- -nyílt órákat tartott. 
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tehetséggondozás, 

Zenei szakkör 2.-3.osztály 

 

- továbbképzéseken vett részt, 

- - tanulmányi kiránduláson vett részt, -

„Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő Iskolai Közösségi 

Program Kísérleti megvalósítása a 

Karcagi Tankerületi Központban” vezető 

pedagógus.EFOP-3.3.5-17-2017-00031 

- egészségnevelési programokat 

szervezett,  

- karácsonyi műsorszámot tanított be, 

-Anyák napi műsorszám betanítása 

-DÖK segítő pedagógus 

-Diákönkormányzati programok 

szervezése. 

Hegedűsné Fórián 

Annamária 

tanító, 

ember és társadalom 

műveltségterület 

 

4. osztály  

egész napos oktatás, 

osztályfőnök, 

matematika,  

etika, 

környezetismeret, 

 vizuális kultúra, 

egyéni foglalkozás, 

felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, 

Curie tehetséggondozó, 

tanulószoba 

- felzárkóztató munkája, 

tehetséggondozása eredményes volt, szép 

eredményeket értek el tanulói, 

-városi környezetismereti versenyt 

szervezett,  

- DÖK rendezvényeket segítette, 

- osztályfarsangot szervezett, 

-„ Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő Iskolai Közösségi 

Program Kísérleti megvalósítása a 

Karcagi Tankerületi Központban” 

animátor.EFOP-3.3.5-17-2017-00031- -- 

-továbbképzéseken vett részt, 

- kirándulást és osztályprogramokat 

szervezett 

Kiss- Andrási Erika 

 tanító, 

család háztartás és 

gazdasági ismeretek 

műveltségterület 

 

 

 

3. osztály 

egész napos oktatás, 

magyar irodalom, magyar 

nyelv, 

környezetismeret 

4.-5.-6 osztályban technika, 

életvitel és gyakorlat,   

felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, 

Curie tehetséggondozó 

tanulószoba 

TIE program koordinátor 

- Egyéni felzárkóztató munkája, 

tehetséggondozása eredményes volt, 

tanulói szép sikereket értek el a 

mesemondó, helyesíró és levelezős 

versenyeken ,A Curie Környezetvédelmi 

Emlékverseny országos döntőjébe jutott 

-részt vett városi rendezvényeken 

-továbbképzéseken vett részt 

- DÖK rendezvényeket segítette, 

-osztály dekorációkat készített 

- karácsonyi műsorszámot tanított be, 

műsort vezette  

-TÁMOP-6.1.2 A-14/-2014-0001 TIE 

pályázat szervezője, iskolai 

rendezvényeinek felelőse 

-TIE beszámoló készítése. 

-anyák napi műsorszámot tanított be, 

műsort vezette  

-Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő Iskolai Közösségi 



131 
 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 2018-2019 tanév év végi beszámolója  

2019. június 24 -én a nevelőtestület által elfogadva. 
 

Program Kísérleti megvalósítása a 

Karcagi Tankerületi Központban” segítő 

pedagógus.EFOP-3.3.5-17-2017-00031 

- - tanulmányi kirándulásokon vett részt, 

-. műsort készített az tanévzáró 

ünnepségre. 

 Vadainé Kovács 

Szilvia 

tanító, 

testnevelés 

műveltségterület 

 

 

1. osztály 

egész napos oktatás 

magyar irodalom, magyar 

nyelv, 

környezetismeret, 

technika, életvitel és 

gyakorlat, 

felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, 

testnevelés 

magántanuló 

könyvtár 

tanulószoba 

- nyílt órákat tartott, 

- továbbképzéseken vett részt, 

- DÖK rendezvényeket segítette, 

- részt vett a városi rendezvényeken, 

- -osztály  dekorációkat készített, 

- iskolai mesevetélkedő és városi 

bábkészítő pályázat szervezésében vett 

részt, 

- tanulmányi kiránduláson vett részt. 

- tankönyvrendelés lebonyolítása 

-Kréta adminisztrátori feladatok 

Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna 

tanító, 

ének-zene spec. koll. 

néptánc oktató 

szakvizsgázott 

pedagógus, közoktatási 

vezető 

pedagógiai szakmai 

ellenőrzés és pedagógus 

minősítési szakértő 

 

1. osztály egész napos oktatás, 

osztályfőnök, 

matematika, 

etika, 

vizuális kultúra, 

ének-zene, 

felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, 

1-7. o. néptánc- szakkörök, 

tagintézményi önértékelési 

csoport tagja 

  

- Az alsós munkaközösség tevékenységét 

szervezte, irányította, ellenőrizte, 

december 31-ig. 

- tagintézményi önértékelési csoport tagja, 

- tanévnyitó ünnepséget szervezte, 

vezette, 

- felzárkóztató munkája, 

tehetséggondozása eredményes volt, szép 

eredményeket értek el tanulói rajz- és 

levelezős versenyeken,  

- Iskolanyitogató” programot  segítése. 

- bemutató órát  tartott az 

óvodapedagógusoknak 

- karácsonyi ünnepséget szervezése 

- karácsonyi műsorszámot tanított be, 

- osztályfarsangot szervezett, 

- kirándulást és osztályprogramokat 

szervezett, 

- továbbképzésen vett részt, 

- nyílt órákat tartott, 

- városi rendezvényeken részt vett, 

- DÖK rendezvényeket segítette, 

-színházlátogatást szervezett, 

- folyosói dekorációkat készített, 

- Anyák napi műsorszámot tanított be 

- --népdaléneklési versenyt szervezett, 

- Suli-hód levelezőversenyt koordinálta, 

- -Differ mérés végzése  

-„Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő Iskolai Közösségi 
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Program Kísérleti megvalósítása a 

Karcagi Tankerületi Központban” vezető 

pedagógus.EFOP-3.3.5-17-2017-00031 

Veres Henrietta 

Katalin 

tanító, 

vizuális kultúra 

műveltségterület 

2. osztály egész napos oktatás: 

magyar irodalom, magyar 

nyelv, , etika, 

 vizuális kultúra,  

felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, 

rajz szakkör, 

TIE –program koordinátor 

- egyéni felzárkóztató munkája és 

tehetséggondozása eredményes volt, 

tanulói szép eredményeket értek el városi 

rajzversenyeken, 

- rendezvényekre dekorációt készített, 

 - részt vett a városi rendezvényeken,  

-Iskolanyitogató foglalkozások 

szervezése, lebonyolítása 

- nyílt órákat tartott, 

- továbbképzéseken vett részt, 

- folyosói dekorációkat készített, 

- karácsonyi műsorszámot tanított be, 

- osztályfarsangot szervezett, 

- TÁMOP-6.1.2 A-14/-2014-0001 TIE 

pályázat szervezője, iskolai 

rendezvényeinek felelőse, 

- TIE beszámoló készítése, 

- kirándulást és osztályprogramokat 

szervezett, 

- Műsoros est dekorációjának 

megtervezése és készítése, 

-„ Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő Iskolai Közösségi 

Program Kísérleti megvalósítása a 

Karcagi Tankerületi Központban” segítő 

pedagógus.EFOP-3.3.5-17-2017-00031 

- újságok terjesztése. 

Nagyné Sütő Mariann 

tanító, 

testnevelés 

műveltségterület 

 

 

 

testnevelés és sport, 

 

-- sportrendezvények szervezésében részt 

vett, 

- tehetséggondozása eredményes volt, 

tanulói szép sikereket értek el a 

sportversenyeken, 

- iskolanyitogató, játékos 

sportfoglalkozást tartott, 

- DÖK rendezvényeket segítette. 

Lajtosné Békési Anikó 

tanító 

Magyar nyelv és 

irodalomtermészetisme

ret műveltségterület 

Magyar nyelv és irodalom 

környezetismeret 

technika 

tehetséggondozás 

felzárkóztatás 

 

- egyéni felzárkóztató munkája és 

tehetséggondozása eredményes volt, 

-nyílt óra 

-osztályterembe dekorációt készített 

-DÖK rendezvényeket segítette 

-részt vett városi rendezvényeken 

 

2. Megvalósult rendezvényeink  



133 
 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 2018-2019 tanév év végi beszámolója  

2019. június 24 -én a nevelőtestület által elfogadva. 
 

Munkaközösségünk éves munkaterve alapján végzi tevékenységét. A vállalt pedagógiai, 

szakmai feladataink teljesítéséről, értékeléséről és megvalósult rendezvényeiről, eseményeiről 

készült az alábbi táblázat. 

Rendezvény, esemény Szervező, felelős 

Óvodások átadása: tapasztalatcsere óvónők 

és tanítók között 

Vargáné Molnár Éva, Lajtosné Békési Anikó 

Tanulócsoportok átadása Veres Henrietta, Hegedűsné Fórián Annamária, 

Tanévnyitó ünnepség Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna 

Szülői értekezletek osztályfőnökök, tanítók 

TeSzedd! osztályfőnökök, tanítók 

Tanulmányi séták osztályfőnökök, tanítók 

Kiskulcsosi hét rendezvényei 

Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztés(TIE) 

pályázat fenntartása 

Szakáll Kinga 

Veres Henrietta Katalin, Kiss-Andrási Erika 

Kiskulcsos Kupa Nagyné Sütő Mariann 

Mesejáték, színházlátogatás Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna, osztályfőnökök 

MESEPROJEKT 

- Családi mesevetélkedő szervezése 

- Városi bábkészítő pályázat szervezése, 

kiállítás rendezése 

 

Lajtosné Békési Anikó, Vadainé Kovács Szilvia 

 

Bemutató óra az 1. osztályban az 

óvodapedagógusok részére 

Vargáné Molnár Éva, Lajtosné Békési Anikó 

Féléves szöveges értékelés 2.osztályban Veres Henrietta, Szakáll Kinga 

Egészségnevelési program megvalósítása 1. -

4. osztályokban 

Békési Anikó, Szakáll Kinga 

1.osztályos tanulók diagnosztizáló 

fejlődésvizsgálata: DIFER 

Vargáné Molnár Éva, Lajtosné Békési Anikó 

Iskolanyitogató program szervezése 

- foglalkozások tartása a leendő elsősöknek 

- bemutató óra a leendő elsősöknek és 

szüleiknek 

- szülői fórum 

Veres Henrietta Katalin 

Szakáll Kinga 

Nagyné Sütő Mariann 

Mikulás ünnepségek osztályfőnökök, tanítók 

Karácsonyi ünnepség Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna, osztályfőnökök 

Félévi felmérések Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna, tanítók 

Osztályfarsangok Szakáll Kinga osztályfőnökök 

Városi mesemondó, városi helyesíró és 

városi olvasó versenyek 

Kiss-Andrási Erika 

Veres Henrietta Katalin 

Nagy Erzsébet 

Curie területi környezetismereti verseny Kiss-Andrási Erika, Hegedűsné Fórián 

Annamária 

Népdaléneklési verseny 1-4. osztályosok 

részére 

Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna 

Szakáll Kinga 

1. osztályosok beírása Veres Henrietta Katalin, Cserés Gabriella 

Digitális téma hét szervezése osztályfőnökök, tanítók 
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Városi környezetismereti verseny 4. 

osztályosok számára 

Cserés Gabriella, Hegedűsné Fórián Annamária 

Háromnegyed éves értékelés az 1. osztályban Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna 

Színházi előadás Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna, osztályfőnökök 

Kiskulcsosi Kavalkád Osztályfőnökök, tanítók 

Anyák napi ünnepségek osztályfőnökök, tanítók 

Nyílt órák szervezése a szülők részére osztályfőnökök, tanítók 

Iskolai év végi felmérések Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna, tanítók 

Tanulmányi séták, kirándulások osztályfőnökök, tanítók 

Napközis táborok , Szakáll Kinga, Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna, 

Nagy Erzsébet, Kiss-Andrási Erika, Veres 

Henrietta Katalin 

Tanévzáró műsor Kiss-Andrási Erika 

 

Verseny és pályázati eredmények 

Alsó tagozaton versenyfelkészítés folyamatosan illetve időszakonként történik a 

versenykiírásoknak megfelelően.  

• Formái: 

•  országos levelezős versenyek  

- SULI-HÓD levelező versenyeken az alsó tagozat minden osztálya részt vesz 

magyar nyelvtan, matematika és természetismeret területén 

- TEKI-TOTÓ matematika levelezős versenyen az 2., 3. és 4. osztályosok  

- Curie Természetismereti Emlékversenyen 3. és 4. osztályosok vesznek részt  

• városi versenyek 

- a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár mesemondó versenyén 

szépen szerepeltek tanulóink 

- Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános 

Iskolai Tagintézménye által meghirdetett városi szintű helyesírási versenyen szép 

helyezéseket értek el alsós tanulóink  

- a Györffy István Katolikus Általános Iskola által megrendezett „Györffy Téka” 

városi olvasó versenyen eredményesen szerepeltek tanulóink 

- a tanulmányi versenyek mellett rajz- és tárgykészítő pályázatokra is készítettek a 

gyerekek pályaműveket folyamatosan minden évfolyamon.  
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• tagintézményünk által rendezett verseny 

- a „Mese szeretete” címmel városi bábkészítő pályázatot hirdettünk az alsó 

tagozatosok részére és rendeztünk kiállítást a beérkezett munkadarabokból.  

- - Diákönkormányzat szervezésében került sor az alsó tagozatosok részére 

„Hangszerkészítő készítő verseny 

- Városi népdaléneklő verseny 

- Városi környezetismereti versenyt rendeztünk a 4. évfolyamos tanulóknak. 

Tanulmányi versenyeken elért eredményeinket táblázatban összesítettük.  

Munkaközösségünk tagjai részt vesznek a pályázatok írásában és megvalósításában:  

• EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai 

Közösségi Program kísérleti megvalósítása - Erzsébet Napközis Tábor 

• EFOP-3.2.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” alsós munkaközösségi 

tagok 

• Folytatta tovább ebben a tanévben is Veres Henrietta Katalin Kiss-Andrási Erika 

a TÁMOP-6.1.2. A -14/ 1-2014-0001 Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztési 

(TIE) pályázati programot 

• Cserés Gabriella kapcsolattartója a TIOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Intézményi 

informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban című pályázatnak. Ennek 

fenntartási ideje 5 év, mely során folyamatos adatszolgáltatási kötelezettségünk 

van félévenként. 

        Kiss-Andrási Erika 

Felsős munkaközösség 

• A felső tagozatos munkaközösség az elfogadott munkaterv alapján végezte a 2018-2019. 

tanév tevékenységét. A tanév során vállalt pedagógiai, szakmai feladataink teljesítéséről, 

értékeléséről készült az alábbi beszámoló. 

• Szakmai szabályozóink voltak: Pedagógiai program, Helyi tanterv 

• Belső szabályozóink voltak: SZMSZ, Házirend 

1. A munkaközösség tagjai 
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Munkánkat áttanító, óraadó tanárok segítik, egészítik ki. 

2. Munkaközösségünk kiemelt feladatai a tanév során: 

• az Intézményi önértékelési dokumentumok elkészítése, feltöltése,  

a folyamatszabályozásnak megfelelően. 

• a TÉMA-HÉT programok megismerése, (Digitális, Fenntarthatósági témahét) 

megvalósítása, dokumentálása 

• a pályázati lehetőségek kihasználása 

 

3. A munkaközösség céljai, feladatai: 

• A tanulási nehézséggel küzdő gyermekeinknek a megfelelő segítség nyújtása. 

• A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a 

tanulói aktivitás növelése. 

Futóné Szabó Margit 

 

Matematika, testnevelés, közoktatási vezető és pedagógus 

szakvizsga, Mesterpedagógus, szakértő 

Horváthné Pandur 

Tünde Róza 

Tanár, magyar – ének- zene szak 

 

Mester Anikó 

 

Tanár, földrajz-biológia, történelem szak 

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

Jobbágy Gergő 

László 

Tanár, Földrajz-testnevelés szak 

Dr. Király Józsefné 

 

Tanár, matematika-testnevelés-informatika, gyógytestnevelés 

spec.koll, mérés-értékelés szakvizsga, Mesterpedagógus 

Nagy Éva 

 

Tanító magyar műveltségterület, 

Tanár, angol szak 

Név Szak Megbízás 

Hunyadi Ildikó fizika - kémia • Fizika tantárgy tanítása a 6. 

7. 8. osztályban 

Bacsó Andrea Rózsa vizuális kultúra • vizuális kultúra tanítása 5-8. 

osztályban 

• tehetséggondozás  

Karas Elvira 

 

biológia - kémia • kémia tanítása 7 8. 

osztályban 
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• A tanuláshoz fűződő viszony javítása. 

• A tanulók tudásának felmérése, a felzárkóztatás megszervezése, - különös tekintettel a 

halmozottan hátrányos helyzetű, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók-, tanulási 

megsegítése. 

• A kulcskompetenciák fejlesztése 

• A versenyképes tudás megteremtése és folyamatos javítása 

• A választási, döntési képesség fejlesztése 

• Az integrált oktatás színvonalának javítása  

• A HH - HHH tanulók szakköri és rendezvényi részvételének növelése, 

• A tanulók állóképességének fejlesztése 

• A fizikai fittség eredményeinek teljesítménynövelése, 

• Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése 

• A tanulószobai tanulás hatékonyabbá tétele. 

• Az újonnan érkező tanulók diagnosztizálása, megfelelő felzárkóztatása, segítése. 

• A kommunikációs képességek fejlesztése. 

• Az egészséges életmódra nevelés, ennek keretében folytatjuk az egészségvédelmi 

tevékenységünket. 

• Kapcsolatteremtés a negyedikes osztályfőnökökkel az ötödik osztályba való átmenet 

megkönnyítése érdekében. 

• Tanulmányi, sportversenyek szervezése, lebonyolítása, felkészítés. 

• Más intézmények által meghirdetett versenyekre mozgósítás (tanulmányi, kulturális, 

sport). 

• A művészetek iránti érdeklődésre nevelés (kiállítások, színházlátogatások, 

szavalóversenyek, bemutatók). 

• Együttműködés a családokkal – szülői értekezletek, családlátogatások, fogadóórák és 

egyéb közös programok. 

• A 8. osztályos tanulók továbbtanulásának segítése. 

• Segítségnyújtás a pályaválasztáshoz. 

 

Nevelési területen: 

• Az együttélés szabályainak betartása a tanulók körében, 

• Nagyobb felelősségtudat kialakítása önmaguk és társaik irányában egyaránt, 
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• Az értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése. 

 

4. Céljaink megvalósításának területei: 

  - Szakmai és módszertani kultúránk folyamatos fejlesztése: 

• Továbbképzéseken való részvétel 

• Bemutató órák tartása, hospitálások 

• Önképzés  

- Kapcsolattartás a tagintézmények munkaközösségeivel: 

• Egymás rendezvényeinek látogatása 

• Tapasztalatcserék  

- Kapcsolattartás a középiskolákkal 

• Kölcsönös látogatások 

• Közös programok 

• Nyíltnapok 

- Zökkenőmentes átmenetek biztosítása 

• A 4. és 5. osztályok közötti átmenet 

• Pályaválasztás 

- Tehetséggondozás: 

• Differenciált óravezetés 

• Egyéni fejlesztés 

• Versenyekre való felkészítés 

• Versenyek szervezése 

• Szakkörök szervezése 

- Felzárkóztatás: 

• Differenciált óravezetés 

• Egyéni fejlesztések 

• Felzárkóztató foglalkozások  

- Együttműködés a szülőkkel: 

• Szülői értekezlet, fogadóóra 

• Családlátogatás 

• Szülők részvétele az iskolai programokon (ünnepségek, kirándulás) 

• Tájékoztatófüzet, internetkapcsolat 
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• szakértői munka végzése 

• Minősítési eljárások 

• Javító vizsga szervezése, lebonyolítása  

• GEOMATECH - élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és 

tananyagrendszer felső tagozatosok számára.- 60 óra 

• GEOMATECH - digitális tanítási gyakorlat blended képzés – 84 óra 

• Matematika versenyeken való részvétel: „Molnár Anna városi matematikaverseny”, 

„Sudoku- párbaj”- intézményi, felkészülés és nevezés az „Alapműveleti matematika 

versenyre”. 

• Kréta – e-napló működésének koordinálása 

• Közreműködés az intézményi önértékelésben. 

• október 6-i városi koszorúzáson való részvétel 

• Részvétel Karinthy Frigyes: „Tanár úr, kérem!” című előadásán az Apolló színház 

bemutatásában a Dérynében. 

• Filmvetítés - részvétel - Kunok hazája – Déryné  

• október 23.-i városi megemlékezés – részvétel  

• Elektronikai Hulladékhasznosító Központ – látogatás az osztállyal 

5.  2018-2019. tanév - Egyéni, vállalt feladatok, részvétel a programokon 

Futóné Szabó Margit 

  

• tagintézmény- vezető 

• intézményi önértékelés 

• belső működés biztosítása, ellenőrzése  

• matematika tanítása 6. osztályban 

• pályázatok írása, koordinálása 

• egyéni fejlesztések 6. osztályban 

• tehetséggondozás 6. osztályban 

• versenyfelkészítés 6. osztályban 

• kompetenciafejlesztés 6. osztályban 

• matematika kompetenciamérések elemzése 

• ünnepségek, megemlékezések szervezése, megvalósítása 
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• Huszártoborzó - Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 

           programja – részvétel 

• Kiskulcsos Tales mesemondó verseny szervezése 

• Részvétel, szervezés, irányítás a báli produkcióban. 

