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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 

jobban lehet felkészülni ebben a formában. Emellett színes, változatos sporttevékenységeket is 

biztosítunk diákjainknak. Ezek hatékonyságát a különböző versenyek kiváló helyezései, a 

kompetenciamérések jó eredményei bizonyítják.    

A tanórán kívüli foglalkozások látogatottságával nem volt probléma, a gyerekek 

rendszeresen részt vettek azokon, az általunk kínált délutáni foglalkozásokra szívesen eljárnak 

tanulóink. A tanév elején igyekeztünk olyan foglalkozásokat tervezni és szervezni, ami a 

tanulók érdeklődésének és igényeinek megfelelnek. Az osztályfőnökök is nagyon odafigyelnek 

arra, hogy a diákjaik mindig ott legyenek a megfelelő tanórán kívüli foglalkozásokon. Általában 

azok a gyerekek hiányoznak csupán ezekről a foglalkozásokról, akik délelőtt sincsenek itt az 

iskolában. A többséget nem kell figyelmeztetni, de akadnak olyan gyerekek is, akikre jobban 

oda kellett figyelni. 

Az alábbi táblázat tartalmazza tanórán kívüli foglalkozásainkat.  

Tevékenység megnevezése Időpont, helyszín Felelős 

1/A- felzárkóztató foglalkozás /magyar  
szerda 5. óra  

nagyterem 
Veres Henrietta Katalin 

1/A- tehetséggondozó foglalkozás/ 

magyar  
hétfő 4. óra 

ebédlő 
Veres Henrietta Katalin 

1/A- rajz szakkör 
péntek 5. óra 

nagyterem 
Veres Henrietta Katalin 

1/A - egésznapos oktatás/napközi 8. terem 
Veres Henrietta Katalin, 

Szakáll Kinga 

1/A- felzárkóztató foglalkozás/ 

matematika 
kedd 5. óra  

ebédlő 
Szakáll Kinga 

1/A - tehetséggondozó foglalkozás 

/matematika 
kedd 4. óra  

ebédlő 
Szakáll Kinga 

1/A – zene és tánc szakkör 
hétfő 5. óra  

nagyterem 
Szakáll Kinga 
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2/A és 4/A- néptánc szakkör 
kedd 5. óra  

nagyterem 

I.félév 

Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna 

8/A 

kedd 5. óra  

nagyterem 

II.félév 

2020. 03. 16-tól megszűnt 

Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna 

2/A - egésznapos oktatás/napközi 10. terem 

Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna,  

Vadainé Kovács Szilvia  

2/A- felzárkóztató foglalkozás/ 

matematika 

hétfő 5. óra 

Művészeti terem 

I.félév 

Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna 

2/A- tehetséggondozó foglalkozás/ 

matematika 

hétfő 5. óra 

Művészeti terem 

II.félév 

Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna 

2/A- felzárkóztató foglalkozás /magyar 
csütörtök 5. óra  

ebédlő 
Vadainé Kovács Szilvia 

2/A- tehetséggondozó 

foglalkozás/magyar 
kedd 2. óra  

ebédlő 
Vadainé Kovács Szilvia 

2/A - tehetséggondozó foglalkozás 

/környezetismeret 
péntek 3. óra 

ebédlő 
Vadainé Kovács Szilvia 

3/A - tehetséggondozó foglalkozás/ 

Curie 
péntek 4. óra 

Művészeti terem 

Hegedűsné Fórián 

Annamária 

3/A- felzárkóztató foglalkozás/ 

matematika 
kedd 4. óra 

Művészeti terem 

Hegedűsné Fórián 

Annamária 

3/A - tehetséggondozó foglalkozás/ 

matematika 
hétfő 5. óra 

ebédlő 

Hegedűsné Fórián 

Annamária 

3/A – rajz szakkör 
péntek 5. óra 

Művészeti terem 

Hegedüsné Fórián 

Annamária 

3/A - egésznapos oktatás/napközi 11. terem 

Hegedűsné Fórián 

Annamária, 

 Nagy Erzsébet 

3/A- felzárkóztató foglalkozás/ magyar 
szerda 6. óra 

Nagyterem 
Nagy Erzsébet 

3/A - tehetséggondozó foglalkozás 

/magyar 2020. 01. 24-ig 
hétfő 2. óra  

ebédlő 
Nagy Erzsébet 

4/A-felzárkóztató foglalkozás/ 

matematika 
csütörtök 5.óra 

6. terem 

Cserés Gabriella 

 