• A félévi, év végi osztályozóvizsgák előkészítése, lebonyolítása. 

• A magyar kultúra napja - Déryné – részvétel 

• Műsoros est 

• Nemzeti összetartozás napja – részvétel a megemlékező műsoron a Református 

Nagytemplomban 

• Pedagógiai szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői tevékenység 

• Ballagás szervezése, lebonyolítása 

• Évzáró szervezése, lebonyolítása 

• Iskolai kirándulás szervezése 

Továbbképzések 

• GEOMATECH - élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és 

tananyagrendszer felső tagozatosok számára.- 60 óra 

• A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű 

használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 – Alapozó továbbképzés- 

30 óra 

Dr. Király Józsefné 

• Osztályfőnöki munkaközösség- vezető 2018.12.31-ig. 

• Osztályfőnök: 5. a. 

• Egyéni fejlesztések: matematika 5., 7., és 8. osztály. 

• Felzárkóztatások: matematika: 5., 7., és 8. osztály. 

• Matematika kompetencia fejlesztése 

• Javító vizsga szervezése, lebonyolítása  

• Matematika versenyeken való részvétel: „Molnár Anna városi matematikaverseny”, 

„Sudoku- párbaj”- intézményi, felkészülés és nevezés az „Alapműveleti matematika 

versenyre”. 

• Duatlon Diákolimpia Megyei Döntő- Kunmadaras 

• Informatikai eszközök rendszerezése, ellenőrzése. 

• Órarend készítése. 

http://www.derynekarcag.hu/index.php/rendezvenyek-a/658-huszartoborzo
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• Kréta adminisztrátor. 

• Közreműködés az intézményi önértékelésben. 

• Részvétel a „Bozsik- intézményi labdarúgó programban”. 

• Részvétel Karinthy Frigyes: „Tanár úr, kérem!” című előadásán az Apolló színház 

bemutatásában a Dérynében. 

• Részvétel a báli produkcióban. 

• Előkészülés az osztályozóvizsgákra. 

• 2018. 01.01.-től Mesterpedagógus. 

• Műsoros est 

• Pedagógiai szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői tevékenység 2019. 

02. 15-től 

• A digitális témahét lebonyolítása. (április 8- 12.) 

• A budapesti „Nagy Sportágválasztó” rendezvényen való részvétel és szervezés. 

• A „Határtalanul” pályázat keretében történt programon való részvétel a 7. osztállyal. 

• Az Országos Kompetenciamérés helyi koordinátora. 

• Iskolai kirándulás szervezése 

• Napközis tematikus táborban való részvétel és szervezés az EFOP-3.3.5-17-2017-00031 

pályázat keretében. 

 

Továbbképzések 

• „Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre – blended továbbképzés” – 30 óra 

• „Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre – blended 

továbbképzés”- 30 óra 

• GEOMATECH - élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és 

tananyagrendszer felső tagozatosok számára.- 60 óra 

• GEOMATECH - digitális tanítási gyakorlat blended képzés – 84 óra 

• Nemzeti Pedagógus Kar konferenciája – Karcag – részvétel 

• Az „Online mentorálás”- 30 óra. 

• A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű 

használata a tanulási-tanítási folyamatban- EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális 

kompetencia fejlesztése. – 30 óra 
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Pályázatok 

• EFOP-3.3.5-17. kódszámú - Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő 

iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása pályázat (sport, egészség) 

Napközis tábor 2019. év tervezés. 

• EFOP-3.2.3-17 projekt, digitális fejlesztés 

• Erzsébet karácsony- szervezés, lebonyolítás 

• A HATÁRTALANUL pályázat megvalósításának segítése 

 

Mester Anikó 

• osztályfőnök a 7. osztályban 

• Osztályfőnöki munkaközösség- vezető 2019. 01. 01-től 

• közalkalmazotti tanácstag 

• természetismeret tanítása 5-6. osztály 

• biológia tanítása 7. 8. osztály 

• tehetséggondozás 

• Javító vizsga szervezése, lebonyolítása  

• A világ legnagyobb tanórája elnevezésű akcióba való bekapcsolódás a felsős osztályokkal 

• DÖK rendezvények segítése 

• Zenei világnapon való részvétel 

• Állatok világnapja- kisállat bemutató 

• október 6-i városi koszorúzáson való részvétel az osztállyal 

• Helytörténeti pályázat- Györffy 

• Curie Környezetvédelmi Emlékverseny 

• Curie Környezetvédelmi Emlékverseny 

• Filmvetítés, Színházi előadás a Dérynében 

• PÁV- börze, PÁV- szülői értekezlet 

• Az OMM felbomlása- előadás a Városházán (7-8. osztályos gyerekekkel) 

• történelem tanítása 5- 8. osztály 

• földrajz tanítása 7. 8. osztály 

• környezetvédelmi felelős 

• felzárkóztatás 
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• Alapítványi Bál- fellépés 

• Fizika kísérleti bemutató a Kovátsban 

• Klímastratégia- környezettudatos szemléletformálás- felső tagozatosokkal 

• Kommunizmus áldozatainak emléknapja- rádiós megemlékezés 

• Fáklyás felvonulás 

• Játszd újra kiállítás a Dérynében 

• Fenntarthatósági Témahét lebonyolítása- TeSzedd! koordinátor,  

• Happy Hét 

• Apró lábak néptáncgála 

• Pályaorientációs roadshow 

• Minősítési eljárás 

• Szakmák éjszakája 

• Önértékelés 

• Műsoros est 

• Redemptios megemlékezés az iskolarádióban 

• Kováts Mihály Történelmi emlékverseny 

• Parlagfű vetélkedő 

• Iskolai kirándulás szervezése, lebonyolítása 

• Ballagás szervezése, lebonyolítása 

• Tiszaligeti élménytábor szervezése, lebonyolítása 

Pályázatok 

• Futó pályázat megvalósítása: Ökoiskola 

• Határtalanul pályázat – HAT – 18 – 01 - 0810 

• Útravaló -  

• Iskolakert 

 

• Továbbképzések:  

• „A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai – érzékenyítő, szemléletformáló 

pedagógus-továbbképzés”- 30 óra 

• Fegyvertelen játszótárs- tapasztalati tanuláson alapuló erőszak- megelőző és 

konfliktuskezelő program- 30 óra 
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• A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű 

használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 – Alapozó továbbképzés- 30 

óra 

 

Jobbágy Gergő László 

• osztályfőnök a 6. osztályban 

• testnevelés tanítása 5. 6. 7. 8. osztályban 

• tehetséggondozás – sport 5. -8. osztályban 

• magántanulók tanítása 

• Tűz-, baleset-, katasztrófavédelmi felelős 

• Kiskulcsos Kupa szervezése, lebonyolítása 

• Európai Diáksport Nap - szervezése, lebonyolítása 

• Bringasuli program – lebonyolítása 

• Kunok hazája – dokumentumfilm megtekintése, kisérő 

• Duatlon Diákolimpia Megyei Döntő – Berekfürdő – részvétel, versenyeztetés 

• Futsal IV. korcsoport – Karcag – versenyeztetés 

• Sportolók kitüntetése-Karcag Városi Önkormányzat – részvétel, kitüntetett 

• Pálinka és Kolbásztöltő Fesztivál-Karcag– részvétel 

• Bozsik Program - intézményi versenyeztetés 

• Dobd a kosárba! – program részvétel-Rákóczifalva 

• Kiskulcsosi Műsoros Est – szervezése, lebonyolítása 

• Sütő Kézisuliban – a Kiskulcsosi diákok részvétel, versenyeztetése 

• A nagy sportágválasztó szervezése, lebonyolítása 

• szivacs kézilabda edzés szervezése, lebonyolítása 

• labdarúgás szervezése, lebonyolítása 

• sportversenyek szervezése, lebonyolítása 

• Bozsik – program folytatása 

• házi bajnokságok (őszi, téli, tavaszi) szervezése, rendezése, lebonyolítása 

• Dobd a kosárba!- program folytatása 

• Sportszertár, sporteszközök karbantartása 

• gyermek-és ifjúságvédelem 

• áttanítás a Kováts Mihály Tagintézménybe -  földrajz tanítása 8. osztályban 
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• Műsoros est 

• MDSZ kézilabda III. korcsoport körzeti döntő – Tiszaföldvár – versenyeztetés 

• MDSZ kosárlabda IV. korcsoport lány – Karcag – versenyeztetés 

• MDSZ Megyei Diákolimpia Döntő Úszóverseny – bírói tevékenység 

• Netfit Felmérés 5-8. osztályok – lebonyolítása, adatok rögzítése 

• Úszásoktatás – 5-6. osztályok 

• Karcagi SE Megye I. kézilabda mérkőzések szervezése, lebonyolítása 

• Karcagi SE Megye I. labdarúgó mérkőzések- részvétel 

• Karcagi SE Megye I. kosárlabda mérkőzések - részvétel 

• Toldi Erőverseny III. korcsoport – részvétel, versenyeztetés 

• Toldi Erőverseny IV. korcsoport - részvétel, versenyeztetés 

• Kováts Mihály Emlékváltó - részvétel, versenyeztetés 

• MDSZ labdarúgás Körzeti Döntő III. korcsoport fiú-Karcag- részvétel, versenyeztetés 

• MDSZ labdarúgás Körzeti Döntő IV. korcsoport fiú-Karcag - részvétel, versenyeztetés 

• MDSZ labdarúgás Körzeti Döntő IV. korcsoport lány-Karcag - részvétel, versenyeztetés 

• MDSZ atlétika Körzeti Döntő III. korcsoport-Karcag - részvétel, versenyeztetés 

• MDSZ atlétika Körzeti Döntő IV. korcsoport-Karcag - részvétel, versenyeztetés 

• Nagykun Diák Sportviadal – Karcag – részvétel, lebonyolító 

• Nagy Sportágválasztó Budapest – Budapest – szervezése, lebonyolítása 

• Szent Pál kupa III. korcsoport fiú - részvétel, versenyeztetés 

• Szent Pál kupa IV. korcsoport fiú - részvétel, versenyeztetés 

• Pályaválasztási Börze – részvétel a 7-8. osztállyal 

• Iskolai kirándulás szervezése, lebonyolítása 

• Tour de Hongrie 2018 – Karcag részvétel 

• Sütő Kézisuliban – a Kiskulcsosi diákok részvétel, versenyeztetése 

 

Pályázatok 

 

•  Dobd a kosárba! – program - szervező, lebonyolító, versenyeztető 

• Bozsik Program – Intézményi labdarúgás – résztvevő, versenyeztető 

• EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” – Alapozó továbbképzés 
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  Továbbképzések 

• A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű 

használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 – Alapozó továbbképzés- 30 

óra 

 

Horváthné Pandur Tünde Róza 

• osztályfőnök 8. osztályban 

• magyar irodalom, magyar nyelv tanítása 6. 7. 8. osztályban 

• ének-zene tanítása 7.8. osztályban 

• áttanítás a Kováts Mihály Tagintézménybe - magyar irodalom, magyar nyelv tanítása 7. 8. 

osztályban 

• felsős munkaközösség-vezető 

• intézményi önértékelés csoport tagja 

• szövegértés kompetencia, mérések elemzése 

• DÖK rendezvények segítése - élő társas, sminkverseny lebonyolítása 

• Biljana 15 - Jubileumi táncgála – szereplés, részvétel 

• Nyolcvan éve - az első bereki református istentisztelet – szereplés, részvétel 

• Mesevetélkedő szervezése, lebonyolítása 

• Mesekvíz – rádiós vetélkedő 

• Elektronikai Hulladékhasznosító Központ – látogatás az osztállyal 

• Zenei világnap szervezése, részvétel a Kiskulcsosi Református Templomban 

• Zenei világnap – Erkel Ferenc Tagintézmény - részvétel 

• október 6-i városi koszorúzáson való részvétel az osztállyal és szereplés 

• Filmvetítés - részvétel - Kunok hazája – Déryné  

• Apolló Színház - Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem  - Színházi előadás – Déryné részvétel  

• pályázatok írása, 

• egyéni fejlesztések 

• felzárkóztatás 

• tehetséggondozás 

• kompetenciafejlesztés 

• ünnepségek, megemlékezések megvalósítása 

• belső ellenőrzések 

http://www.derynekarcag.hu/index.php/rendezvenyek-a/651-apollo-szinhaz-karinthy-frigyes-tanar-ur-kerem
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• Minősítési eljárás- 2018. október 18. – Ped.I. – Ped. II. 

• Szentannai Napok ünnepségsorozat – részvétel az osztállyal 

• Rákász Gergely orgonahangverseny – Református Templom - részvétel 

• Huszártoborzó - Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 

           programja – részvétel 

• A tudomány érdekes és látványos arca – a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 

Egészségügyi Szakgimnáziumban - részvétel 

• Gólyaest - a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 

programja a Dérynében – részvétel 

• A Karcagi Hitélet Emlékei – Déryné - szereplés 

• október 23.-i városi megemlékezés – részvétel  

• PÁV- börze, PÁV- szülői értekezlet – szervezése, részvétel 

• Adventi programok 2018. – 1. 2. 3. gyertya meggyújtása – szereplés, részvétel 

• Alapítványi Bál - pakolás, részvétel, takarítás 

• Adventi hangverseny szervezése, szereplés a Kiskulcsosi Református Templomban 

• Fizika kísérleti bemutató a Kovátsban – részvétel 

• Karácsonyi ünnepség –részvétel, szereplés az énekkarral 

• Karácsonyi hangverseny - Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtárban - 

az Erkel Ferenc Tagintézmény programja – részvétel 

• Töltsünk egy órát a magyar kultúra napján - Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 

Egészségügyi Szakgimnáziumban – részvétel 

• A magyar kultúra napja – rádiós kvíz 

• A magyar kultúra napja - Déryné – részvétel 

• Március 15-ei műsor készítése, szervezése, bemutatása 

• Műsoros est – műsorszámok - felkészítés 

• Nemzeti összetartozás napja – részvétel a megemlékező műsoron a Református 

Nagytemplomban 

• Iskolai kirándulás szervezése 

• „Szép magyar beszéd” verseny – felkészítés, versenyeztetés 

• Továbbtanulási folyamatnak való megfelelés – központi írásbelire való jelentkezések, 

továbbtanulási jelentkezések elkészítése, módosítások 

• „Aranyos napok” – irodalmi verseny – felkészítés, versenyeztetés 

http://www.derynekarcag.hu/index.php/rendezvenyek-a/658-huszartoborzo
http://www.derynekarcag.hu/index.php/rendezvenyek-a/648-2018-oktober-23
http://www.derynekarcag.hu/index.php/rendezvenyek-a/663-adventi-program-2018-masodik-gyertya-meggyujtasa
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• Fáklyás felvonulás március 15-én  

• Húsvéti koncert a Karcagi Református Nagytemplomban - szereplés 

• A Magyar Református Egység Napja – Kárpát-medencei kórustalálkozó - szereplés 

Debrecenben, a Csonka-templomban 

• Osztályozó vizsga 

• Idegennyelvi mérés 

• Országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése, felmérésvezető 

• Szereplés a Karcagi Református Nagytemplomban pünkösdkor 

• Tiszafüredi Református Egyházközség Pünkösdi koncertje - szereplés 

• Ballagás szervezése, lebonyolítása  

• Soproni idegennyelvi tábor – segítő pedagógus – tábori programsegítő lebonyolítása 

• Évzáró szervezése, lebonyolítása 

 

Pályázatok 

• Határtalanul pályázat – Elektronikus – pályázati elszámolás 2018. december 31. 

• Útravaló – Ösztöndíjprogram- Út a középiskolába – újra pályázás, folytatás 

• Erzsébet-karácsony pályázat szervezése, megvalósítása 

• EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi    

Program kísérleti megvalósítása – pályázat folytatása 

• Matehetsz - Tehetségek Magyarországa (EFOP3.2.1-15-2016-00001) megvalósítása 

 

  Továbbképzések 

•     Nemzeti Pedagógus Kar konferenciája – Karcag - részvétel 

• Matehetsz – Tehetségek Magyarországa (EFOP3.2.1-15-2016-00001) kiemelt projekt         

műhelymunka – Debrecen – részvétel 

• A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű 

használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 – Alapozó továbbképzés- 30 

óra 

Nagy Éva 

• Vöröskeresztes felelős 

• angol nyelv tanítása 4.-8. osztályban 

• magyar irodalom tanítása az 5. osztályban  

https://www.facebook.com/reftiszafured/?tn-str=k%2AF&hc_location=group_dialog
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• magyar nyelvtan tanítása az 5. osztályban 

• kompetenciafejlesztés 

• idegen nyelvi mérés koordinátora 

• egyéni fejlesztés 

• felzárkóztatás 

• tehetséggondozás 

• ügyeleti munka megszervezése, ellenőrzése 

• tankönyvrendelés, könyvtár működtetésének segítése 

• magántanulók tanítása 

• Tartós tankönyvek kiosztása 

• Tankönyv utánrendelés elkészítése 

• Üzemlátogatás - Elektronikai Hulladékfeldolgozó Központ 

• Mesevetélkedő szervezése  

• Kiskulcsosi hét – élő társas, sminkverseny  

• Zenei Világnap Kiskulcsosi Református Templom hangverseny – részvétel  

• Október 6. koszorúzás – részvétel  

• Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium - Szentannai napok – 

részvétel 

• A kunok hazája filmbemutató – részvétel 

•  október 23.-i városi megemlékezés – részvétel  

• Apolló Színház - Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem előadás – részvétel  

• Kiskulcsos Tales mesemondó verseny – felkészítés 

• Adventi hangverseny Kiskulcsosi Református Templom – részvétel 

• Erzsébet - karácsony Budapesten – részvétel 

• Iskolai karácsonyi ünnepség – felkészítés 

• Magyar Kultúra Napja - Déryné – részvétel 

• „Szép magyar beszéd” verseny – felkészítés 

• „Györffy-téka” olvasóverseny – felkészítés 

• Illéssy Sándor Baptista Középiskola - Idegen nyelvi versmondó verseny – felkészítés  

• English is Fun - kistérségi angol nyelvi verseny – felkészítés 

•  Önértékelés 

 

http://www.derynekarcag.hu/index.php/rendezvenyek-a/648-2018-oktober-23
http://www.derynekarcag.hu/index.php/rendezvenyek-a/651-apollo-szinhaz-karinthy-frigyes-tanar-ur-kerem
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• Pályázatok 

• Erzsébet- karácsony 

• EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi    

Program kísérleti megvalósítása – pályázat folytatása 

• Útravaló  

 

Továbbképzések 

• Felkészítés az iskolai 5. évfolyamos tehetségazonosítást támogató online mérés 

lebonyolításához és a tehetségígéretek kapcsán felmerülő intézményi feladatok 

koordinálásához (Szolnok) 

• A pedagógusok digitális kompetenciáinak mérésére alkalmas keretrendszer véleményezése 

- szakmai műhelymunka (Szolnok) 

• A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű 

használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 – Alapozó továbbképzés 

 

6. Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer 

• Ebben a periódusban Mester Anikó és Nagy Éva tanárok jelentkeztek minősítési eljárásra 

megcélozva a Pedagógus .II. fokozatot. Dokumentumaikat 2018. november 25-ig 

feltöltötték. 

• A minősítés várható időpontja: Nagy Éva – 2019. november 7.  

• Dr. Király Józsefné - Pedagógiai szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértő, 

Mesterpedagógus, 2018. 11. 22-én volt a portfólióvédése.  

• Horváthné Pandur Tünde Róza sikeres minősítési eljáráson vett részt 2018. október 18-án 

a Pedagógus II.fokozat eléréséhez. 

• Mester Anikó - sikeres minősítővizsgát tett 2019. április 5-én szintén a Pedagógus 

II.fokozat eléréséhez. 

Megköszönöm a munkaközösségnek a tanévben végzett munkáját, a beszámoló elkészítéséhez 

nyújtott segítségét. 

Horváthné Pandur Tünde Róza 

munkaközösség-vezető 
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Osztályfőnöki munkaközösség: 

 

Osztály Osztályfőnök Létszám 

1. a Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna 20 fő  

2. a Veres Henrietta Katalin  21 fő 

3. a Cserés Gabriella 24 fő 

4. a Hegedűsné Fórián Annamária  

21 fő  

(ebből 2 fő 

magántanuló) 

5. a Dr. Király Józsefné 
29 fő (ebből 1 fő 

magántanuló) 

6. a Jobbágy Gergő László  31 fő  

7.a Mester Anikó  
26 fő (ebből 2 fő 

magántanuló) 

8. a Horváthné Pandur Tünde Róza  
21 fő (ebből 1 fő 

magántanuló) 

 

 

 Időpont Esemény Felelős 

1. 

2018.08. 29. Az osztályfőnökök 

tevékenységének összehangolása, 

módszertani útmutatás 

Dr. Király Józsefné 

2. 

2018.08.-09. Az adminisztratív munka 

megbeszélése, tanév eleji 

adminisztráció. (Naplók, 

törzslapok, Kréta) 

Futóné Szabó Margit 

Dr. Király Józsefné 

3. 
2018.08. 28. -

29. 
Órarend készítése 

Dr. Király Józsefné 

Cserés Gabriella 

4. 
2018. 08. 23. 

2018. 08. 28. 

Az 5. osztály átadása- átvétele 

A 3. osztály átadása- átvétele 

Cserés Gabriella, 

Pályiné Kovács Ildikó 

Mónika, Dr. Király 

Józsefné 

Vargáné Molnár Éva, 

Lajtosné Békési Anikó, 

Cserés Gabriella, Kiss- 

Andrási Erika 

5. 

 
2018.08.-09. Osztálytermek díszítése. 

 

osztályfőnökök 

6. 09. 03. 
Tanévnyitó ünnepség 

Az 1. osztályosok fogadása. 

Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna 

Lajtosné Békési Anikó 

7. 08. 21.- 09. 03. Tankönyvek előkészítése, 

kiosztása. 

Nagy Éva, Vadainé 

Kovács Szilvia 

8. 09. Étkezések, délutáni foglalkozások 

megszervezése. 

Futóné Szabó Margit 

Dr. Király Józsefné 

9. 09. 03-07. Konyhakertek gondozása osztályfőnökök 
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10. 
09. 03. 

09. 17- 21. 

1.2. osztály 

Szülői értekezletek. 

 

Osztályfőnökök 

11. 09.07. Hangszerbemutató Alsós osztályfőnökök 

12. 09.25. Kerékpár ellenőrzés  

13. 09. 28. 

 

Osztályfőnöki tanmenetek leadása 

Dr. Király Józsefné, 

Jobbágy Gergő László 

Mester Anikó, 

Horváthné Pandur 

Tünde Róza 

14. 09. 28. Európai Diáksport Napja testnevelők 

15. 10.02. Bringa Akadémia Jobbágy Gergő László 

16. 10. 04. Állatok Világnapja 
Mester Anikó, Vadainé 

Kovács Szilvia 

17. 10. 05. 
Október 06-i megemlékezés, 

koszorúzás 

Szakáll Kinga, 

osztályfőnökök 

18. 
10. 09. Fogadó óra Dr. Király Józsefné, 

tantestület 

19. 
10.11. Szentannai Napok Horváthné Pandur 

Tünde Róza, Nagy Éva 

20. 10. 13. Kirándulás Osztályfőnökök 

21. 10.19. 
Megemlékezés október 23-ról 

Déryné 

Osztályfőnökök 

22. 10.24. 
A Kunok eredete 

Filmvetítés a Dérynében 

Felsős osztályfőnökök 

23. 10. 26. DIFER létszám jelentése Vargáné Molnár Éva 

24. 11.05. 
Iskolanyitogató program 

összeállítása 

Vargáné Molnár Éva 

25. 11.08. Színházlátogatás Felsős osztályfőnökök 

26. 11. 09. 

Pályaválasztási Börze 

Sportcsarnok 

Horváthné Pandur 

Tünde Róza, Mester 

Anikó 

27. 11.13. Fogadó óra osztályfőnökök 

28. 11.05. – 11.16. Egészségnevelési vetélkedők 

osztályfőnökök, 

Lajtosné Békési Anikó, 

Szakáll Kinga, Mester 

Anikó 

29. 

11. Pályaválasztási rendezvények 

látogatása, középiskolai nyílt 

napok látogatása 

Horváthné Pandur 

Tünde Róza 

30. 

11.22. Pályaválasztási szülői értekezlet Horváthné Pandur 

Tünde Róza, Mester 

Anikó 

31. 11. 30. 
Negyedéves szöveges értékelés 

1. osztály 

Vargáné Molnár Éva, 

Lajtosné Békési Anikó 

32. 12. 01. 
Kiskulcsosi Alapítványi Műsoros 

Est 

SZMK 

33. 12. 04. 
Iskolanyitogató foglalkozás Veres Henrietta 

Katalin, Szakáll Kinga 

34. 12. 06. Mikulás ünnepségek osztályfőnökök 
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35. 12. 07. 
A tanulók jelentkezése a központi 

írásbeli vizsgára 

Horváthné Pandur 

Tünde Róza 

36. 
12. 11. Fogadó óra dr. Király Józsefné 

osztályfőnökök 

37. 
12. 14. A bukásra álló tanulók szüleinek 

értesítése 

dr. Király Józsefné 

osztályfőnökök 

38. 12.15 Pályaorientációs nap Osztályfőnökök 

39. 
12.18. Diótörő 

Mesejáték a Dérynében 
Alsós osztályfőnökök 

40. 

 

12.20. 
Erzsébet Karácsony- kirándulás 

Budapestre 

Dr. Király Józsefné, 

Horváthné Pandur 

Tünde Róza 

Nagy Éva 

 

41. 

 

12. 21. 

 

Karácsonyi ünnepség. 

Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna, dr. Király 

Józsefné, Pályiné 

Kovács Ildikó, 

osztályfőnökök 

42. 
2019. 01.03-

04. 

Szakmai nap (tanítás nélküli 

munkanap) 

Futóné Szabó Margit 

43. 01. 08. Fogadó óra osztályfőnökök 

44. 

01. 18. Iskolanyitogató: sportfoglalkozás Veres Henrietta 

Katalin, Szakáll Kinga, 

Nagyné Sütő Mariann 

45. 01. 19. Központi írásbeli felvételi vizsga Horváthné Pandur 

Tünde Róza 

46. 01. 24. Osztályozó értekezlet. osztályfőnökök 

47. 01. 25. I. félév zárása- új órarend készítés Futóné Szabó Margit 

48. 02. 01. Értesítés az első félév 

eredményeiről 

Osztályfőnökök 

49. 02. 08. Félévi értekezet Futóné Szabó Margit 

50. 02. 11- 15. Szülői értekezletek Mester Anikó, 

osztályfőnökök 

51. 02. 18. Továbbtanulási papírok 

továbbítása. 

Horváthné Pandur 

Tünde Róza 

52. 02. 22. Farsang DÖK, osztályfőnökök 

53. 03. 12. Fogadó óra Mester Anikó, 

osztályfőnökök 

54. 03. 14. Március 15-i ünnepség 

 

 

Városi fáklyás felvonulás 

Horváthné Pandur 

Tünde Róza, Dr. Király 

Józsefné 

Horváthné Pandur 

Tünde Róza, Mester 

Anikó 

55. 03. 18-22. Fenntarthatósági témahét 

Víz Világnapja 

Teszedd! 

Mester Anikó, Veres 

Henrietta Katalin 
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Happy-hét 

56. 03. 21- 22. A továbbtanulási tanulói 

adatlapok módosítása 

 

Horváthné Pandur 

Tünde Róza 

57. 03.27. Bemutató óra az alsó tagozatban Szakáll Kinga, Veres 

Henrietta Katalin 

58. 04.02. Pályaválasztási roadshow 7. 

osztály 

Mester Anikó 

59. 04. 08-12. Digitális témahét Dr. Király Józsefné, 

Cserés Gabriella 

60. 04. 09. Fogadó óra Mester Anikó, 

osztályfőnökök 

61. 04. 11-12. Elsősök beiratkozása Futóné Szabó Margit, 

Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna, Veres 

Henrietta Katalin 

62. 04.12. Szakmák éjszakája Horváthné Pandur 

Tünde Róza, Mester 

Anikó 

63. 04. 19. Háromnegyed éves szöveges 

értékelés az 1. osztályban 

Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna 

64. 04. 24. Föld napja Mester Anikó, Szakáll 

Kinga 

65. 04. 25. Hulladékgyűjtés Szakáll Kinga 

Jobbágy Gergő László 

Nagyné Sütő Mariann 

Nagy Éva 

Horváthné Pandur 

Tünde Róza 

66. 04. 29. Munkaértekezlet Futóné Szabó Margit 

67. 05. 03. Bukásra álló tanulók szüleinek 

értesítése 

 

Mester Anikó 

osztályfőnökök 

68. 05. 06. Kiskulcsosi Kavalkád tantestület 

 

69. 05. 07. Redemptio emlékünnep Mester Anikó 

70. 05.07- 05.10. Nyílt napok tanítók, szaktanárok 

71. 05. 13- 17. Szülői értekezletek. Mester Anikó, 

osztályfőnökök 

72. 05.20. Szakköri, etika, étkezés 

nyilatkozatok összesítése 

osztályfőnökök 

73. 05.24. Nagy Sportágválasztó Dr. Király Józsefné, 

Jobbágy Gergő László 

74. 05.29-06.03. Osztályozó vizsga Futóné Szabó Margit, 

szaktanárok 

75. 06. 03. Osztályozó értekezlet. osztályfőnökök 
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A 2018/2019-es tanévben is a munkatervnek megfelelően végeztünk feladatainkat. A tanév 

elején az adminisztrációs feladatok domináltak. Megnyitottuk a naplókat, törzslapokat, a Kréta 

rendszerben a gyermekek adatait is próbáltuk napra készen megnyitni. Ebben voltak 

bizonytalanságok, és sok olyan dolog van, ami azóta forrta ki magát. Elkészültek az 

osztályfőnöki tanmenetek, dekoráltuk az osztálytermeket. 

         Az osztályok számos programba bekapcsolódtak, iskolai, városi szinten is. Az 

osztályfőnökök igyekszenek változatos programokat szervezni, jó kapcsolatot kialakítani a 

szülői házzal. Szülői értekezleteket, fogadó órákat tartottunk, de sajnos ezek látogatottsága 

egyre kisebb. Minden osztályban működik valamilyen internetes tájékoztatási csoport, ahol 

napi üzeneteket lehet megosztani az osztályközösséget illetően. Többször voltunk hospitálni, 

76. 06. 04. 

06.04.06.06. 

Nemzeti összetartozás napja, 

megemlékezés 

Határtalanul! pályázat 

megvalósítása 

osztályfőnökök 

 

Mester Anikó, Dr. 

Király Józsefné 

77. 06. 12. Osztálykirándulások Futóné Szabó Margit, 

Jobbágy Gergő László, 

osztályfőnökök 

78. 06. 13. Munkaközösségi megbeszélés, az 

éves munka értékelése. 

Mester Anikó 

79. 06. 14. Ballagás Futóné Szabó Margit, 

Horváthné Pandur 

Tünde Róza, Mester 

Anikó, Veres Henrietta 

Katalin 

80. 06. 17- Adminisztrációs tevékenységek. osztályfőnökök 

81. június 3. és 4. 

hete 

Napközis táborok Horváthné Pandur 

Tünde Róza, Nagy Éva, 

Hegedűsné Fórián 

Annamária, Nagy 

Erzsébet, Vargáné 

Molnár Éva, Dr. Király 

Józsefné, Szakáll 

Kinga, Veres Henrietta 

Katalin, Kiss- Andrási 

Erika, Cserés Gabriella 

82. 06. 23-28. Tiszaliget! élménysziget tábor Mester Anikó 

83. 06. 24. Tanévzáró értekezlet Futóné Szabó Margit 

84. 06.25. Tanévzáró ünnepély Horváthné Pandur 

Tünde Róza, 

Futóné Szabó Margit, 

Veres Henrietta Katalin 

Kiss- Andrási Erika 

Cserés Gabriella 
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külön foglalkozunk a problémásabb, nagyobb figyelmet igénylő diákokkal. Ellenőrizzük a 

tájékoztató füzeteket, pótoljuk az esetleges elmaradásokat.  

Különösen sok és nagy odafigyelést kívánó munkája van az első és a nyolcadik osztályos 

osztályfőnöknek. Az elsős tanulók beilleszkedtek iskolánkba, és a nyolcadik osztályosok 

beiratkoztak már valamelyik középiskolába. 

Köszönöm szépen minden osztályfőnök, és nem osztályfőnök kollégám eddigi alapos, 

figyelmes, lelkiismeretes és széleskörű munkáját!      

Mester Anikó 

munkaközösség-vezető 

4.2. Nevelőtestületi belső tudásmegosztás 

 

- Belső továbbképzéseink, óralátogatásaink segítették szakmai önképzésünket.  

- Az óralátogatásokat szakmai megbeszélés, értékelés zárta. 

- Szakmai fejlődésünket szolgálta a gyógypedagógussal való jó együttműködés, mely által a 

tanulási-és magatartási problémákkal küzdő tanulókon hatékonyabban tudtunk segíteni. 

- Belső továbbképzés keretében 

• 2018. november 21-én óvodapedagógusok és pedagógusok részére tartott 

bemutató órát az 1. osztályban Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna és Lajtosné 

Békési Anikó. 

• „Iskola nyitogató” programunkon belül több alkalommal bemutató 

foglalkozásokat  tartottak pedagógusaink: Veres Henrietta Katalin, Szakáll 

Kinga, Nagyné Sütő Mariann 

• Nyílt órákat szerveztünk szülők részére és hospitáltuk egymás óráit. 

 

-A Geomatech továbbképzés keretein belül kollégáink tanóráit látogattuk, vettük fel videóra, 

elemeztük.   

- Tantestületünk 4 tagjának megtörtént az önértékelése: Szakáll Kinga, Nagy Éva, Mester 

Anikó, Hegedűsné Fórián Annamária 

-Minősítési eljáráson esett át: Mester Anikó, Horváthné Pandur Tünde. 

Felkészülésüket a tantestület tagjai figyelemmel kísérték. Tapasztalatainkat, észrevételeinket 

megosztottuk egymással. 

 

Vadainé Kovács Szilvia 
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4.3. Kommunikáció 

1. Tanulókkal: 

 - szóbeli (tanítási órákon, szünetekben, iskolai rendezvényeken) 

 - írásbeli (elektronikusan facebook-on, közösségi oldalakon, hivatalos levélben, 

 ellenőrző könyvben) 

2. Szülőkkel:  

- szóbeli (szülői értekezleteken, fogadóórákon, iskolai rendezvényeken, telefonos 

megbeszéléseken, közösségi oldalakon, e-naplón keresztül valamint napi szinten) 

- írásbeli (elektronikusan facebook-on, e-mail-ben, hivatalos levélben, ellenőrző könyvben) 

3. Kollégákkal: 

- szóbeli (napi szinten, munkaértekezleteken havonta, szóbeli megbeszéléseken 

alkalmanként, telefonos megbeszéléseken esetenként) 

- írásbeli (elektronikusan e-mail-ben, hivatalos levélben) 

4. Külső partnerekkel: 

- szóbeli (telefonos megbeszéléseken, szóbeli megbeszéléseken esetenként,) 

- írásbeli (hivatalos levélben, elektronikusan e-mailben, közösségi oldalakon) 

Bordásné Nagy Ildikó 

 

4.4. Gyakornokok mentorálása 

 

Ebben a tanévben tagintézményünkben gyakornok nem volt. 

 

4.5. Együttműködés az Intézményi Tanáccsal, Szülői szervezettel 

 

A 2011. évi Köznevelési törvény 73. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: 

(3) Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a 

nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi 

személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó 

delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. 

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az 

esetben az intézményi tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti 

települési önkormányzat delegáltjaiból kell létrehozni. 
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A fentiek értelmében az Intézményi Tanács felállítása kötelező, amelyet a szülők, a 

nevelőtestület és az önkormányzat delegáltjai alkotnak. 

Ebben a tanévben nem került sor az Intézményi Tanács összehívására.  

Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében az 

intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal 

rendelkező szülői szervezet működik. A szülői szervezet figyelemmel kíséri az iskolában a 

tanulói jogok érvényesülését, a nevelő-oktató munka eredményességét. Véleményt mond a 

pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és 

módosításakor. 

Tagintézményünkben jól működik a szülői közösség. Minden osztályból általában 2 

szülő tagja a közösségnek. Vezetőjüket maguk választják, és gyűléseiken megbeszélik éves 

programjukat. Segítséget nyújtanak az iskolai programok lebonyolításában, Műsoros Est 

szervezésével támogatják alapítványunkat és jól együttműködnek az iskolai 

Diákönkormányzattal. Ebben a tanévben került sor az alsós mellékhelyiség átadására, 

melynek megvalósításában szerepet vállaltak. 

Mester Anikó 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

5.1. Együttműködés a település intézményeivel 

 

Az iskola vezetése természetesen állandó munkakapcsolatban áll a fenntartóval a Karcagi 

Tankerület Központtal, valamint a tulajdonossal a Karcag Város Önkormányzatával.  

A kialakult együttműködés hivatalos, szakmai és törvényességi alapokon nyugszik.  

Különösen jó az együttműködés – az eredményes oktató-nevelő munka érdekében – a város 

óvodáival, általános iskolákkal és a középfokú oktatási intézményekkel.  

• Látogatjuk a tagintézmények és városi intézmények rendezvényeit.  

• Rendszeres a kapcsolat az óvodák és munkaközösségünk között.  

- Meghívnak bennünket az óvodák szakmai napokra, programokra, melyeken 

szívesen részt is veszünk.  

- Már hagyomány nálunk, hogy novemberben az óvó nénik egy bemutató órán 

meglátogatják az elsős osztályosokat.  
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- Tagintézményünk néptánccsoportja évek óta részt vesz a Madarász Imre 

Egyesített Óvoda által szervezett Aprólábak Néptánc Gála rendezvényén. 

- Májusban iskolánk tanulói a SZIM világ rendezvényen fellépnek, műsorukkal 

kedveskednek a résztvevőknek.  

- Novemberben meghirdettük a beiskolázási programunkat, ahova várjuk a 

nagycsoportos óvodás gyermekeket és szüleiket. 

 

A város általános iskoláival rendszeresen tart kapcsolatot az intézmény - a versenyek, 

bemutató foglalkozások, ünnepségek, közös programok, amelyek kapcsolati lehetőséget 

biztosítanak.  

A város középiskoláival a pályaválasztás előkészítése érdekében szintén jó partneri 

kapcsolatot épített ki az iskola.  

 

További partnereink:  

 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye, 

- a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti 

Szolgálata, 

- iskolaorvos, iskolai védőnő, 

-  Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár,  

- Karcagi Rendőrkapitányság,  

- Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság,  

- Karcagi Hírmondó,  

- Karcag Televízió 

Nevelőink mindig figyelemmel kísérték és aktívan részt vettek a városunkban zajló 

eseményeket. Így jutottunk el az ünnepségek, megemlékezések, kiállítások, hangversenyek 

színhelyére.  

 

5.2. Közös szakmai feladatvállalás hazai intézményekkel 

 

Nevelőink mindig figyelemmel kísérték és aktívan részt vettek a városunkban zajló 

eseményeket. Így jutottunk el ünnepségek, megemlékezések, kiállítások, hangversenyek 

színhelyére. Az idén az alábbi rendezvényeken vettünk részt: 
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Időpont Helyszín Esemény neve 

2018.09.04. 
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár 

„KÁIAMI Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskolai Tagintézményének 

Tanévnyitó Ünnepsége 

2018.09.04. Karcag Polgármesteri Hivatal 
EFOP-3.3.2-160034 

Projekt nyitó tájékoztató 

2018.09.15. 

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár 

Biljana 15 

Jubileumi Táncgála 

2018.09.27. 

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár 

Nagykun Református Gimnázium és 

Egészségügyi Szakgimnázium 

Gólyaestje 

2018.09.27. 

Madarász Imre Egyesített Óvoda 

SZIM Óvoda Családi Sport délután 

2018.09.28. 

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár 

Mindig van remény Daganatos 

Betegekért Alapítvány 

„Méltóság Mezeje” 

Őszi Találkozó 

2018.10.01. Ifjúsági Ház-Csokonai könyvtár Népmese napja 

2018.10.02. 

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár Országos Könyvtári Napok 

2018.10.03. 

„KÁIAMI Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskola Tagintézménye Zenei Világnapi hangverseny 

2018.10.05. 

Karcag 

Aradi Vértanúk tere 

Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett 

megemlékezés és koszorúzás 

2018.10.11-12. 

Szentannai Sámuel Középiskola és 

Kollégium Szentannai-napok 

2018.10.19. 

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár 

Kunok Hazája című 

Dokumentumfilm ünnepélyes 

bemutatója 

2018.10.23. Karcag Városi Önkormányzat  

A Magyar Kötársaság kikiáltásának 29. 

évfordulója 

2018.11.02. 

KÁIAMI Kováts Mihály  

Tagintézmény 

Bringa Akadémia 

Projekt napok 

2018.11.08. Polgármesteri Hivatal Díszterme 

„A legszebb Konyha kertek program 

Karcagi Eredményhirdetése 

2018.11.08. 

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár 

Apolló Színház: 

Tanár úr kérem 

2018.11.09. 

KÁIAMI Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskola Tagintézménye Ünnepi Hangverseny 

2018.11.09. Városi Sportcsarnok Térségi Középiskolák börzéje 

2018.11.16. 