4/A -tehetséggondozó foglalkozás 

/matematika 
szerda 5. óra  

6. terem 

Cserés Gabriella 

 

4/A- kézműves szakkör 
hétfő 6. óra  

Nagyterem 

Cserés Gabriella 

 

4/A – digitális kompetencia fejlesztés 
péntek 5. óra 

informatika terem 
Cserés Gabriella 

4/A - tehetséggondozó foglalkozás/ 

környezetismeret (Curie) 

kedd 8. óra 

ebédlő 

I.félév 
Kiss-Andrási Erika 

4/A- felzárkóztató foglalkozás /magyar  
péntek 4. óra 

Nagyterem 

II. félév 
Kiss-Andrási Erika 

4/A - tehetséggondozó foglalkozás 

/magyar  

péntek 4. óra  

Nagyterem 

I.félév 
Kiss-Andrási Erika 

4/A - egésznapos oktatás/napközi 9. terem 
Cserés Gabriella 

Kiss-Andrási Erika 
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1/A-2/A- szivacskézilabda leány 
csütörtök és péntek 

8. óra 

tornaterem 
Nagyné Sütő Mariann 

1/A-2/A- szivacskézilabda fiú 
szerda 8. óra 

tornaterem 

2020. 03. 16-tól megszűnt 
Jobbágy Gergő László 

5/A- 6/A- labdarúgás 
csütörtök 7. óra 

tornaterem 

2020. 03. 16-tól megszűnt 
Jobbágy Gergő László 

7/A-8/A- labdarúgás 
kedd 7. óra 

tornaterem 

2020. 03. 16-tól megszűnt 
Jobbágy Gergő László 

5/A-8/A- felzárkóztató 

foglalkozás/történelem 
szerda 8. óra 

1. terem 
Mester Anikó 

5/A-8/A- tehetséggondozó 

foglalkozás/természettudomány 
péntek 6. óra 

1. terem 
Mester Anikó 

5/A- 8/A-  Énekkar 

hétfő 7. óra  

5. terem 

2019. 11.22-ig 

kedd 8. óra 

2020. 03. 16-tól megszűnt 

Tóth-Bartók Dániel 

Horváthné Pandur 

Tünde Róza 

5/A-8/A - tanulószoba 
hétfő-péntek  

1400-1600 

6. terem 

Hegedűsné Fórián 

Annamária 

Nagy Erzsébet 

Kiss-Andrási Erika 

Vadainé Kovács Szilvia 

7/A- 8/A-tehetséggondozó foglalkozás/ 

magyar 

kedd 7. óra 

1.terem 

2020. 03. 16-tól megszűnt 

 

Horváthné Pandur 

Tünde Róza 

7/A- 8/A-felzárkóztató foglalkozás/ 

magyar 

Csütörtök 8. óra 

3.terem 

2020. 03. 16-tól megszűnt 

Horváthné Pandur 

Tünde Róza 

6/A- 8/A-tehetséggondozó foglalkozás/ 

angol nyelv 

szerda 

7. óra 

 1.terem 

2020. 03. 16-tól megszűnt 

Nagy Éva 

 

5/A- 8/A-felzárkóztató foglalkozás/ 

angol nyelv 

kedd 7. óra, 

4. terem 

2020. 03. 16-tól megszűnt 

Nagy Éva 

 

6/A- kompetencia fejlesztő/ matematika 
csütörtök 6. óra,  

3. terem 

2020. 03. 16-tól megszűnt 
Dr. Király Józsefné 

7/A és 8/A – felzárkóztató foglalkozás/ 

kémia 

péntek 7. óra 

2. terem 

2020. 03. 16-tól megszűnt 
Karas Evira 

5/A-8/A- rajz szakkör 
szerda 8. óra 

rajz terem 
Bacsó Andrea Rózsa 

7/A-  felzárkóztató foglalkozás/ 

matematika 

hétfő 8. óra 

szerda 8. óra 

5. terem 
Futóné Szabó Margit 

7/A -  tehetséggondozó foglalkozás/ 

matematika 
péntek 7. óra,  

5. terem 
Futóné Szabó Margit 

7/A -  kompetencia fejlesztés/ 

matematika 
csütörtök 7. óra 

5. terem 
Futóné Szabó Margit 

1/A- angol szakkör- 2019.10. 04-től 
kedd 4. óra 

6. terem 
Davies Margit 

2/A- angol szakkör- 2019.10. 04-től 
hétfő 4. óra 

6. terem 
Davies Margit 

3/A- angol szakkör- 2019.10. 04-től 
hétfő 5. óra 

6. terem 
Davies Margit 



8 
 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 2019-2020 tanév év végi beszámolója  

2020. június 25 -én a nevelőtestület által elfogadva. 
 

4/A-tehetséggondozó foglalkozás/ angol 

nyelv- 2019.10. 04-től 
kedd 5. óra 

6. terem 
Davies Margit 

4/A-felzárkóztató foglalkozás/ angol 

nyelv- 2019.10. 04-től 
csütörtök 5. óra 

6. terem 
Davies Margit 

5/A-tehetséggondozó foglalkozás/ angol 

nyelv- 2019.10. 04-től 
kedd 7. óra 

5. terem 
Davies Margit 

6/A-felzárkóztató foglalkozás/ angol 

nyelv- 2019.10. 04-től 
csütörtök 7. óra 

5. terem 
Davies Margit 

7/A-tehetséggondozó foglalkozás/ angol 

nyelv- 2019.10. 04-től 
hétfő 7. óra 

4. terem 
Davies Margit 

1/A-8/A-SNI – fejlesztés logopédia, 

pszichopedagógia 

 

hétfő 2, 4, 5, 7. óra 

kedd 5. óra 

csütörtök 3., 4., 5. óra 

péntek 3., 4., 5., 7. óra 

7. terem, könyvtár 

Bordásné Nagy Ildikó 

 

2/A-8/A-SNI – fejlesztés 

pszichopedagógia 

kedd 6., 8. óra 1. terem 

szerda 5-8. óra 7. terem 

péntek 4-7. óra könyvtár 
Sánta Ágnes Gabriella 

 SNI - Szomatopedagógia 

hétfő 7-8. óra 

csütörtök 8. óra 

7. terem 

2020. 03. 16-tól megszűnt 

Vincze Dóra 

6/A-8/A- BTMN fejlesztés 
péntek 7- 8. óra   

1. terem 
Török Csilla 

1/A-5/A-BTMN fejlesztés 
kedd 6-8. óra 

7. terem 
Vida Attila 

1/A – 4/A BTMN fejlesztés 
csütörtök 8. óra 

könyvtár 

Vargáné Törőcsik 

Ágnes 

 

Dr. Király Józsefné 

 

1.3. Iskolán kívüli nevelő-oktató munka 

 

A tanórán kívüli nevelőmunka lényeges szerepet tölt be nevelési céljaink elérésében; kiegészíti, 

elmélyíti és tovább fejleszti a tanórák nevelő hatását.  

E tevékenységek keretében kaphatnak helyet a tanulók egészséges fejlődéséhez szükséges 

arányban a felüdülést, kikapcsolódást jelentő programok is. 

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.  
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1. osztály 

2019.10.20. Óvónők bemutató órája 

2019. 12. 05. Jégvarázs II. című mese Kisújszálláson a Vigadóban 

2019. 12.06. Mesemusical a Dérynében 

2019.12.17. Szörny, aki elrabolta a karácsonyt- mesejáték a Dérynében 

2019. 12. 20. Karácsonyi ünnepség. – Fellépés 

2020. 01.08. Utazás a csacsifogattal- Lázár Ervin program (bábelőadás) 

 

2. osztály 

2019.12. 06. Mesemusical a Dérynében 

2019.12.17. Szörny, aki elrabolta a karácsonyt- mesejáték a Dérynében 

2019. 12. 20. Karácsonyi ünnepség- Fellépés 

 