Györffy István Katolikus Általános 

Iskola 

NATO szervezetek Magyarországon 

című kiállítás 

2018.11.22. Karcag Városi Önkormányzat Közbiztonsági Egyeztető fórum 
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2018.11.23. Karcagi Városháza díszterme 

Az Osztrák Magyar Monarchia és a 

Történelmi Magyarország 

Konferencia 

2018.11.28. KÁIAMI Kiskulcsosi Tagintézmény 

Karcagi Tankerületi Központ 

Motiváltan motiválni 

Konferencia 

2018.11.28. Ifjúsági Ház- Csokonai Könyvtár 

Keleti örökség a Nagykunság népi 

kultúrájában 

2018.12.08. Városi Sportcsarnok Adventi Játszóház 

2018.12.12-13. 

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár Jégvirágok mesemondó verseny 

2018.12.14. 

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár 

„Cent-rumba” 

Örömzenei Koncert 

2018.12.18. 

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár 

Nektár Színház: 

Diótörő 

2018.12.02. Karcagi Városháza díszterme 

Adventi Program 

„Népzene a Kárpátmedencében” 

Adventi gyertyagyújtás 

2019.01.22. 

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár A Magyar kultúra napja 

2019.01.25. Szent Pál Marista Általános Iskola 

Jézus Élete rajzpályázat 

Ünnepélyes eredményhirdetés és 

díjátadás 

2019.02.11. 

Györffy István Katolikus Általános 

Iskola 

Györffy napok ünnepi megnyitója 

Helytörténeti pályázatok értékelése 

2019.02.13. 

Györffy István Katolikus Általános 

Iskola Györffy- Téka’ Városi Olvasóverseny 

2019.02.15.  

’English Fun’ Kistérségi angol nyelvi 

verseny 

2019.02.15. 

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár XX. Györffy Néptánc Gála 

2019.02.20. Ifjúsági ház I. emeleti nagyterme 

Intézményi jó gyakorlat bemutatása, 

bevezetése, támogatása a 

tehetséggondozó tevékenységekben. 

2019.02.20. Ifjúsági ház- Csokonai könyvtár 

Ady Endre halálkának 100. 

évfordulóján 

Felolvasóest 

2019.02.22. 

Karcagi Nagykun Református 

Gimnázium és Egészségügyi 

Szakgimnázium 

Wass Albert- maraton 

2019.02.25. 

Györffy István Katolikus Általános 

Iskola 

„Mindig van remény” Daganatos 

betegekért alapítvány 

Mennyország és pokol az Afrikai 

orvosmissziókban c. előadás 



162 
 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 2018-2019 tanév év végi beszámolója  

2019. június 24 -én a nevelőtestület által elfogadva. 
 

2019.02.28. 

Szent Pál Marista Általános Iskola 

Karcag, Múzeumpark Farsangi felvonulás és Kiszebáb égetés 

2019.03.04. Karcagi Arany János Általános Iskola 

„Aranyos napok” 

Városi egyéni rajzpályázat 

eredményhirdetése, díjazás 

2019.03.05. Karcagi Arany János Általános Iskola 

„Aranyos napok” 

Városi Irodalmi verseny 

2019.03.07. Karcagi Arany János Általános Iskola 

„Aranyos napok” 

Városi Toldi erőverseny 

2019.03.12. Budapest Szakma Sztár 2019 Fesztivál 

2019.03.14. Karcag, Városháza, Kossuth tér 

1848/49- es forradalom és 

szabadságharc 171. évfordulója 

2019.03.29. KSZC Karcagi Szakképzési Centrum 

A jövő szakképzése- a szakképzés 

jövője III. 

2019.03.30. Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár 

„Mindig van remény” Daganatos 

betegekért alapítvány 

Azért vannak a jóbarátok című 

Jótékonysági előadás a hátrányos 

helyzetű gyerekek javára 

2019.04.08. KÁIAMI Kováts Mihály Általános 

Iskolai Tagintézménye 

Tavasz zsongás 

Bemutató óra/foglalkozás és 

konzultáció 

2019.04.08. Karcagi Arany János Általános Iskola X. Roma Projekt 

2019.04.09. Karcag, Kossuth tér „Ki a mester két keréken? 

2019.04.09. Kádas György EGYMI Fejlesztőiskola Bemutató óra/foglalkozás és 

konzultáció 

2019.04.10. KÁIAMI Kováts Mihály Általános 

Iskolai Tagintézménye 

Alapműveleti matematikaverseny 

2019.04.11. KÁIAMI Kováts Mihály Általános 

Iskolai Tagintézménye 

Chéfecske szakkör 

Előadás és konzultáció 

2019.04.12. 

Déryné Kulturális Központ II. emeleti 

Hangversenytereem Jótékonysági hangverseny és kiállítás 

2019.04.15. Déryné Kulturális Központ II. emelet Rezdülések- fotókiállítás 

2019.04.16. 

J-N-SZ Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye 

Szakmai műhelyfoglalkozás 

Korai Iskolaelhagyás 

2019.04.17. 

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár Tavaszváró Játszóház 

2019.04.24. Karcagi Rendőrkapitányság Ki mit Tud? 2019. 

2019.04.24. Karcagi Gyermekjóléti Szakszolgálat Városi Malomjáték Bajnokság 

2019.04.25-26-

27. 

Karcagi Sportpálya, Városi 

Sportcsarnok XXVI. Nagykun Diák Sportviadal 

2019.05.05. 

Déryné Kulturális Központ , 

Múzeumpark, Református 

Nagytemplom 

Redemptios megemlékezés és Jászkun 

Főkapitányi Beiktatási Ceremónia 

2019.05.15. Madarász Imre Egyesített Óvoda XII. SZIM- világ 
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- Tanítványaink a határon túl is eljutottak, hogy megcsodálják a festői szépségű Felvidéket a 

Határtalanul pályázat segítségével, Mester Anikó és Dr. Király Józsefné irányításával. 

 

6. Együttműködés civil szervezetekkel 

 

Legfontosabb partnerünk a szülői ház, fontos számunkra a szülői házzal való bizalom és 

kapcsolat ápolása. A szülői közösség és az iskola vezetése között a kapcsolatot a Szülői 

Munkaközösség biztosítja. Programjaink szervezésében, lebonyolításában mindig 

számíthatunk segítségükre. Tárgyi feltételeink javításáért hozták létre és minden évben 

jelentősen segíti munkánkat a Kiskulcsosi Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány, 

valamint a Kiskulcsosi Általános Iskola Diáksport Egyesület. Valamennyi pedagógusunk 

tagja Magyar Vöröskereszt Karcagi Területi Szervezetének, Nagy Éva az iskolánk képviselője. 

Néhány megbeszélésen vett részt, sajnos a megígért felkészítő foglalkozásokat és előadásokat 

az idén nem tudták megtartani. Segítenek, anyagilag támogatják az elsősegélynyújtó doboz 

tartalmának feltöltésében. Dr. Király Józsefné Karcagi Diáktűzoltó Szövetség vezetőségi tagja, 

ezáltal összekötő kapocs a civilszervezet és a tagintézmény között. 

2002 óta testvérvárosi kapcsolatot ápol tagintézményünk a Szepsi város Boldog Salkaházi 

Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Óvoda, Alapiskola, Gimnázium diákjaival és tanáraival – 

évente legalább egyszer megrendezzük közös programjainkat. Az idén a Nemzeti 

SZIM Óvoda 

2019.05.10-15. 

KÁIAMI Kováts Mihály Általános 

Iskolai Tagintézménye Kováts Mihály Emléknapok 

2019.05.22. 

Déryné Kulturális Központ II. emeleti 

Díszterme 

Karcagi Szimfonikus zenekar: Májusi 

Szerenád 

2019.05.22. Kátai Gábor Kórház Te szedd!- „Parlagfű vetélkedő” 

2019.05.24. 
„KÁIAMI Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskola Székhelye 

„ Gyermek és ifjúságpszichiátriai, 

addiktológiai és mentálhigiéniés 

ellátórendszer infrastrukturális 

feltételeinek fejlesztése” 

2019. 05.24. 

KÁIAMI Kováts Mihály Általános 

Iskolai Tagintézménye 

Birkafőzés gyerekeknek, 

gyerekeszemmel- rajzpályázat 

Öko- birka,- tárgykészítő pályázat 

2019.05.25. Liget úti Sportpálya Sportos gyereknap 

2019.06.03. Karcagi Polgármesteri Hivatal Vezetői értekezlet 

2019.06.05. 

Déryné Kulturális Központ II. emeleti 

Díszterme 

Az ötujjas kesztyű csodálatos titkai 

című előadás 

2019.06.04. 

Karcagi Református Nagytemplom 

előtti tér A Nemzeti Összetartozás Napja 
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Összetartozás Napjára szervezett Határtalanul program gördülékeny lebonyolításában 

számíthattunk rájuk. 

 

7.  A pedagógiai munka feltételei 

7.1. Személyi feltételek alakulása 

 

Alkalmazotti létszám: 25 fő   

Engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 21 státus 

Betöltött álláshelyek száma: 18 fő  

Betöltetlen álláshelyek száma: 3 fő  

1 fő tagintézmény-vezető: Fogadó órája: szerda 1400 – 1500 

Óraadók: 3 fő 

Karas Elvira 3,5 óra kémia, 

Dr. Szabó Jánosné 3 óra BTMN fejlesztés,  

Ökrösné Sajtos Anett Erika 3 óra BTMN fejlesztés, 6 óra SNI fejlesztés, 

áttanító pedagógusok: 3 fő 

Bacsó Andrea Rózsa 6 óra vizuális kultúra, 

Hunyadi Ildikó 6 óra fizika,  

Sánta Ágnes Gabriella 3 óra BTMN fejlesztés,  

utazó gyógypedagógus 1 fő.: Gyurkóné Kiss Anikó szomatopedagógus 3 óra mozgásfejlesztés. 

2019. január 23-án 1 fő pedagógus – Pályiné Kovács Ildikó Mónika - munkaviszonya közös 

megegyezéssel megszűnt. 

2019. március 15-től Lajtosné Békési Anikó tartós táppénzen van, kismama. Az 1. osztályban 

lévő tanóráit Vadainé Kovács Szilvia tanítónő vette át, így belső tantárgyfelosztás 

átrendezésével megoldottuk. Azóta viszont a könyvtár feladatai nincsenek ellátva. 

Következtetésképpen nagy szükség lenne egy fizika – kémia – technika szakos, egy angol nyelv 

szakos, egy könyvtár szakos, valamint egy gyógypedagógus - fejlesztőpedagógusra.  

Egyéb munkakörök:  

- kisegítő dolgozó (takarító 2 fő, karbantartó 1 fő) 

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök: 

-gyógypedagógiai asszisztens: 0,5 fő, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 0,5 fő 

Közcélúak foglalkoztatása: 2 fő karbantartó volt 2019. 02. 28-ig, továbbra is nagy szükség 

volna rájuk a nagy udvar és a három épület rendben tartására, valamint takarítóra. 
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Közcélúak foglalkoztatása az alábbi táblázat szerint: 

Név Foglakoztatás ideje 

Laczi Mihály (karbantartó) 2018. 10. 04 – 2019. 02. 28. 

Iványi Nagy Lajos (karbantartó) 2018. 10. 04 – 2019. 02. 28. 

 

A tagintézmény 193 tanulójának nevelését és oktatását 18 pedagógus látja el. A tantestületben 

1 férfi és 17 nő dolgozik, a legfiatalabb 25 éves, a legidősebb 57 éves közöttünk. Az átlag 

életkor 42 év, 6 fő 50 év feletti, 4 fő 30 év alatti. Szerencsére eddig a generációváltás 

megoldódott, a nyugdíjba vonuló pedagógusok helyére fiatal pályakezdő pedagógusok 

érkeztek, akiknek a fiatalos lendülete jót tett a tantestületnek. 

Mindennapi tevékenységünk szervezését nehezíti, hogy 5 pedagógusunk 31 órában áttanítással 

a másik tagintézményben is tanít, Török Csilla intézményvezető helyettes (Kováts Mihály 

Általános Iskolai Tagintézménye 2 óra), Bordásné Nagy Ildikó (Kováts Mihály Általános 

Iskolai Tagintézménye 11 óra, Horváthné Pandur Tünde Róza (Kováts Mihály Általános Iskolai 

Tagintézménye 8 óra), Jobbágy Gergő László (Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye 

4 óra), Nagy Erzsébet (Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye 6 óra).  

Különösen nehéz a tanórán kívüli foglalkozásokat, az ügyeleti munkát, a tanulók étkeztetésének 

ellátását megszervezni. Az áttanító pedagógusoknak különösen nehéz a 3,5 km távolságban lévő 

tagintézményekben mindennapi feladataikat maradéktalanul elvégezni. 

Az eredményes munka érdekében elengedhetetlen a jó munkahelyi légkör, az egymás iránti 

kölcsönös figyelem, erre törekszünk valamennyien. 

7.2. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

A működési feltételeinket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ biztosította.  

Fejlesztések, javítások az I. félévben 

Beszerzések: 

 

 

5 portos GE switch, 8 portos GE switch      10 000 Ft  

 Használt asztali számítógép      42 390 Ft  

Taneszközök a logopédiai, fejlesztő foglalkozásokhoz        7 670 Ft  

Univerzáslis irodai papír beszerzés       58 122 Ft  

PC-MAX Ker és szolg Bt: számítógép      41 200 Ft  

WIFI router      11 000 Ft  

  

Összesen:    170 382 Ft  
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Karbantartási anyagok: 

 

 

Mofém piszoár öblítőszelep        3 700 Ft  

2 dbTágulási tartály + munkadíj     115 418 Ft  

karbant szüks eszközök és anyagok: ágvágó, talicska, vízmérték, 

kerékpárpumpa, hegesztő 

80760 

Szivárvány Üzletház:Zelmer takarítógép      65 000 Ft  

Kisgép Centrum:Magasnyomású mosó      39 900 Ft  

Vincze Sándor: Krause létra 3x6 kitolós      24 990 Ft  

Gran-Export Kft: Kézi kocsi      21 990 Ft  

Kun-Span Kft: Menetesszár,süly.f. csavar        2 325 Ft  

VE-GÁZ 2 db radiátorszelep        4 600 Ft  

Tóbiás Vas-Műszaki: Zár,kilincs,silt      28 545 Ft  

Ku-Ker Impex Kft: fénycsövek      93 322 Ft  

Farkas Sándor: Zárt szelvény      10 350 Ft  

Karcagi Vertikál Kft: Csavarok,tipli menetes szál        6 044 Ft  

Műszaki Üzletház:Facsar+tipli        8 440 Ft  

4 db Funscreen projektor konzol      35 600 Ft  

Anyagbeszerzés projektor felszerléséhez      75 856 Ft  

 

Összesen: 

   

 616 840 Ft  

Szolgáltatások: 

 

 

Tűz és munkavédelmi szolgáltatás      18 000 Ft  

4mm-es síküveg 11 db      32 480 Ft  

Tűzoltókészülék közép karbantartás        4 445 Ft  

Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás      20 352 Ft  

Fénymásoló bérleti és másolati díj      13 329 Ft  

Szendrei Üvegező Bt:Síküveg javítás és beépítés        2 640 Ft  

Fénymásoló bérleti és másolati díj      15 020 Ft  

Villanyszerelési munkálatok      20 000 Ft  

Bizhub223/283 fénymásoló bérleti díj        7 493 Ft  

Bizhub223/283 fénymásoló másolati díj      26 895 Ft  

  

Összesen:     160 654 Ft  

 

Fejlesztések, javítások a II. félévben 

 

Beszerzések:   
Tanuló havi bérlet              10 200 Ft  

4 db dsplay port-HDMI átalakító projektorokhoz               9 596 Ft  

Brio 10 Wattos perecizó               5 697 Ft  

Irodaszer beszerzés          150 080 Ft  
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Tisztítószer beszerzés          308 980 Ft  

HKC-LCDMT 19C táp panel                8 000 Ft  

gyomírtószer               5 980 Ft  

Toalett papír, szalvéta, papír zsebkendő beszerzés          129 083 Ft  

Pedagógusnapi Tesco ajándékutalvány             60 000 Ft  

Tanügyi nyomtatványok             96 367 Ft  

Takarófólia                7 440 Ft  

Gyermeknapi ajándék póló          192 000 Ft  

  
Összesen:          983 423 Ft  

  
Karbantartási anyagok:  

Anyagszükséglet projektorok, interaktív táblák villamos 

hálózatának kiépítéséhez             42 351 Ft  

Karbantartási anyagok ajtók javításához             20 334 Ft  

WC karbantartáshoz anyagok               8 400 Ft  

Műtrágya beszerzés a füves pálya karbantartásához 17145 

Nyári karbantartási anyagok  45500 

  
Összesen:          133 730 Ft  

  
Szolgáltatások:  
Bihub 223/283 fénymásoló bérleti és másolati díj          102 721 Ft  

Duguláselhárítás              58 674 Ft  

Különjárati autóbusz költség  Karcag-Mezőtúr-Karcag EFOP-

3.2.3 pályázat terhére továbbképzés             76 200 Ft  

Felső tagozatios fiú WC szennyvízvezetékének részleges cseréje          148 590 Ft  

Uszodahasználati díj úszásoktatás          190 800 Ft  

Étkeztetési szolgáltatás 17 fő részére az EFOP-3.2.3 pályázat 

terhére továbbképzés             42 500 Ft  

Égéstermék elvezető ellenőrzés, tisztítás             38 354 Ft  

Táblakréta             47 333 Ft  

Ablaküveg javítások             26 862 Ft  

Tűz és munkavédelmi szolgáltatás             36 000 Ft  

Szerződés szerinti kártevő irtás             19 050 Ft  

Áramütés elleni védelem szabványossági felülvizsgálata 17/012 

sz jegyzőkönyvben feltárt hiányosságok javítása          185 000 Ft  

Új 230 V-os csatlakozó aljzat kiépítése a 7. sz tanteremben             96 000 Ft  

Égéstermék elvezetők ellenőrzése szénmonoxid vészjelző 

riasztása miatt               7 874 Ft  

Tanulók szállítása a tanuszodába úszásoktatásra          210 000 Ft  

Összesen:       1 285 958 Ft  
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2018. október 10-én átadásra került az alsó tagozat épületének mosdója, amely már nagyon 

hiányzott a gyermekeknek. A beruházáshoz a fenntartó biztosította az anyagi fedezetet, 

valamint a szülők által szervezett Műsoros Est bevétele nyújtott még további támogatást.  

A köznevelési törvényben kötelezően előírt taneszközökkel rendelkezik az iskola, megóvásukra 

nagy figyelmet fordítanak az intézmény dolgozói. Iskolai életünket támogatja a 

tagintézményünk alapítványa, a szülői munkaközössége, valamint a diáksport egyesülete.  

 

- IKT eszközök megléte, kihasználtsága 

A tanévet 29 PC-vel és 7 hordozható számítógéppel indítottuk. Két projektor, fényképező, 

kamera, hangosító rendszer, táblagépek és nyomtatók, multifunkcionális eszközök teszik 

teljesebbé a gépparkunkat. Ezek egy része a TIE pályázatban elnyert eszközök. Az IKT-s 

eszközök karbantartását, a szoftverek telepítését, frissítését a rendszergazda látja el.  

A TIOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a 

közoktatásban című pályázat keretében a következő fejlesztésekben részesült a 

tagintézményünk: 

- hálózatépítés  

- 10 db HP 455 tanári notebook  

- 16 db tanulói Lenovo Pc és Samsung monitor  

- 5 db Epson EB-580 tárgyalótermi projektor  

- 5 db interaktív tábla, smartboard SBA-V hangrendszer  

- 5 db SNI fejegér szett  

- 8 db Direkt tanulói válaszadó rendszer  

- 1 db Nyelvi labor rendszer szoftver  

- 1 db Kompetencia fejlesztés szoftver 21 gépre  

A beszállításnál, az ENYIR eszköznyilvántartó rendszer kezelésénél, az eszközök 

beüzemelésénél szintén igénybe vettük a rendszergazda segítségét. 

Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése pályázat keretében minden 

pedagógus notebookot kapott. A pályázat keretében képzéseken veszünk részt, a tanulás-tanítás 

pedagógiai módszertanának megújítása érdekében. WiFi eszközök és router bővítések történtek 

intézményünkben, továbbá az Eduroam szolgáltatáshoz történő hozzáférés is biztosított. A 

KRÉTA elektronikus napló bevezetése után napi szintű az eszközök használata. 

EFOP-3.2.3-17-2017-00062 Digitális környezet kialakítása című pályázat keretében  

- 1 laptopot,  
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- 4 interaktív táblát,  

- 4 Epson EB-U05 FHD projektort,  

- 1 interaktív kijelzőt,  

- 52 tabletet, a hozzá tartozó töltő-tároló eszközzel  

- 2 routert szereztünk be.  

. Ehhez kapcsolódóan szoftverek is telepítésre kerültek. 36 Eset NOD32 vírusirtó,  38 

Netsupport DNA EDU Pack interaktív oktatási alkalmazást és  14 Adobe Acrobat PDF-

megjelenítő, szerkesztő programot telepítettünk. Az eszközök felszerelése, beüzemelése, 

telepítése folyamatban van.  

EFOP-3.2.4 projekt keretgében 2019. 07. 21-én interaktív panel lesz üzembe helyezve. 

Három Wifi készülékkel rendelkezik iskolánk, melyeket úgy szereltünk be, hogy az interaktív 

táblával rendelkező termekben elérhető legyen az internet. A felső tanári szoba, az alsó tanári 

szoba és az alsó 9. teremben találhatók a készülékek. A mikrohullámú internet a megnövekedett 

adatforgalmat, internethasználatot szolgálja ki. 

Cserés Gabriella 

 

7.3. Szervezeti feltételek (felelősség- és hatáskörök szabályozottsága, érvényesülése; 

szakértelem és egyenletes terhelés alapján történő feladatmegosztás érvényesülése) 

 

- felelősség és hatáskör megosztás a tagintézményben az SZMSZ alapján történik. 

 

A tagintézmény vezető:  

• A tagintézmény vezető az intézmény vezetőjének közvetlen munkatársa. 

Felelősséggel osztozom a tagintézmény céljainak, feladatainak megvalósításában, a 

pedagógiai és szakmai tervek kidolgozásában, ellenőrzéseim során személyesen 

győződöm meg azok végrehajtásáról. Tapasztalataimról rendszeresen tájékoztatom az 

intézményvezetőt, testületi megbeszéléseken a nevelőtestületet. Rendszeresen egyeztetek 

az intézményvezetővel, a nevelőtestület előtt képviselem az intézményvezető 

álláspontját. Az intézményvezető távollétében ellátom annak helyettesítését az SZMSZ-

ben meghatározottak alapján.  

• Ellenőrzöm a tagintézmény pedagógiai tevékenységét, tanórákat, munkaközösségi 

összejöveteleket, szülői értekezleteket, szakköröket,  

• Összesítem a jelentéseket, előkészítem a nevelőtestületi értekezleteket tagintézményi 

szinten.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
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• Ellenőrzöm a munkaterveket, tanmeneteket, tanügyi dokumentumokat tagintézményi 

szinten.  

• Irányítom tagintézményemben a pályaválasztási tevékenységet és ennek nyilvántartásait, 

valamint a nyomon követést.  

• Megszervezem tagintézményemben az első osztályosok beíratását. 

• Segítem a tankönyvrendelést és ellenőrzöm azt tagintézményemben.  

• Beosztom a helyettesítést tagintézményemben.  

• Vezetem a távollétre vonatkozó dokumentumokat, helyettesítési naplót, nyilvántartom a 

betegállományokat, rendkívüli szabadságokat, rendes szabadságokat. Ellenőrzöm a 

szabadságok nyilvántartását, elkészíttetem a szabadságolások ütemtervét 

tagintézményemben.  

• Havonta ellenőrzöm a naplókat tagintézményemben.  

• Elkészítem az iskolai statisztikát tagintézményemben.  

• Kidolgozom a tantárgyfelosztást tagintézményemben, és az intézményvezetővel 

jóváhagyatom.  

• Felmérem a továbbképzési igényeket, nyilvántartást vezetek a továbbképzésekről 

tagintézményemben. 

• Felmérem a szakmai anyagigényeket, szakirodalomra, szemléltető eszközökre, 

oktatástechnikai eszközökre. Javaslatot teszek a beszerzésekre tagintézményemben.  

• Részt veszek a munkavédelmi szemléken tagintézményemben.  

• Ellenőrzöm az intézményi dokumentációk megőrzését, ellenőrzöm az adminisztrációs 

tevékenységet tagintézményemben.  

• Részt veszek a leltározás előkészítésében és lebonyolításában, tagintézményemben.  

• Ellenőrzöm a munkaközösség-vezetők feladatainak végrehajtását tagintézményemben. 

• Képviselem az intézményt az intézményvezető felhatalmazása alapján a Szülői Szervezet, 

Diákönkormányzat ülésein, a munkáltató által szervezett fórumokon, egyéb fórumokon.  

Felelős vagyok:  

- A közvetlen irányítása alá tartozó feladatok ellátásáért. 

- A tagintézmény ügyintézésének, iratkezelésének, tanügyi nyilvántartásai kezelésének 

szabályozásáért, az intézményi adatszolgáltatásért és az adattovábbítás rendjéért.  

- A tagintézményi hagyományok őrzésével kapcsolatos feladatok szervezéséért, 

koordinálásáért.            
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- A beiskolázásért, felvételi és a tanulmányok alatti vizsgák szervezéséért, a tanulói 

jogviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedések jogszerűségéért 

tagintézményemben.  

- A nevelőtestületi értekezletek előkészítéséért, szervezéséért tagintézményemben. 

- A tantárgyfelosztás elkészítéséért tagintézményemben. 

- A statisztikai adatszolgáltatás határidőre történő elkészítéséért, annak naprakész 

korrigálásáért tagintézményemben. 

 Munkaközösség-vezető (3 fő) 

• A munka-közösségvezetőt a tantestület javaslatára az intézményvezető bízza meg. 

Visszahívása is hasonlóan történik.  

• Megtervezi és megszervezi munkaközössége munkáját. Ennek írásos dokumentumát 

szeptember 30-ig elkészíti és leadja az intézmény vezetésének.  

• Szervezi és segíti kollégái munkáját, különös tekintettel a pályakezdőkre, illetve az új 

belépőkre.  

• Rendszeres hospitálást végez.  

• Tervezi és végzi az évközi és tanév végi eredményméréseket, ezek értékelését.  

• Figyelemmel kíséri a versenykiírásokat, időben leadja a nevezéseket.  

• Felméri munkaközössége továbbképzési igényeit, közreműködik a megvalósításban.  

• Segíti a tankönyvek és taneszközök kiválasztását.  

• Figyelemmel kíséri a szakleltárt, javaslatot tesz új eszközök beszerzésére, illetve a 

selejtezésre.  

• Személye a legfőbb összekötő kapocs az iskolavezetés és a tantestület tagjai között.  

• Igény szerint értékelő beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről. 

A pedagógusok egyenletes terhelés alapján történő feladatmegosztás érvényesülésére 

törekszünk. Mindenki igazi csapatjátékosként igyekszik kivenni a részét egyenlő arányban a 

munkából. A hatékony munkavégzésünk titka abban rejlik, hogy segítünk egymásnak a 

feladatok elvégzésében, számíthatunk a kollégák együttműködésére. 

 

7.4. A pedagógus továbbképzési terv megvalósítása 

A Kormányrendelet értelmében „a továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a 

megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van:  

- a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen 

foglalkozás megtartásához,  
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- a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez,  

- a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásához, 

- a vizsgarendszer működtetéséhez,  

- a mérési, értékelési feladatok,  

- a köznevelési intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához.” 

Pedagógusaink folyamatosan figyelik és jelentkeznek különböző szakmai, módszertani 

képzésekre. Ebben a tanévben az alábbi továbbképzéseken vettünk részt: 

• A köznevelésmódszertan megújítása a végzettség nélküli iskola elhagyás csökkentése 

céljából Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben című  

továbbképzésen vett részt Bordásné Nagy Ildikó gyógypedagógus. 

• Online mentorálás elnevezésű pedagógus továbbképzésen vett részt Egerben Cserés 

Gabriella és Dr. Király Józsefné.  

• Geomatech@Velünk játék a tanulás 60 órás kontakt képzésen vett részt iskolánk 9 

tanítója: Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna, Lajtosné Békési Anikó, Vadainé Kovács 

Szilvia, Veres Henrietta Katalin, Szakáll Kinga, Cserés Gabriella, Kiss-Andrási Erika, 

Hegedűsné Fórián Annamária, Nagyné Sütő Mariann. 

• Geomatech@Élményszerű matematika 60 órás kontakt képzésen vett részt 3 pedagógus 

az iskolánkból: Futóné Szabó Margit, Dr. Király Józsefné, Bordásné Nagy Ildikó. 

• Geomatech digitális tanítási gyakorlat blended képzésen vett részt 11 pedagógus 

iskolánkból.  

• Az Oktatási Hivatal szervezésében megvalósuló „Tanfelügyeleti szakértők felkészítése 

pedagógiai- szakmai ellenőrzésre”  és  „Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre- 

- blended továbbképzés” című 30-30 órás pedagógus-továbbképzési programon vett 

részt Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna, Király Józsefné 

• Az Oktatási Hivatal által szervezett és az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-.2017-0001 

azonosító számú „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és 

digitális fejlesztések innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” 

elnevezésű kiemelt európai uniós projekt finanszírozásában megvalósult „Tematikus 

hetek, tematikus napok programfejlesztése ”Természettudományok a gyakorlatban 

tematikus hét című 20 órás távoktatásos továbbképzésen vett részt Hegedűsné Fórián 

Annamária. 

• Etika távoktatás továbbképzést végzett 1 tanító: Nagyné Sütő Mariann. 
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• „Élmény tanulni” Vezetőpedagógus felkészítés elnevezésű továbbképzésen vettek részt: 

Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna, Nagy Erzsébet. 

• „A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai, érzékenyítő, szemléletformáló 

pedagógus továbbképzés: Mester Anikó. 

• „Élmény tanulni” Vezetőpedagógus felkészítés: Mester Anikó. 

• A pedagógusok digitális kompetenciáinak mérésére alkalmas keretrendszer 

véleményezése szakmai műhelymunkán vett részt: Nagy Éva. 

• A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű 

használata a tanulási-tanítási folyamatban című alapozó továbbképzést végezte el a 

tagintézmény valamennyi pedagógusa.  

• Belső továbbképzéseink, óralátogatásaink segítik szakmai önképzésünket. 

helyszín téma résztvevő 

Karcag, 

Törökszentmiklós 

A köznevelésmódszertan megújítása, a 

végzettség nélküli iskola elhagyás 

csökkentése céljából. 

Bordásné Nagy Ildikó 

Eger Online mentorálás, az online 

környezetben való tanulás 

magabiztosabb használatára való 

elősegítése.  

Cserés Gabriella,  

Dr. Király Józsefné 

Karcag, Kiskulcsos 

Tagintézmény 

Geomatech@Velünk játék a tanulás, 

digitális matematikai kompetencia 

fejlesztése. 

Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna,  

Lajtosné Békési Anikó,  

Vadainé Kovács 

Szilvia,  

Veres Henrietta 

Katalin, Szakáll Kinga,  

Cserés Gabriella,  

Kiss-Andrási Erika, 

Hegedűsné Fórián 

Annamária,  

Nagyné Sütő Mariann 

Karcag, Kiskulcsos 

Tagintézmény 

Geomatech@Élményszerű matematika, 

digitális és matematikai kompetencia 

fejlesztése.  

Futóné Szabó Margit,  

Dr. Király Józsefné, 

Bordásné Nagy Ildikó 

Karcag, Mezőtúr, 

Tiszafüred 

Geomatech digitális tanítási gyakorlat 

blended képzés: digitális és matematikai 

kompetencia fejlesztése.  

Futóné Szabó Margit,  

Dr. Király Józsefné, 

Bordásné Nagy Ildikó, 

Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna,  
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Lajtosné Békési Anikó, 

Vadainé Kovács 

Szilvia, Veres Henrietta 

Katalin, Szakáll Kinga,  

Cserés Gabriella,  

Kiss-Andrási Erika, 

Hegedűsné Fórián 

Annamária,  

Nagyné Sütő Mariann 

Budapest Az Oktatási Hivatal szervezésében 

megvalósuló „Tanfelügyeleti szakértők 

felkészítése pedagógiai- szakmai 

ellenőrzésre”  és „Szakértők felkészítése 

a pedagógusminősítésre. 

Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna, 

 Dr. Király Józsefné 

Karcag Természettudományok a gyakorlatban. Hegedűsné Fórián 

Annamária 

Karcag (távoktatás) Etika tantárgy tanítása Nagyné Sütő Mariann 

Szolnok A nyári szünidő hasznos eltöltése, 

megtervezése.  

Nagy Erzsébet, 

Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna 

Karcag A tanulók pályaorientációs ismereteinek 

bővítése, sikeres pályaválasztás 

előkészítése. 

Mester Anikó 

Szolnok Szabadidő eltöltésének megtervezése Mester Anikó 

Karcag IKT eszközök rendeltetésszerű 

használata a tanulási-tanítási 

folyamatban.  

A tagintézmény összes 

pedagógusa 

Szolnok A pedagógusok digitális 

kompetenciáinak mérésére alkalmas 

keretrendszerbe való betekintés, 

műhelymunka.  

Nagy Éva 

 

Vadainé Kovács Szilvia 
 

7.5. Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer 

 

Pedagógus ellenőrzés/minősítés jogszabályai 

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba 

lépéshez (Ötödik, javított változat) - 2019. 01. 01-től 
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- Tanfelügyeleti kézikönyv - Ötödik, javított kiadás (Általános iskola) - 2019. 01. 01-től 

- Önértékelési kézikönyv - Negyedik javított kiadás (Általános iskola)- 2019. 01. 01-től 

Az intézményi önértékelés bevezetésére 2015 szeptemberétől került sor, megalakult a belső 

önértékelési csoport. A csoport tagjai: Cserés Gabriella adatgyűjtő, Horváthné Pandur Tünde 

Róza munkaközösség - vezető és Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna. A változásoknak 

megfelelően módosultak a határidők, az eljárásrend, átalakulóban van a rendszer, ezért mi is 

folyamatosan alkalmazkodunk hozzá. Szeptembertől az „Önértékelési kézikönyv általános 

iskolák számára harmadik javított kiadás, majd 2019. január 1-től hatályos „Önértékelési 

kézikönyv általános iskolák számára negyedik javított kiadás szerint végzik munkájukat.  

2018-ban az Oktatási Hivatal vezetői tanfelügyeletet szervezett a tagintézmény-vezetőnek 

2018. május 11-re, majd intézményi tanfelügyelet tagintézményünknek 2018. október 4-re, 

ezért ennek megfelelően ütemeztük és elvégeztük az önértékelési feladatokat. 

Tagintézményünk pedagógusai, és a szülői szervezet tagjai segítették Futóné Szabó Margit 

tagintézmény-vezető - vezetői önértékelését, valamint a tagintézmény intézményi önértékelését 

a kérdőívek kitöltésével. A dokumentumok elemzésében és az interjúk elkészítésében a 

munkaközösség-vezetők és Cserés Gabriella adatgyűjtő közreműködött.  

A tagintézmény külső értékelése, az intézményi tanfelügyelet összegző értékelése a 

beszámoló mellékletében megtalálható. A megállapításaira építve elkészítettem az 

„Intézkedési tervet”, amelyet a nevelőtestület jóváhagyott, intézményvezető elfogadott. 2018. 

12 03-án az Oktatási Hivatal felületére feltöltésre került.  

A pedagógusok szakmai munkájának külső értékelését ebben a tanévben 4 pedagógusnál 

terveztük: Horváthné Pandur Tünde minősítési eljárásra jelentkezett, megcélozva a 

Pedagógus II. fokozatot. 2017. november 25-ig – feltöltötte a portfólióját, az óralátogatás és a 

védés időpontját az Oktatási Hivatal 2018. október 18-ára szervezte meg.  

Lelkiismeretesen felkészült az eljárásra, nagyon szép eredménnyel, sikeresen végzett.  

Dr. Király Józsefné és Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna jelentkeztek a Tanfelügyeleti és 

pedagógusminősítési szakértői tevékenységet végző Mesterpedagógus fokozatot célzó 

minősítő eljárására. Az Oktatási Hivatal elfogadta jelentkezésüket, a szakértői munkához 

szükséges képzést elvégezték, a PSZE és PÉM vizsgán sikeresen megfeleltek.  

A szakmai életút bemutatására, a védésre Dr. Király Józsefné pedagógusnak 2018. november 

22-én, Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna részére 2018. november 29-én került sor iskolánkban. 

Mindketten nagyon szép eredménnyel végeztek.  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/psze/psze_gyogypedagogiai_intezmeny_altalanos_iskola.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyv_altalanos_iskola.pdf
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Mester Anikó és Nagy Éva 2018. március 31-ig minősítési eljárásra jelentkeztek, megcélozva 

a Pedagógus II. fokozatot. 2018. november 25-ig – feltöltötték a portfóliójukat, az óralátogatás 

és a védés időpontját az Oktatási Hivatal Mester Anikó esetében 2019. április 5-re, Nagy 

Évának pedig 2019. 11. 07- re szervezte meg. 

Mester Anikó nagyon szép eredménnyel zárta a minősítési eljárását. 

A törvény adta lehetőségeken belül mindenki azonnal jelentkezett az eljárásokra, és 

mindenki sikeresen teljesítette a minősítő vizsgáját, minősítési eljárását. 

Az idén egy pedagógusnak lehetett volna jelentkezni a 2020-as évre, de Ő a továbbtanulása 

miatt szeretett volna halasztani egy évet. 

Ezek a külső szakértői értékelések megerősítettek bennünket abban, hogy jó úton járunk, 

szakmailag jól felkészült tantestületünk van. 

Gratulálunk minden résztvevőnek! 

 

7.6. Pályázati tevékenység 

 

• Ökoiskola 

Ebben a tanévben lejárt az előző Ökoiskola címünk, így 2019. tavaszán újra megírtuk 

pályázatunkat. A pályázat megírásában Hegedűsné Fórián Annamária és Mester Anikó vettek 

részt. Várjuk az elbírálást.  

Mester Anikó 

• Bozsik program!  

Intézményünk a sokadik éve szerepel a „Bozsik Program” a labdarúgás sportág 

intézményi utánpótlás fejlesztését szolgáló programban. Az intézményi versenyrendszerben, az 

iskola amatőr labdarúgó (nem igazolt) játékosai vehetnek részt. A diákok edzéseken a hét 

minden napján, délutáni spotkörökön sajátíthatják el a labdarúgás alapjait. A foglalkozásokat a 

diákok rendszeresen látogatják. Intézményünk 3 korcsoportban van jelen, 3 fiú és 2 lány 

csapattal, veszünk részt a versenyeken. Minden csapatunk 15 fővel képviseli iskolánkat. 

Felkészítőjük: Dr. Király Józsefné és Jobbágy Gergő László testnevelők. Háziversenyeket is 

rendezünk a félév folyamán. A diákok versenyeken mérhetik össze tudásukat körzeti tornákon. 

A körzeti csapatok:  

Karcag: Kiskulcsosi Általános Iskola 

Nagykun Református Általános Iskola 

Kováts Mihály Általános Iskola 

Györffy István Katolikus Általános Iskola 
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Arany János Általános Iskola 

Bucsa:  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

Berekfürdő:  Veress Zoltán Általános Iskola 

Kisújszállás:  Arany János Általános Iskola 

 

• Dobd a kosárba! – program  

Intézményünk az hatodik éve szerepel a kosárlabda sportág utánpótlás fejlesztését 

szolgáló programba. Az edzéseket rendszeresen látogatják a diákok. Felkészítőjük: Jobbágy 

Gergő László testnevelő 

Az I. korcsoportosoknak még sorversenyeket rendeznek, ahol iskolánk a körzeti 

versenyeken, a kiemelkedő 3. helyezést érték el. A körzeti csapatok: KÁIAMI Kiskulcsosi Ált. 

Isk. Tagintézménye, Nagykun Református Ált. Isk., a Györffy István Katolikus Ált. Isk., egy 

mezőtúri-, egy tószegi- és egy rákóczifalvai ált. iskola. 

A II. korcsoportosoknak már a MKOSZ szabályainak megfelelően rendes kosárlabda 

versenyek voltak, ahol diákjaink elsőként a körzeti döntőn 3. helyezést érték el, majd a megyei 

döntőn az 5. helyen végeztek. Az elmúlt 6 évnek köszönhetően a IV. korcsoportban lányok az 

MDSZ kosárlabda körzeti döntőjén III. helyen végeztek.  

Létszám: 

1. osztály: 5  tanuló 

2. osztály: 7  tanuló 

3. osztály: 5  tanuló 

4. osztály: 7  tanuló 

               Jobbágy Gergő László 

testnevelő 

 

• Útravaló ösztöndíjprogram 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda pályázati kiírásának megfelelően 5 

hetedikes gyermekkel adtunk be pályázatot 2018. szeptemberében. 2 nyolcadikos tanuló 

esetében pedig továbbfutó pályázat valósul meg. Az új tanulók közül mindenki nyert az „Út a 

középiskolába” alprogramba. A pályázatban hátrányos- halmozottan hátrányos, roma tanulók 

pályázhatnak, 3-as tanulmányi eredménnyel. Havonként ösztöndíjban részesülnek, folyik a 

mentorálásuk. Tavasszal megjelent az újabb kiírás, melynek értelmében a második félévre is 
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lehet új pályázatot beadni. 2 hetedikes tanuló felelt meg a felhívásnak, akiket Nagy Éva 

mentorál. Az összes tanuló közül 1 gyermek nem teljesítette a tanév elvárásait, így ő, már 

biztosan nem folytathatja tovább a pályázatot. A két 8-os tanuló sikeresen befejezte alapfokú 

tanulmányait, felvételt nyert a középiskolába.  

Összesen a tanévben 9 tanuló 4 mentor tanár segítségével vett részt a programban. 

Folyamatban van a záró beszámolók készítése, és az ezzel kapcsolatos adminisztráció.  

 

• TÁMOP-6.1.2. A -14/ 1-2014-0001 Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztési (TIE) 

TÁMOP-6.1.2. A -14/ 1-2014-0001 Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztési (TIE) pályázati 

program fenntarthatósága keretében 2018.szeptember 1 - 2019. június 15-ig a következő 

programokat rendeztük: 

- Sportos Nagyrendezvények 

- Egészségkommunikáció 

- Spuri a suliba 

- Egészséges táplálkozás 

- Száj –és test higiénia 

- Sérülés megelőzés 

- Az ivóvíz fogyasztás népszerűsítése 

A foglalkozásokról feljegyzéseket és fényképeket készítettünk. 

Veres Henrietta Katalin, Kiss-Andrási Erika 

intézményi koordinátorok 

 

• A TIOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a  

 

A TIOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a 

közoktatásban című pályázat keretében a következő fejlesztésekben részesült a 

tagintézményünk: 

- hálózatépítés (2014.10.09.) 

- 10 db HP 455 tanári notebook (2014.10.14.) 

- 16 db tanulói Lenovo Pc és Samsung monitor (2014.10.14.) 

- 5 db Epson EB-580 tárgyalótermi projektor (2014.10.14.)  

- 5db interaktív tábla, smartboard SBA-V hangrendszer (2015.12.07.) 

- 5 db SNI fejegér szett (2016.12.07.) 
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- 8 db Direkt tanulói válaszadó rendszer (2016.12.07.) 

- 1 db Nyelvi labor rendszer szoftver (2016.12.07.) 

- 1 db Kompetencia fejlesztés szoftver 21 gépre (2016.12.07.) 

A projekt fizikai zárása után folyamatos jelentési és adatszolgáltatási kötelezettsége van az 

iskolánknak. A számítógépet használó általános iskolai tanulók arányáról kellett statisztikai 

adatokat megadni a Fejlesztési Nyomonkövető Felületen. Félévenként kell nyomon követni és 

beszámolni az IKT eszközökkel tartott tanítási órák arányáról, az IKT-s eszközökkel oktatott 

SNI tanulók arányáról és az IKT-s eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók arányáról.  

 

Az adatszolgáltatás főbb elemeit a következő táblázat foglalja össze. 

IKT eszközökkel tartott tanítási 

órák aránya 

30% A fenntartási időszak végéig, tanulmányi 

félévenként, a tanulmányi félév zárását követő 15 

napon belül 

IKT eszközökkel oktatott SNI 

tanulók aránya 

30% A fenntartási időszak végéig, tanulmányi 

félévenként, a tanulmányi félév zárását követő 15 

napon belül 

IKT eszközökkel oktatott 

hátrányos helyzetű tanulók 

aránya 

50% A fenntartási időszak végéig, tanulmányi 

félévenként, a tanulmányi félév zárását követő 15 

napon belül 

 

A beszállításnál, az ENYIR eszköznyilvántartó rendszer kezelését tagintézményünkben Cserés 

Gabriella és Bereczki Mihály Zoltán végezte, az eszközök beüzemelésénél, karbantartásánál is 

igénybe vettük a rendszergazda segítségét. A projektorok, interaktív táblák és hangrendszerek 

szakember által történő felszerelésére, a szoftverek telepítésére 2015. december 07-én került 

sor. Az időközben meghibásodott eszközöket jeleztük az ENYIR-ben.  

A pályázat fenntartási ideje 5 év. 

Intézményünkben az 5. évfolyamtól kezdődik az informatika oktatása tanórai keretek között, 

heti egy-egy órában a szaktanteremben. Szívesen veszik igénybe a gépparkunk adta 

lehetőségeket más tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozáson is a pedagógusok. Ebben a 

tanévben a 4. osztályosok, heti egy órában digitális kompetenciafejlesztést kapnak, tanórán 

kívüli foglalkozás keretében. Miután magabiztossá válnak a géphasználatban, tanulást segítő 

szoftverek alapjaival ismerkednek meg. Korunk egyik nagy vívmánya az internet, mely 

azonban számos veszély forrása is lehet. A világháló használata közben megtanulnak ezekre 
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figyelni, hogy később tudatos internethasználókká váljanak. Iskolánk honlapja mellett több 

hasznos oldallal találkoznak, megtanulhatják az egyes honlapok, böngészők használatát és azt, 

hogyan segíthet a számítógép, a táblagép és az okos telefon a tanulásban.  

Pedagógusaink a félév folyamán igyekeztek a tanórákon, a szakkörökön, a felzárkóztató és 

tehetséggondozó foglalkozásokon az IKT-s eszközöket bevonni a munkájukba, egyre nagyobb 

teret hódít az interaktív és az online tanagyagok használata is. Igyekszünk, hogy a kollégák 

közül minél többen használják a pályázat keretében beszerzett eszközöket, szoftvereket. A 

szülői közösségnek is megmutatjuk például az iskolanyitogató foglalkozások keretében az 

eszközöket. Médiaszakkör keretében láthattuk a „Kiskulcsos TV” felvételeit. A gyerekek 

fényképeket és videofelvételeket, riportokat készítettek az intézményünkben folyó szabadidős 

munkáról, rendezvényekről, versenyekről. Az utómunkát követően a facebookon megosztva 

tágabb nézőközönségre találtak a video. Előadásokon, továbbképzéseken, versenyeken, 

ünnepségeken és a mindennapi munkánk során is egyre nagyobb szerepet kap, elengedhetetlen 

kellékévé váltak a digitális eszközök. Napjainkban egyre nagyobb szükség van a köznevelési 

rendszerben egy új pedagógiai kultúrát tükröző tartalmi, módszertani megújításra. A digitális 

oktatás elterjesztése jelentősen javítja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, a 

területi és társadalmi hátrányok kiegyenlítődését, ezáltal hatékonyan képes hozzájárulni a 

társadalmi integrációhoz és a gazdasági versenyképesség erősítéséhez. Ösztönözni kell az IKT 

eszközök használatát, hogy a köznevelési intézményekben rendelkezésére álló eszközök, 

módszertani tudás és digitális tartalom a diákok számára is elérhetővé váljanak. 

 

Cserés Gabriella 

kapcsolattartó 

• Határtalanul! 2018 – program 

2019. június 4-6. között valósult meg a Határtalanul! pályázati program keretében a 7. 

osztályosok Felvidéki utazása. A pályázat során 956.464 Ft támogatást nyertünk. Utazásunk 

a Nemzeti Összetartozás napja keretében valósult meg. Műsort adtunk a testvérvárosi iskolánk 

diákjai számára, megismerkedtünk a Felvidék történelmi, természeti- és épített környezetével. 

Kirándultunk a Dobsinai jégbarlangba, a Betléri kastélyba, a Jászói cseppkőbarlangba, 

túráztunk Krasznahorkaváralján. Látogatást tettünk Kassán a Szent Erzsébet dómban, 

koszorút helyeztünk el II. Rákóczi Ferenc sírjánál és előadást hallgathattunk a Rodostói 

háznál. Utazásunkat városnézés zárta. 22 gyermek és 3 pedagógus bevonásával valósult meg 

a pályázat. Előtte előkészítő, majd értékelő foglalkozást tartottunk. Folyamatban van a 
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pályázati beszámoló elkészítése. Megköszönöm Dr. Király Józsefné és Vargáné Molnár Éva 

segítségét! 

Mester Anikó 

• A „Tehetségek Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú 

kiemelt projektkeretében „Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására 

III.” pályázati meghívás – MATEHETSZ 

 

Kb. 70 diák és 25 szülő bevonásával készítettük el és valósítottuk meg pályázatunkat Lévainé 

Kovács Róza intézményvezető-helyettessel. A fejlesztési órák célja a természetes anyagokat 

felhasználó, népművészeti jellegű, egyedi termékeket előállító karcagi kézművesek 

segítségével a kihalófélben lévő szakmák, mesterségek megismertetése, egyes népi kézműves 

technikák kipróbálásán keresztül.  

Célja a tárgykultúra szerves részét képező kézművesség hagyományainak megőrzése, ápolása 

és továbbvitele, értékeinek bemutatása, népszerűsítése.  

A gazdagító programpárok az 5. 6. osztály bevonásával, 2019. március 1-jén kezdődtek a 

nemezeléssel, ezt követte a fafaragás, csipkeverés, agyagozás, kosárfonás. A pályaorientációs 

napon Szakmavilág országos roadshow –n vettek részt a diákok. Szülői tájékoztató nap 

keretében műhelybeszélgetésen, majd a Szakmák éjszakája programon a Karcagi SZC Varró 

István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégium meghívásának tettek eleget 7. 

osztályosaink. Szabadtéri játékok, feszültségoldás az erdei tornapályán volt a záróakkord, 

május végén, ahol az 5-7. osztály diákjai vettek részt. 

Horváthné Pandur Tünde Róza 

segítő pedagógus 

 

• Nemzeti Tehetség Program MaTalent - Matematikai tehetségazonosító pályázatban 

regisztráltuk tagintézményünket, amely keretében majd februárban a 4. osztályos gyermekek 

online mérésben vettek részt. 

 

•  „Digitális fejlesztés a Karcagi Tankerületi Központban” EFOP-3.2.3-17-2017-

00012 pályázat keretében a pedagógus munkatársak által megszerzett informatikai 

kompetenciákat tagintézményünkben a teljes oktatási folyamatban kívánjuk alkalmazni. 



182 
 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 2018-2019 tanév év végi beszámolója  

2019. június 24 -én a nevelőtestület által elfogadva. 
 

Szeretnénk, hogy a műszaki, természettudományos területek hangsúlyt kapjanak, ezért 

elsősorban a matematika területén szeretnénk továbblépni, oktatási módszereinket és egyben 

eszközeinket is korszerűsíteni. 

A matematikai megismerés támogatása területén kitűzött céljaink: 

• a matematika tantárgy népszerűségének növelése, 

• a matematika élményszerű megismerésének, elsajátításának támogatása, digitális 

kompetenciák fejlődése, 

• a műszaki tudományok iránti érdeklődés felkeltése, tanulmányi eredmények javulása. 

 

Matematikai megismerés támogató módszerek 

A matematika tanítás fő elemei: a megfigyelés, mérés, logikai összefüggések megkeresése, 

indukció, dedukció, variáció, tapasztalatszerzés, tevékenykedtetés, felfedező tanulás, 

gyakorlatorientáltság, tudás, ismeret elmélyítése, kreativitás fejlesztése. 

A program keretein belül minden évfolyam matematika tantárgyában (a geometriában, az 

algebrában, a táblázatkészítésben, a grafikus ábrázolásban, a statisztikában és az analízisben) 

történik a megvalósítás. 

A program keretein belül 1-8. évfolyam matematika tantárgyában alapkészségek digitális 

módszerekkel történő fejlesztése történik. A fent említett tevékenységek minél intenzívebb 

alkalmazásához a digitális eszközök használata szinte már elengedhetetlen, hatékonysága pedig 

kétségbevonhatatlan. A tanórák 40 százalékában interaktív, digitális tartalom megvalósítása 

történik. A megvalósított tananyaghoz digitális óravázlat, interaktív anyag, illetve 

megoldókulcs készül. A használható alkalmazások lehetőségeinek bemutatása, illetve a 

munkaformákra tett javaslat is megjelenik a tartalmakban. Az értékelés lehetőségeinek 

bemutatása kiemelt figyelmet kap az óratervek során. 

A módszertani kultúra IKT eszközökkel való támogatása során a pedagógusok és a tanulók 

esetében is fejlődik a digitális írástudás, kompetencia. Digitális tananyagok elérési 

lehetőségének biztosítása által a pedagógusok érdeklődésének felkeltése történik. A diákok 

életkori sajátosságaihoz alakított interaktív tananyagok, feladatlapok készülnek. 

A digitális eszközök használata fontos feladat, melyet indokolttá tesz, hogy: 
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• megfelelően motivál, 

• erősíti a tevékenységközpontú munkaformát, 

• kollaboratív tanulásra ad lehetőséget, 

• lehetőséget ad a kooperatív technikák minél szélesebb körű alkalmazására, segítségével 

többféle kompetencia fejleszthető, 

• támogatja a hatékony tanulási technikák megismerését és elsajátítását, 

• a digitális készségek jól hasznosíthatók a munka világában, csökkentik a digitális 

leszakadást. 

 

1-4. évfolyamon cél: 

• alapkészségek digitális módszerekkel történő fejlesztése; 

• digitális eszközök alapszintű használata. 

  

5-8. évfolyamon cél: 

• kompetenciafejlesztés digitális eszközökkel; 

• digitális írástudás; 

• hatékony információkeresés; 

• rendszerezés digitális eszközhasználattal; 

• az informatika oktatás modern eszközrendszerének és alkalmazásoknak használatorientált 

megjelenése; 

• digitális tér, internethasználat biztonságossá fejlesztése. 

 

Beszerzésre kerültk eszközök: 

 

• Interaktív felület 70”  4 db 

• Epson EB-U05 FHD projektor 4 db 

• Interaktív kijelző 70” 1 db 

• PC modul az interaktív kijelzőhöz 1 db 

• Laptop 1 db 

• Tablet 52 db 

• Tablet tároló / töltő 1 db 

• Router 2 db 
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• NetSupport DNA EDU Pack B szoftver licensz  38 db 

• Adobe Acrobat DC Pro szoftver licensz 14 db 

• ESET Endpoint Antivirus Business Edition szoftver licensz 36 db 

 

• Erzsébet- karácsony pályázat rendezvényére vittük el tanulóinkat decemberben. 

• EFOP-3.3.5-17 „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai 

Közösségi Program” kísérleti megvalósítása projekt megvalósításában tantestületünk 

pedagógusai aktívan vettek részt, 10 pedagógus irányításával. A pályázat keretében 122 

gyermek különböző tematikájú Napközis táborban vehetett részt –Nemzeti és kulturális 

identitás, Sport és  egészségnevelés, Művészeti nevelés témákban.  

A pályázat segítségével 22 tanuló Sopronban is tehetett kirándulást, ahol 6 napot 

tölthettek.  

 

8. A tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 

8.1.Koherencia a központi szabályozó dokumentumokkal 

 

Éves tevékenységünket igyekeztünk a tantervi szabályozó dokumentumban és a pedagógiai 

programban leírt elvárásoknak megfelelően teljesíteni. A tevékenységek, programok az ezen 

dokumentumokban kijelölt célkitűzésekkel szinkronban, összhangban valósultak meg. 

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. Az intézményi munkát 

meghatározó stratégiai dokumentumokat (Pedagógiai Program, Házirend, SZMSZ) a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően, a fenntartó igényeinek figyelembevételével készítjük el. 

Az intézményi struktúra változtatásakor figyelembe veszi (vesszük) iskolánk leendő diákjainak 

igényeit, melyet leginkább szülői jelzések által lehet megtudni. Ekkor az érintett 

munkaközösséggel egyeztetve történik a helyi tanterv átdolgozása, kialakítása. Minden esetben 

megtörténik a fenntartóval is az egyeztetés. Az iskolavezetés folyamatosan nyomon követi az 

intézményi erőforrások alakulását, felméri a szükségleteinket. Mivel nem vagyunk önállóan 

gazdálkodó intézmény, ezekről a fenntartóval való egyeztetés szükséges. – Vezetőtársakkal és 

munkáltatóval való kapcsolattartás. 
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8.2.Megfelelés a helyi tanulói sajátosságoknak (pedagógiai, tanulásszervezési 

módszerek, eljárások célirányos alkalmazása) 

 

Tagintézményünk kis kertvárosi, 8 évfolyamos iskola, ahol nevelő-oktatómunkánk 

sokrétűsége, színvonala eredményeként a terület, mondhatni "zárt közössége", pozitívan 

orientálódik intézményünk felé. 

Az 1-4. évfolyamos tanulók egész napos oktatásban vesznek részt, az 5-8. osztályos 

diákjainknak pedig tanulószobai foglalkozásokon biztosítunk lehetőséget a másnapi 

felkészülésre.  

A szabadidő hasznos eltöltését szolgálják a heti rendszerességgel működő énekkar, 

néptánc, kézműves, rajz, tömegsport, iskolai foci, tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

kompetencia fejlesztés a matematika területén, egyéni fejlesztés, idegen nyelv, informatika-

foglalkozások és zenei szakkör. 

A Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményben a többi tanulóval együtt nevelhető: 

- sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, 

beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdő, enyhe értelmi fogyatékos) folyik. 

A tagintézményben folyó oktatás a pedagógiai és tanulásszervezési módszerek 

ötvözésével folyik, a tanulók összetételének, a helyi sajátosságok figyelembe vételével. 

A pedagógusok minden osztályfokon alkalmazzák a hagyományos, frontális 

tanulásszervezés mellett az olyan újabb, modernebb módszereket, mint a: 

- kooperatív tanulásszervezés, 

- projekt módszer, 

- a drámapedagógia elemeit, valamint a differenciált oktatási formát. 

A Pedagógiai Programban leírtaknak megfelelően az alsó tagozaton nagy figyelmet fordítunk 

az óvoda-iskola átmenetre, többek között a tanulók egyéni tanulási módszereinek és 

szokásainak magalapozására, a mozgásigény kielégítésére, a koncentrációs készség 

kialakítására. Fokozatosan előtérbe helyezzük a NAT elveiből következő motiválási és 

tanulásszervezési folyamatokat. Kiemelten kezeljük az életkori sajátosságokat a kreativitás 

fejlesztését, a tanulók egészséges terhelését, a személyre szóló, fejlesztő értékelést, az érési 

folyamatok követését. 

   A felső tagozaton a már megkezdett pedagógiai munka folytatása, bővítése, megerősítése 

folyik egy magasabb szintre emelve. Fontosnak tartjuk az érzelmi és értelmi intelligencia 

mélyítését, a helyes magatartásformák megismertetését, kialakítását, gyakoroltatását a 
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drámapedagógia eszköztárának alkalmazásával, valamint az élethosszig tartó, önálló tanulás, 

önművelés igényének megalapozását.  

A kooperatív – interaktív oktatásszervezéssel a társas együttélés, együtt működés szabályainak 

gyakoroltatását, alkalmazását kívánjuk elsajátíttatni tanulóinkkal, hogy a továbbiakban minél 

zökkenő mentesebben vegyék az akadályokat. 

Bordásné Nagy Ildikó 

 

8.3.Az éves munkaterv összhangja a stratégiai dokumentumokkal 

 

Az intézmény pedagógiai programja a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott elvárásokra 

alapozva készült. A pedagógiai programunk a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban 

fogalmazza meg a tagintézmény nevelési-oktatási feladatait, céljait.  

A Tagintézmény éves munkaterve, programterve – figyelembe véve a stratégiai 

dokumentumokat, valamint az előző tanév eredményeit – az intézmény pedagógiai 

programjában meghatározott pedagógiai alapelvekkel, célokkal, feladatokkal összhangban, a 

nevelőtestület tagjainak javaslatai alapján került összeállításra.  

Mindennapi tevékenységeinket ezeknek a dokumentumoknak a figyelembe vételével készítjük, 

feladatainkat ezek szerint végeztük a tanév során. 

 

8.4. Éves szintre lebontott feladatok teljesülése 

 

A 2018-2019 tanév során munkánkat eredményesen végeztük, ebben a tanévben a tervezett 

tevékenységeink mind megvalósultak. 

A tanévre szóló feladatainkat a tagintézmény éves munkatervében ütemeztük, amely a szakmai 

munkaközösségek terveire épült. A tanév során ezen elvek mentén végeztük munkánkat, saját 

terveinket kiegészítve a partnerek által kínált programokkal. 

A tagintézmény munkatervében megfogalmazott célok, feladatok megjelentek a pedagógusok 

tervező munkájában és annak ütemezésében, annak megvalósításán fáradoztunk 

valamennyien.  

A színvonalas tanórai és tanórán kívüli foglalkozást, a munkatervben meghatározott 

feladatinkat, programjainkat megvalósítottuk. 

A jövő nagyon fontos feladata továbbra is az iskola eddig kialakított értékeinek, 

hagyományainak megőrzése mellett a tantestület és a szülők, tanulók véleményének 

figyelembevételével a továbbfejlesztés előtérbe helyezése.  
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A fejlesztési célkitűzések meghatározói elsősorban a tanulók érdekében az iskola vonzerejének 

fokozása.  

 

8.5. A tanév kiemelt pedagógiai feladatainak megvalósulása 

 

- segítettük a tanulók személyiségének fejlődését 

- segítettük az egyéni képességek kibontakoztatását 

- törekedtünk arra, hogy neveljünk testileg, szellemileg, lelkileg, életmódjukat tekintve 

egészséges gyermekeket. 

Kiemelt célok: 

- tanulmányi munka színvonalának emelése a korszerű tanulási módszer kialakításával, 

-  megfelelő motivációs tényezők beépítésével 

-  megadtuk a lehetőséget minden gyermeknek, hogy elérje teljesítőképességének 

maximumát 

-  megadtuk a lehetőséget, hogy tanulja meg mindazt, amire szüksége van a 

továbbhaladáshoz 

-  azon fáradoztunk, hogy fejlesszük ki igényüket a tiszta környezet, egészséges 

életfeltételek iránt 

-  alakítottuk és fejlesztettük érzékenységét, fogékonyságát az esztétikai minőségre 

-  alapvető magatartási, társadalmi normák felismerése, elfogadtatására, betartására 

törekedtünk 

A célok elérésének gyakorlati megvalósítása beépült a tanórai és tanórán kívüli szabadidős 

tevékenységek valamennyi területébe. 

9. Az intézményben lefolytatott ellenőrzések 

9.1.Belső ellenőrzés területei, tapasztalatai 

A pedagógusok önértékelése az éves önértékelési terv szerint történik, az intézményi 

önértékelési szabályzat alapján. Az önértékeléshez az OH által működtetett  informatikai 

rendszer nyújt támogatást. 

Az önértékelési csoport tagjai: Cserés Gabriella (adatgyűjtő), Horváthné Pandur Tünde Róza, 

Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna. A csoport feladata, hogy közreműködik: 

- az intézményi elvárás- rendszer meghatározásában, 

- az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában, 

- az éves terv és az ötéves program elkészítésében, 
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- az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában, 

- az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában, 

- az OH informatikai támogató felületének kezelésében. 

A tanév elején elkészítettük az éves ütemtervünket. Az értékelés elbonyolításába bevontuk a 

tantestület tagjait is. A 2018-2019-es tanévben 4 pedagógus önértékelését végeztük el. Az 

alábbi táblázat foglalja össze a z elvégzett feladatokat. 

 

 

Pedagógus/Állapot Időpont Állapot 

Hegedűsné Fórián 

Annamária 

(befejezett) 

2019. 02. 13.- 02. 28. Kérdőívezés 

Dokumentumelemzés 

Interjú 

2019. 02. 28. Óralátogatás 

2019. 02. 28.- 04. 15. Jegyzőkönyv elkészítése 

Önértékelés 

Önfejlesztési terv elkészítése 

Nagy Éva 

(befejezett) 

2019. 03. 13.- 03. 28. Kérdőívezés 

Dokumentumelemzés 

Interjú 

2019. 03. 28. Óralátogatás 

2019. 03. 28.- 05. 20. Jegyzőkönyv elkészítése 

Önértékelés 

Önfejlesztési terv elkészítése 

Mester Anikó 

(befejezett) 

2019. 04. 10.- 04. 25. Kérdőívezés 

Dokumentumelemzés 

Interjú 

2019. 04. 25. Óralátogatás 

2019. 04. 25.- 06. 03. Jegyzőkönyv elkészítése 

Önértékelés 

Önfejlesztési terv elkészítése 

Szakáll Kinga 

(befejezett) 

2019. 05. 07.- 05. 22. Kérdőívezés 

Dokumentumelemzés 

Interjú 

2019. 05. 22. Óralátogatás 

2019. 05. 22.- 07. 21. Jegyzőkönyv elkészítése 

Önértékelés 

Önfejlesztési terv elkészítése 
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Erősségek: 

- A szaktárgynak megfelelő, változatos módszerek és taneszközök használata 

- Pedagógiai tervező munka 

- A NAT és a Pedagógiai Program nevelési céljait érvényesíti a tervezés során 

- A tanulók előzetes tudására épít a tervező munka során és figyelembe veszi a 

tanulócsoport jellemzőit 

- Tudatos tanulásszervezési eljárások választása és alkalmazása 

- Tanulók motiválása 

- Nyugodt tanulási környezet teremtése 

- Információ – kommunikációs technikára épülő eszközök, digitális tananyagok 

használata 

- Hatékony tanuló megismerési technikák alkalmazása 

- Egyéni fejlesztés, személyiségfejlesztés, differenciálás 

- Kiemelt figyelmet igénylő tanulók foglalkoztatása, fejlesztése 

- Olyan nevelési, tanulási környezet kialakítása, melyben a tanulók értékesnek, 

elfogadottnak érzik magukat 

- Közösségfejlesztés 

- Ellenőrzés és támogató, fejlesztő értékelés, támogatja a tanulók önértékelését 

- Kommunikáció 

- Együttműködés pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő más felnőttekkel 

- Önértékelés, szakmai fejlődés 

- Jellemző munkájára a kezdeményezőképesség, felelősségvállalás 

 

Fejlesztendő területek: 

- Pedagógiai módszertani felkészültség 

- Tanulás támogatása 

- Kommunikációs és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

- A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

- Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításhoz szükséges 

önreflexiók 

Cserés Gabriella 
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Adatgyűjtő 

9.2. Külső ellenőrzések, minősítések területei, tapasztalatai (intézményi tanfelügyelet, 

minősítések) 

Pedagógus ellenőrzés/minősítés jogszabályai 

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. 

fokozatba lépéshez (Ötödik, javított változat) - 2019. 01. 01-től 

- Tanfelügyeleti kézikönyv - Ötödik, javított kiadás (Általános iskola) - 2019. 01. 01-től 

- Önértékelési kézikönyv - Negyedik javított kiadás (Általános iskola)- 2019. 01. 01-től 

Az intézményi önértékelés bevezetésére 2015 szeptemberétől került sor, megalakult a belső 

önértékelési csoport. A csoport tagjai: Cserés Gabriella adatgyűjtő, Horváthné Pandur Tünde 

Róza munkaközösség - vezető és Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna. A változásoknak 

megfelelően módosultak a határidők, az eljárásrend, átalakulóban van a rendszer, ezért mi is 

folyamatosan alkalmazkodunk hozzá. Szeptembertől az „Önértékelési kézikönyv általános 

iskolák számára harmadik javított kiadás, majd 2019. január 1-től hatályos „Önértékelési 

kézikönyv általános iskolák számára negyedik javított kiadás szerint végzik munkájukat.  

10. 2018-ban az Oktatási Hivatal vezetői tanfelügyeletet szervezett a tagintézmény-vezetőnek 

2018. május 11-re, majd intézményi tanfelügyelet tagintézményünknek 2018. október 

4-re, ezért ennek megfelelően ütemeztük és elvégeztük az önértékelési feladatokat. 

Tagintézményünk pedagógusai, és a szülői szervezet tagjai segítették Futóné Szabó Margit 

tagintézmény-vezető - vezetői önértékelését, valamint a tagintézmény intézményi önértékelését 

a kérdőívek kitöltésével. A dokumentumok elemzésében és az interjúk elkészítésében a 

munkaközösség-vezetők és Cserés Gabriella adatgyűjtő közreműködött.  

A tagintézmény külső értékelése, az intézményi tanfelügyelet összegző értékelése a 

beszámoló mellékletében megtalálható. A megállapításaira építve elkészítettem az 

„Intézkedési tervet”, amelyet a nevelőtestület jóváhagyott, intézményvezető elfogadott. 2018. 

12 03-án az Oktatási Hivatal felületére feltöltésre került.  

A pedagógusok szakmai munkájának külső értékelését ebben a tanévben 4 pedagógusnál 

terveztük: Horváthné Pandur Tünde minősítési eljárásra jelentkezett, megcélozva a 

Pedagógus II. fokozatot. 2017. november 25-ig – feltöltötte a portfólióját, az óralátogatás és a 

védés időpontját az Oktatási Hivatal 2018. október 18-ára szervezte meg.  

Lelkiismeretesen felkészült az eljárásra, nagyon szép eredménnyel, sikeresen végzett.  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/psze/psze_gyogypedagogiai_intezmeny_altalanos_iskola.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyv_altalanos_iskola.pdf
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Dr. Király Józsefné és Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna jelentkeztek a Tanfelügyeleti és 

pedagógusminősítési szakértői tevékenységet végző Mesterpedagógus fokozatot célzó 

minősítő eljárására. Az Oktatási Hivatal elfogadta jelentkezésüket, a szakértői munkához 

szükséges képzést elvégezték, a PSZE és PÉM vizsgán sikeresen megfeleltek.  

A szakmai életút bemutatására, a védésre Dr. Király Józsefné pedagógusnak 2018. november 

22-én, Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna részére 2018. november 29-én került sor iskolánkban. 

Mindketten nagyon szép eredménnyel végeztek.  

Mester Anikó és Nagy Éva 2018. március 31-ig minősítési eljárásra jelentkeztek, megcélozva 

a Pedagógus II. fokozatot. 2018. november 25-ig – feltöltötték a portfóliójukat, az óralátogatás 

és a védés időpontját az Oktatási Hivatal Mester Anikó esetében 2019. április 5-re, Nagy 

Évának pedig 2019. 11. 07- re szervezte meg. 

Mester Anikó nagyon szép eredménnyel zárta a minősítési eljárását. 

A törvény adta lehetőségeken belül mindenki időben jelentkezett az eljárásokra, és 

mindenki sikeresen teljesítette a minősítő vizsgáját, minősítési eljárását. 

Az idén egy pedagógusnak lehetett volna jelentkezni a 2020-as évre, de Ő a továbbtanulása 

miatt szeretett volna halasztani egy évet. 

Ezek a külső szakértői értékelések megerősítettek bennünket abban, hogy jó úton járunk, 

szakmailag jól felkészült tantestületünk van. 

Gratulálunk minden résztvevőnek! 

 

Köszönöm mindenkinek az egész évben végzett lelkiismeretes, színvonalas szakmai munkáját. 

 

Karcag, 2019. június 24.       Futóné Szabó Margit 

tagintézmény-vezető 
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1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 

1.1.1. 

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak 

koherens kialakítását. 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal.  

Az intézmény vezetés irányításával történik az említett dokumentumok koherens kialakítása. 

Interjú (V) 

 

1.1.2. 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési 

(az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő-piaci és más 

külső mutatók (például szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása 

és értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének 

megítélését. 

A Pedagógiai Program kialakításakor, felülvizsgálatakor figyelembe veszik az intézmény 

tágabb és szűkebb környezetét, megtörtént a mutatók azonosítása, feldolgozása. Interjú (V, P) 

 

1.1.3. 

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak 

felkészítése a feladatra időben megtörténik. 

A nevelőtestület, a munkaközösségek, együttműködve alakítják ki a stratégiai és operatív 

terveket. Az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatokra időben történik. (interjúk, 

munkatervek) 

 

1.1.4. 

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 

Igen, biztosított. Interjú (V) 

 

1.1.5. 

Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés 

dokumentumainak összehangolása megtörténik. 

Az összehangolás megtörténik. Munkatervek, interjú (V) 

 

1.1.6. 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek 

terveivel. 

Az intézményben a szakmai munkaközösségek meghatározott feladatok szerint tervszerűen 

működnek. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal, a 

munkaközösségek beszámolóival. Pedagógiai Program, Munkatervek (munkaközösségi 

munkatervek is) 

 

1.2. Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; 

az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? 

1.2.7. 

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban 

készülnek. 
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Figyelemmel kísérik a jogszabályi változásokat, tisztában vannak ezek következményével és 

dokumentumaikat ezzel összhangban készítik. (Pedagógiai Program, Egymást követő két tanév 

beszámolója, intézményi önértékelés értékelő lapjai, vezetővel készített interjú, pedagógusok 

képviselőivel készített interjú, Nevelőtestületi kérdőív) A dokumentumok összevetéséből 

kiderült, hogy az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban vannak (Pedagógiai 

Program, továbbképzési-, beiskolázási terv) 

 

1.2.8. 

Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a 

dokumentumokban nyomon követhető. 

A tervezés dokumentumaiban megjelenő célok a megvalósítás dokumentumaiban szereplő 

adatokkal koherensek. 

 

1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása? 

1.3.9. 

A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok 

aktuális elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves 

intézkedési terv stb. aktuális céljai, feladatai.) 

Az intézmény alapdokumentumaira épülő éves terveket készítenek. Az éves tervekben 

megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei. A tervezett oktatási-nevelési célok szervesen 

illeszkednek a kerettantervhez. (PP, Munkaterv, Beszámolók) 

 

1.3.10. 

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, 

a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a 

munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával történik. 

A munkaközösségek, az intézményen belül meghatározott feladatok szerint aktívan működnek. 

(éves munkatervek, éves intézkedési terv, munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, 

tervezési dokumentumai). Az éves tervek elkészítésében és megvalósításában részt vesznek a 

pedagógusok, a munkaközösségek, diákképviselők. (SzMSz, interjúk) 

 

1.3.11. 

Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, 

alkalmazását. 

Az intézményi dokumentumokban részletesen meghatározzák, szabályozzák az intézmény 

nevelési-oktatási céljait, az értékelés módját, gyakoriságát, ezeket a vezetőség számon kéri és 

ellenőrzi.(PP, Munkaterv, beszámolók, interjúk) Összhangban vannak az intézmény nevelési-

oktatási céljai a kiválasztott módszerekkel, eljárásokkal. (Pedagógiai Program, interjúk) 

 

1.3.12. 

Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, tanulócsoportra tervezett egymásra 

épülő tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási eredmények 

elérését, a szülők, tanulók és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését 

szolgálják. 

A pedagógiai folyamatok a fent felsoroltak teljesülését szolgálják. 

1.4. Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya? 

1.4.13. 

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 
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Az intézmény éves tervei és beszámolói egymásra épülnek. A dokumentumokban egyértelműen 

megjelenik az egyes feladatok felelőse, határideje, a végrehajtás ellenőrzője (Munkaterv, 

beszámolók, interjúk, dokumentumellenőrzés) 

 

1.4.14. 

A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 

Az előző évi értékelésre építve fejlesztő célú elemek, nevelési és oktatási feladatok jelennek 

meg a munkatervekben. (Munkaterv, beszámolók) A tanév végi beszámoló megállapításai 

alapján történik a következő tanév tervezése. 

 

1.4.15. 

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 

Kiemelten jelennek meg az intézmény hagyományai az éves tervezésben. (Beszámolók, 

interjúk) A munkatervek és a beszámolók az intézményi önértékelés 7 kompetenciaterületének 

figyelembe vételével készülnek. (dokumentumok vizsgálata) 

 

1.5. Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és tényleges megvalósulásának a viszonya? 

1.5.16. 

A pedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában 

alkalmazott tantervi, tartalmi és az intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, 

oktatott egyének és csoportok fejlesztési céljait. 

A pedagógusok a tervező munkájuk során figyelembe veszik az intézmény elvárásait és a 

tanulócsoportok sajátosságait. (Pedagógiai Program, interjú) 

 

1.5.17. 

A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések 

indokoltak. 

Igen megfelel. (beszámolók) 

 

1.5.18. 

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói 

produktumokban. 

A pedagógiai folyamatok követhetők. (interjúk, dokumentum elemzés) 

 

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 

1.6.19. 

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést 

végeznek. 

Az intézményben kialakulóban van a belső önértékelés folyamata. Belső ellenőrzést végeznek. 

(interjúk, önértékelés dokumentumai). 

 

1.6.20. 

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen 

eszközökkel ellenőriz. 

A munkatervben nyomon követhető az ellenőrzési terv személyekre, feladatokra leosztva. 

Megbeszéléseket tartanak, ötleteikkel, véleményükkel segítik egymás munkáját. (interjúk) A 

dokumentumokban megfogalmazottak szerint történik. (interjú) 

1.6.21. 

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának 

méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. 
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A kompetenciamérések eredményeit beépítik a tervezés folyamatába. Elemzik az 

eredményeket, célokat, feladatokat határoznak meg hozzá. Belső méréseket is dolgoztak ki. 

Mérési és egyéb eredmények elemzése szerepel a feltöltött dokumentumok között. (éves 

beszámolók, kompetenciamérés eredményeinek értékelése és elemzése). 

1.6.22. 

A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót 

hajt végre. 

Az országos és helyi mérések eredményeit fejlesztő célzattal felhasználják és beépítik az iskola 

fejlesztési folyamataiba. (beszámolók, interjú) 

 

1.6.23. 

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok 

önértékelése során is. 

Az ellenőrzések eredményeit még nem használják fel. (PP, Beszámolók, interjúk) 

 

1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés? 

 

1.7.24. 

Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját az intézményi 

önértékelési rendszer jelenti. 

A munkafolyamatok tervezésénél meghallgatják és figyelembe veszik egymás véleményét. Az 

intézményi önértékelési rendszer működtetése még kialakulóban van. (Önértékelési 

dokumentumok, interjúk) 

 

1.7.25. 

Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az önértékelési 

folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 

Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja a 

munkaközösség- vezetőket bevonva. (interjúk) 

 

1.8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés működése a 

gyakorlatban? 

 

1.8.26. 

Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, 

képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik. 

A DIFER, a kompetencia és a próbakompetencia mérés (5. és 7. évfolyamon)és a belső mérések 

eredményeit elemzik és fejlesztési terveket készítenek folyamatosan a fejlődés érdekében. 

(Mérések dokumentumai, beszámolók, éves munkatervek) 

 

1.8.27. 

A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös 

alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 

Pedagógiai programban szabályozottan, elfogadott értékelési rendszer alapján működik a 

tanulók értékelése. 

 

1.8.28. 

A pedagógusok az alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és módszereket, 

azok szempontjait az általuk megkezdett nevelési-oktatási folyamat elején megismertetik a 

tanulókkal és a szülőkkel. 
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Megismertetik. (szülői értekezleteken) 

 

 

 

1.8.29. 

Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói teljesítményeket 

dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség 

esetén fejlesztési tervet készítenek. 

Követik, dokumentálják. Az éves beszámolókban nyomon követhető. 

 

1.8.30. 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 

szüleinek/gondviselőjének. 

Visszacsatolás megtörténik, tájékoztatják a szülőket ellenőrzőn keresztül, fogadóórán, szülői 

értekezleteken, személyes megkeresések alkalmával. (interjúk) 

 

1.9. Mi történik az ellenőrzés, mérés, értékelés eredményével? (Elégedettségmérés, 

intézményi önértékelés pedagógus-értékelés, tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések.) 

1.9.31. 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során 

megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. 

Az ellenőrzéseken tapasztaltakat teljes mértékben felhasználják az intézmény 

dokumentumainak elkészítésekor. 

 

1.9.32. 

Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok 

levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény a mérési-értékelési eredmények 

függvényében korrekciót végez szükség esetén. 

A mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása félévi és év 

végi beszámolók alkalmával megtörténik. (Mk. beszámolók, munkatervek, intézményi 

önértékelés jegyzőkönyve) 

 

1.9.33. 

Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja 

a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátására. 

Felülvizsgálja, a felzárkóztatást, a hátránykompenzálást kiemelt területként kezeli. SNI és 

BTM-N tanulók külön figyelmet kapnak. (interjúk, munkatervek, beszámolók) 

 

1.9.34. 

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, 

egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások 

feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. 

A felmerülő problémák megoldására keresik a legalkalmasabb módszereket, jó gyakorlatokat. 

(interjúk, továbbképzési program, beiskolázási terv) 

1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
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Az elemzett önértékelési dokumentumok alapján az intézmény eredményes munkáját támogató 

intézményi önértékelési rendszer hatékony működtetése. 

 

 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési 

mutatók azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik az 

intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését. Munkaterveikben a 

kompetenciamérés időpontjában 5. és 7. évfolyamon próbakompetencia mérést ütemeznek be, 

összhangban a Pedagógiai Programmal (89. oldal). A teljesítményeket évfolyam szinten, 

tanulói szinten és feladattípusonként is elemzik mind a kompetenciamérés, mind pedig a 

próbakompetencia mérés esetében (mérési eredmények adatai, elemzése). Meghatározzák a 

fejlesztésre szoruló területeket, kijelölik az elkövetkezendő időszak feladatait, melyeket a lezárt 

éves beszámolók is tartalmaznak. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési 

feladatok? 

2.1.1. 

A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények (különös 

tekintettel az osztályfőnökök tevékenységére, a diákönkormányzati munkára, az egyéni 

fejlesztésre). 

A beszámolók alapján a személyiségfejlesztési feladatok megvalósítása nyomon követhető. 

 

2.1.2. 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. 

SNI-s, BTMN-s, hátrányos helyzetű tanulók mellett a tehetséges tanulók fejlesztésére kiemelt 

figyelmet fordítanak. (Nevelőtestületi interjú, beszámolók) 

 

2.1.3. 

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, 

technikákat alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. 

Változatos módon, többféle (tanulói)tevékenység közben térképezik fel a a tanulók képességeit. 

Az 1. osztályosok képességeiről DIFER méréssel is tájékozódnak. (interjúk, beszámolók) 

 

2.2. Hogyan fejlesztik az egyes tanulók személyes és szociális képességeit (különös 

tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra)? 

2.2.4. 

A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a tanulók személyes és szociális képességeinek 

fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat megosztják egymással. 

Működik a belső tudásmegosztás. Még több jó gyakorlat a tanulók személyes és szociális 

képességeinek megismerésére, fejlesztésére, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő 

tanulók magatartási problémáinak megoldására. (a szülőkkel, pedagógusokkal és a vezetővel 

készült interjú, dokumentumok) 

 

2.2.5. 

A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat 

hajtanak végre. 
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Az országos és helyi mérések eredményeit fejlesztő célzattal építik be az iskola fejlesztési 

folyamataiba.(mérések értékelése dokumentumok, interjúk) A nyomon követés megtörtént, a 

szükséges korrekciók folyamatosak. 

 

2.2.6. 

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi 

gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékenységek), DÖK programokban. 

A dokumentumokban átfogó képet kapunk az intézményben folyó sokrétű fejlesztő 

tevékenységről. 

 

2.3. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése? 

2.3.7. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő 

információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. 

Rendelkeznek megfelelő információkkal, ezek ismeretében tervezik és végzik a nevelő-oktató 

munkát. A közösségi programokba igyekeznek bevonni a családokat. (interjúk, beszámolók) 

 

2.3.8. 

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló 

szociális helyzetéről. 

Kiemelten megjelenik az ifjúságvédelmi feladatok ellátása, a szociális hátrányok enyhítését 

segítő tevékenység. (munkatervek, beszámolók, interjúk) 

 

2.3.9. 

Az intézmény támogató rendszert működtet: felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez, 

integrációs oktatási módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti, képzési, oktatási programokat, 

modelleket dolgoz ki vagy át, és működteti is ezeket, célzott programokat tár fel, kapcsolatot 

tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal, stb. 

Korrepetálásokat, felzárkóztatásokat, tanórai differenciálásokat, kooperatív tanulási 

módszereket, célzott programokat működtet. (munkatervek, beszámolók, interjúk) 

 

2.4. Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást? 

2.4.10. 

Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával összhangban 

történik a nevelési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása, és azok 

bevezetésének megtervezése. 

A Pedagógiai programmal összhangban történik (PP., interjú a vezetővel és a pedagógusokkal) 

 

2.4.11. 

Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók 

megkülönböztetett figyelmet kapnak. 

Megkülönböztetett figyelmet kapnak. Gyógypedagógus, logopédus, pszichopedagógus, 

szomatopedagógus segíti őket, egyéni fejlesztéssel, differenciálással is segítik munkájukat. A 

törvény szerinti fejlesztő foglalkozások biztosítottak. (nevelőtestületi interjú, beszámolók) 

 

2.4.12. 

A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket 

biztosítanak, alkalmazva a tanulás tanítása módszertanát. 
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Az önálló tanuláshoz megfelelő útmutatást és tanulási eszközöket biztosítanak, a felzárkóztatás 

kiemelt feladat az intézményben, a tanulók tervszerűen és rendszeresen kapnak segítséget. 

(interjú a pedagógusokkal és a vezetővel) 

 

 

 

2.5. Hogyan történik a tanulók egészséges és környezettudatos életmódra nevelése? 

2.5.13. 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai 

programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető. 

A tanév során több alkalommal foglalkoznak a témával. iskolai programokban megjelenik, 

Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztési Programot működtetnek.(munkatervek, beszámolók) 

 

2.5.14. 

A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban alkalmazzák a téma 

elemeit. 

Változatos tevékenységek, programok megvalósításával a gyakorlatban is alkalmazzák. 

(beszámolók) 

 

2.6. Hogyan segíti az intézmény a tanulók együttműködését? 

2.6.15. 

A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat 

megvalósítja az intézmény. 

A közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja az intézmény. (beszámolók, interjúk) 

 

2.6.16. 

A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján 

valósítják meg a rájuk bízott tanulócsoportok, közösségek fejlesztését. 

Rendelkeznek. A különböző korosztályú gyerekek közösségfejlesztése más-más eszközökkel 

módszerekkel történik. (beszámolók, interjúk) 

 

2.6.17. 

A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, 

különös tekintettel az osztályfőnökök, a diákönkormányzat tevékenységére, az intézményi 

hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. 

Követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei. (beszámolók) 

 

2.6.18. 

Az intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, valamint a tanulók közötti folyamatos 

információcserét és együttműködést. 

Támogatja az információcserét és együttműködést, melyet a Pedagógiai program szabályoz. 

(PP., interjúk, beszámolók) 

 

2.7. Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak 

meg? 

2.7.19. 

Közösségi programokat szervez az intézmény. 

Változatos közösségi programokat szervez az intézmény. (beszámolók, interjú a szülőkkel) 

 

2.7.20. 
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Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. 

A DÖK bekacsolódik a közösségi programokba. (beszámolók) 

2.7.21. 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

Az intézmény igyekszik bevonni a szülőket a közösség életébe. (beszámolók, interjú a 

szülőkkel) 

2.7.22. 

Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti és tanulási kultúrát 

fejlesztő intézkedések meghozatalába. 

A diákoknak, szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az őket érintő döntések 

előkészítésében, véleményt nyilvánítsanak, változásokat kezdeményezzenek. (PP., SzMSz, 

interjúk) 

 

2.7.23. 

A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok önszerveződésének 

lehetőségeivel a tanulók és a szülők elégedettek. 

Elégedettek. (interjú a szülőkkel, kérdőív) 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A szülőkkel, a pedagógusokkal és a vezetővel készült interjú alapján még több jó gyakorlat 

gyűjtése és alkalmazása a tanulók személyes és szociális képességeinek megismerésére, 

fejlesztésére, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulók magatartási problémáinak 

megoldására. 

 

Kiemelkedő területek: 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai 

programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető. Kiemelkedő 

szakterület a testnevelés és a sport, felmenő rendszerben, sportág specifikusan képezik a 

tanulókat. Az intézmény a közösségépítő tevékenységére kiemelt hangsúlyt fektet. A szülőkkel, 

a vezetővel, a pedagógusokkal készült interjú, a Pedagógiai program (20.o.-30.o.; 38.o.-44.o.), 

a munkatervek és beszámolók is bizonyítják, hogy a közösségépítő tevékenységek és az 

egészséges és környezettudatos életmódra nevelés kiemelkedően jelentős az intézmény 

pedagógiai szakmai munkájában. 

 

3. Eredmények 

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 

3.1.1. 

Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. 

A tanulás-tanítás eredményességét kiemelten kezelik. (PP) 

 

3.1.2. 

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából 

kulcsfontosságú sikertényező indikátorok azonosítása. 
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A jogszabályban előírt együttműködő partnerekkel egyetértésben. (SZMSZ) A belső és külső 

partnerek egyaránt bevonódnak az intézmény életébe. (interjúk) 

3.1.3. 

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: kompetenciamérések eredményei, 

tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan, versenyeredmények: országos szint, 

megyei szint, tankerületi szint, települési szint, továbbtanulási mutatók, vizsgaeredmények, 

elismerések, lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók), 

elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló), neveltségi mutatók. 

A felsoroltakat teljes egészében nyilvántartják. (beszámolók, interjú) 

 

3.1.4. 

Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a 

háttérváltozók figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják. 

Mérési eredményeik az országos eredményekhez hasonlóak vagy elmaradnak attól. (Mérési 

eredmények elemzése) 

 

3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? 

3.2.5. 

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak 

megfelelő. 

Az intézmény törekszik a hátrányok kompenzálására. (PP, beszámolók) 

 

3.2.6. 

Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása 

eredményes, amely mérhető módon is dokumentálható (versenyeredmények, felvételi 

eredmények, stb.). 

A tantárgyi eredményeket dokumentálják. A beszámolókban nyomon követhetők. (Mérési és 

egyéb eredmények elemzése, éves beszámolók) 

 

3.2.7. 

Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. 

A tantestület tagjai szakmai együttműködésben vannak egymással, nagy többsége hozzájárul 

az eredmények eléréséhez. (beszámolók, interjúk) 

 

3.2.8. 

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 

A tanulók és pedagógusok rendszeresen városi elismerésekben részesülnek: Jó tanuló, jó 

sportoló, Karcag város kultúrájáért díj. (interjúk, beszámolók) 

 

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 

3.3.9. 

Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk belső 

nyilvánosságáról. 

Igen. Gondoskodik. (PP, SZMSZ, interjúk, beszámolók) 

 

3.3.10. 

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása 

tantestületi feladat. 

A munkaközösségek feladata, hogy a tanév eredményeit elemezzék. (beszámolók) 
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3.3.11. 

A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés 

eljárásában. 

Igyekeznek felhasználni. (munkatervek, interjúk) 

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 

3.4.12. 

A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. 

Igen, a középiskolai partner intézmények adják a visszacsatolást. 

3.4.13. 

A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 

A visszajelzésekből megerősítést kap az intézmény, hogyan készítette fel tanulóit a 

középiskolába. (interjúk) 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Nincs ilyen terület. 

 

Kiemelkedő területek: 

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket, melyhez a nevelőtestület többsége 

hozzájárul. Eredményeiket a lezárt éves beszámolókban részletesen bemutatják. Az intézmény 

dokumentációjának vizsgálata során és az interjún kapott válaszok alapján meggyőződtünk 

arról, hogy a nevelőtestület kiváló szakmai munkát végez, a pedagógusok felkészültsége magas 

színvonalú, amelyet a városi elismerések is bizonyítanak. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

4.1. Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő 

tevékenységeik? 

4.1.1. 

Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző 

(szakmai) munkaközösségek, egy osztályban tanító pedagógusok közössége, fejlesztő 

csoportok. 

A munkaközösségek együttműködési formáit, feladatait, kapcsolattartásuk rendjét az SZMSZ 

rögzíti. 

 

4.1.2. 

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv 

szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. 

Igen, az SZMSZ-ben rögzítettek alapján működnek, végzik tevékenységüket. 

 

4.1.3. 

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 

Igen, az SZMSZ-ben tisztázott hatás-és jogkörük van, munkaköri leírás alapján végzik 

munkájukat. (SzMSz) 

4.1.4. 
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Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett 

formában zajlik. 

Együttműködésre sor kerül SZMSZ, munkatervek beszámolók alapján. 

 

4.1.5. 

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az 

intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 

Ösztönzi az együttműködést, támaszkodik munkájukra. Alapvető törekvés a hatékony 

együttműködés. (SzMSz, interjú a vezetővel és a pedagógusokkal) 

 

4.1.6. 

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának 

ellenőrzése, értékelése. 

A pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése leszabályozottan történik. (SzMSz, 

munkatervek) 

 

4.1.7. 

A tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok 

kezdeményezően együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a 

felmerülő problémák megoldásában. 

A pedagógusok megfelelően, jól együttműködnek. (Munkatervek, beszámolók, interjúk) 

 

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 

4.2.8. 

Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. 

A problémák megoldására az együttgondolkodás jellemző. (SzMSz, interjúk, munkatervek) 

 

4.2.9. 

Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, 

támogatása. 

Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés (Óralátogatások, hospitálások, 

előadások) 

 

4.2.10. 

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 

A tapasztalatok megosztásával egymás munkáját segítik. A pedagógusok egymás közt 

megosztják jó gyakorlataikat.(SZMSZ, munkaközösségek munkatervei, beszámolók) 

 

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

4.3.11. 

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak 

ki. 

Leszabályozott módon kialakított.(SzMSz, interjú) 

 

4.3.12. 

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció. 

A munkatársak számára biztosított az információkhoz és ismeretekhez való rendszeres, 

szervezett hozzáférés. (SzMSz, interjúk) 

 

4.3.13. 
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Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. 

Több csatornán folyik a kommunikáció.(SzMSz, interjúk) 

 

 

4.3.14. 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 

ismeretekhez való hozzáférés. 

Igen biztosított. (interjú a vezetővel és a pedagógusokkal) 

 

4.3.15. 

Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek. 

A nevelőtestület havonta értekezik. (interjúk, munkatervek) 

 

4.3.16. 

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban 

folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 

Az SZMSZ-ben szabályozott. Eljutnak az információk. (SzMSz, interjúk) 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Nincs ilyen terület. 

 

Kiemelkedő területek: 

A pedagógusok szakmai csoportjainak hatékony együttműködése, tudás megosztása. Az 

intézményben három szakmai munkaközösséget is működtetnek, amelyek a Pedagógiai 

Program célkitűzései és feladatai, valamint a pedagógusok szakértelme alapján szerveződnek. 

A pedagógusokkal és a vezetővel készült interjú alapján meggyőződtünk arról, hogy a 

pedagógusok munkájuk során támaszkodnak egymás tudására, ismereteire, amelyet 

továbbképzések keretében sajátítanak el, illetve folyamatos tapasztalatcserével bővítenek. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

5.1. Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 

5.1.1. 

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a 

külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. 

Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt 

igyekszik hatékonyan működtetni. (PP, SZMSZ, interjúk) 

 

5.1.2. 

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

Az SZMSZ-ben, PP-ben azonosítva vannak. A munkatervekben is, megtalálható tételes 

felsorolásuk. 

 

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 

5.2.3. 
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Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is 

rendelkezik. 

Az SZMSZ-ben szabályozzák az együttműködés formáit. 

 

5.2.4. 

Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső partnerekkel való 

egyeztetés. 

Az SZMSZ-ben lefektett módon alkalmazzák a partnerek véleményének kikérését( kérdőív) 

 

5.2.5. 

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének 

megismerése. 

Igen. 

 

5.2.6. 

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 

 

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 

5.3.7. 

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási 

kötelezettségeinek. 

A jogszabályban előírt módon eleget tesz. (PP, SzMSz, honlap) 

 

5.3.8. 

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás 

szóbeli, digitális vagy papíralapú). 

A helyben szokásos módon. (PP, SzMSz, honlap) 

 

5.3.9. 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

Igen biztosítják (vezetői interjú) 

 

5.4. Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, 

megyei szint, országos szint)? 

5.4.10. 

Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi 

közéletben. 

Az intézmény kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja 

eredményeit, megjelenik a szűkebb/ tágabb közösség életében is.(munkatervek, beszámolók) 

 

5.4.11. 

A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. 

Igen. Részt vesznek. (munkatervek, beszámolók) 

 

5.4.12. 

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi 

díjakkal, illetve az ezekre történő jelölésekkel. 

Karcag Város díjai (interjúk) 

 



207 
 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 2018-2019 tanév év végi beszámolója  

2019. június 24 -én a nevelőtestület által elfogadva. 
 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Nincs ilyen terület. 

 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény aktívan részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és 

a helyi közéletben. Rendkívül kiterjedt és tartalmas kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, 

amelyek az országhatárokon is túlmutatnak. A Határtalanul! program keretében Karcag város 

testvérvárosába, Szepsibe szerveznek kirándulásokat, amint az kiderül a lezárt éves 2016/2017-

es munkatervből és a vezetővel készült interjúból. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

6.1. Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai 

értékeinek, céljainak? 

6.1.1. 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

Igen. (munkatervek, beszámolók) 

6.1.2. 

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, 

amely figyelembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és 

pedagógiai céljait. 

Rendelkezik ilyen tervvel. (interjú a vezetővel) 

 

6.2. Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő 

tanulók nevelésének, oktatásának? 

6.2.3. 

Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. 

Rendelkezik. (interjú a vezetővel) 

 

6.2.4. 

Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez 

rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök. 

Igen. (interjú a vezetővel, bejárás) 

 

6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? 

6.3.5. 

Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az 

eszközök kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyomon követhető. 

Az IKT eszközök száma megfelelő. (bejárás) 

 

6.4. Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai 

értékeinek, céljainak? 

6.4.6. 
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Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató 

munka humánerőforrás-szükségletéről. 

Reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás-szükségletéről. 

(munkatervek, beszámolók, interjú a vezetővel) 

 

6.4.7. 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a 

fenntartó számára. 

Időben jelzik. (munkatervek, beszámolók) 

 

6.4.8. 

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az 

egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 

Törekszenek az egyenlő terhelésre, de ez egyénenként más-más teherbírást jelent. 

(munkatervek, beszámolók, interjú a vezetővel) 

 

6.4.9. 

A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az 

intézmény deklarált céljainak.(munkatervek) 

 

6.4.10. 

Az intézmény pedagógus továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az 

egyéni életpálya figyelembe vételével alakították ki. 

Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremtenek, a vezetőség támogató ebben és 

megteremti a feltételeket. (továbbképzési terv, vezetői interjú) 

 

6.4.11. 

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. 

Igen, sok éves tapasztalattal vezeti az intézményt. 

 

6.5. Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési 

eljárásokat, módszereket alkalmaz? 

6.5.12. 

Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra 

fejlesztésében. 

A tagintézmény-vezető személyes példamutatással, aktívan vesz részt a szervezeti és tanulási 

kultúra fejlesztésében. (PP, SzMSz) 

 

6.5.13. 

Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott 

normák, szabályok jellemzik. 

A közösen meghozott, elfogadott normák, szabályok betartására törekszenek.(PP, SzMSz, 

interjú a pedagógusokkal) 

 

6.5.14. 

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső 

igényesség, hatékonyság jellemző. 

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára a hatékonyság jellemző. (munkatervek, 

beszámolók) 
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6.5.15. 

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai 

gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 

A továbbképzéseken új ismereteket, módszereket sajátítanak el, az intézményi innovációkban 

közreműködnek. (Munkaközösségi munkatervek és beszámolók) 

 

6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája? 

6.6.16. 

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény 

alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka 

részét képezik. 

Kiemelten jelennek meg az iskola egyedi arculatát meghatározó tagintézményi hagyományok. 

(PP, SZMSZ, munkatervek, beszámolók) 

 

6.6.17. 

Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, 

hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. 

Ismerik, ápolják hagyományaikat. (interjúk) 

 

6.7. Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és 

hatáskörmegosztás? 

6.7.18. 

A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről 

rendszeresen beszámolnak. 

A feladatmegosztás, a felelősség- és hatáskörök az SzMSZ-ben, munkatervekben 

szabályozottak alapján egyértelmű. (SzMSz, munkatervek, beszámolók) 

 

6.7.19. 

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 

Elsődleges szempont a szakértelem, de törekszenek az egyenletes terhelésre. (Munkatervek, 

beszámolók) 

 

6.7.20. 

A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ) 

rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvalósulását. 

Megfelelnek és támogatják az adott feladat megvalósulását. (SzMSz, munkatervek, 

beszámolók) 

 

6.8. Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen 

témákban), valamint a fejlesztésekbe? 

6.8.21. 

Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés-előkészítésbe történő bevonása – 

képességük, szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. 

Minden iskolai dokumentum elkészítésénél, a programok tervezésénél az érintett csoportok és 

egyének részt vesznek a munkafolyamatokban. (vezetői interjú) 

 

 

6.8.22. 

Ennek rendje kialakított és dokumentált. 

Az SZMSZ-ben szabályozott. 
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6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 

6.9.23. 

Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal 

segítik a fejlesztést. 

A pedagógusok nyitottak, befogadóak az új iránt. (interjú a vezetővel) 

 

6.9.24. 

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 

műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 

Nyitott a lehetőségre. (munkatervek, beszámolók) 

 

6.9.25. 

A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a 

testület és az intézményvezetés. 

Az eredményes és jó módszereket, gyakorlatokat, tevékenységeket szívesen fogadják. 

(munkatervek, beszámolók, interjúk) 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Nincs ilyen terület. 

 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény pedagógus továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az 

egyéni életpálya figyelembe vételével alakítják ki. A továbbképzésekre, továbbtanulásra 

nyitottak a pedagógusok is, amint az a vezetővel és a pedagógusokkal készült interjúból is 

kiderült. Bejáráskor meggyőződhettünk arról, hogy pályázataik támogatják az intézmény 

pedagógiai céljait, értékeit és lehetőséget biztosítanak eszközkészletük bővítésére. 

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

7.1. Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott 

tantervi szabályozó dokumentumban meghatározott célok a pedagógiai programban? 

7.1.1. 

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által 

kiadott tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal. 

Koherens egymással. A PP a törvényeknek megfelel, felülvizsgálata folyamatosan megtörténik. 

(PP) 

 

7.1.2. 

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az 

intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. 
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A Pedagógiai program az elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos 

nevelési-oktatási feladatait, céljait. 

7.2. Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok 

operacionalizálása, megvalósítása? 

7.2.3. 

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak 

megvalósulását. 

Nyomon követi. A tevékenységeket az éves munkatervek tartalmazzák, a megvalósulást a 

beszámolókból ismerhetjük meg. 

 

7.2.4. 

Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, 

ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül. 

Havi bontásban, táblázatos formában megjelenik a nevelő-oktató munka tevékenységeinek, 

terveinek ütemezése. (munkatervek, beszámolók) 

 

7.2.5. 

A tervek nyilvánossága biztosított. 

Biztosított. (honlap) 

7.2.6. 

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a 

pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást 

jelző eredménymutatók. 

A tervek kidolgozottak, felelősöket megjelölnek benne. (munkatervek, továbbképzési terv) 

 

7.2.7. 

A képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak 

érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és 

jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 

Erre törekszenek, tervezés megtörténik. A szakmai kihívások megoldásának érdekében tervezik 

a továbbképzéseket. (Továbbképzési terv és beiskolázási terv, interjú) 

 

7.2.8. 

A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír alapú és digitális tankönyvek, 

segédanyagok kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal 

összhangban történik. 

Az alkalmazott taneszközök, segédanyagok, módszerek kiválasztásakor igyekeznek a helyi 

sajátosságaikhoz leginkább illeszkedő formát választani, melyhez megfelelő feltételeket tudnak 

teremteni (PP) 

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Nincs ilyen terület. 
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Kiemelkedő területek: 

 

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a Pedagógiai Programjában szereplő stratégiai és 

operatív célok megvalósulását. A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok megjelennek 

az intézmény éves munkaterveiben, a feladatok megvalósulásának mértéke pedig nyomon 

követhető a beszámolókban. A humánerőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az 

eredmények ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak 

szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 

 

Karcag, 2018. október 19. 

 

 