3. osztály 

2019. 12.05. Jégvarázs II.- Kisújszállás, Vigadó 

2019.12. 17. Szörny, aki elrabolta a karácsonyt- mesejáték a Dérynében 

2019. 12. 20. Karácsonyi ünnepség- Fellépés 

 

4. osztály: 

2019. 12.06. Mesemusical a Dérynében 

2019.12. 17. Szörny, aki elrabolta a karácsonyt- mesejáték a Dérynében 

2019. 12. 20. Karácsonyi ünnepség- Fellépés 

 

        Az alsós osztályfőnökök és osztálytanítók jó kapcsolatot ápolnak a szülőkkel. Igyekeznek 

őket minden programba bevonni, számítanak a segítségükre. Minden alsós osztály, részt vett a 

DÖK által szervezett Kiskulcsosi hét rendezvényein, bekapcsolódtak a Diáksport napba, 

felléptek a Zenei világnapon, aktívan hozzájárultak a Kisállat kiállításhoz, végigjárták az 

október 23-i állomásokat, kipróbálhatták a karate sportot, tököt faragtak, egészségvetélkedőt 

rendeztek, fotózkodtak és mindenkinél járt a Mikulás. A Pályaorientációs Nap keretén belül, 

aktívan ismerkedhettek a szakmákkal. A 2. félévben farsangi rendezvényeket tartottak. 

Osztálykeretben, mindenki átvehette a bizonyítványát, a tanév végén. 
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5. osztály 

2019.10.08. Halloween buli 

2019. 12. 05. Mikulás buli 

2020.01.07. Színházlátogatás Szolnokon, a Lázár Ervin Program keretében 

 

6. osztály 

2019. 09. 12. Szalonnasütés, szülő- gyerek focimeccs 

2019. 12. 05. Mikulás délután 

2020.02.12. Lázár Ervin Program- Fővárosi Nagycirkusz előadása, Budapesten 

 

7. osztály 

2019.10.04. Városi koszorúzás 

2019.10.10. Szentannai Napok 

2019.11.21. Pályaválasztási Szülői értekezlet 

2019.11.23. Műsoros Esten fellépés 

2019. 12. 05. Mikulás délután 

8. osztály 

2019.09.25. Számháború és szalonnasütés a Kutatóintézetben 

2019.09.26. Gólyaest a Nagykun Református Gimnáziumban 

2019.10.04. Városi koszorúzás 

2019.10.10. Szentannai napok  

2019. 10.22. Október 23-i project 

2019. 11.21. Pályaválasztási szülői értekezlet 

2019. 12.05. Mikulás délután 

2019.12.20. Karácsonyi műsor- fellépés 

2020.06.19. Ballagás 

 

A felsős osztályfőnökök, a gyerekek délutáni elfoglaltságai miatt nehezebben tudnak az egész 

osztályt összehozó programokat szervezni. A gyerekek részt vettek a DÖK által szervezett 

programokon, a Diáksport Napon, sokan felléptek a Zenei világnapon, bemutatták házi 

kedvenceiket az Állatok világnapján. Novemberben egész délutános foglalkozáson vettek részt 

a Könyvtárban és a Hungarikumokat ismerhették meg részletesebben, decemberben a 

Pályaorientációs napon, aktív foglalkozások vártak bennünket a Varró István Középiskolában. 
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Februárban közös felsős farsangot rendeztünk. Tanév végén, osztálykeretben került sor a 

bizonyítványok kiosztására. 

Mester Anikó 

 

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 

Alakuló értekezlet  

Évindító teendők - tájékoztatás 

2019. 08. 21. Plósz Csilla Margit 

Futóné Szabó Margit 

Munkaközösségek megbeszélése 2019. 08. 22. Futóné Szabó Margit 

Horváthné Pandur Tünde Róza 

Cserés Gabriella 

Mester Anikó 

4- 5. osztály átadása  2019. 08. 23. Hegedűsné Fórián Annamária  

Nagy Éva 

Munkaközösségi gyűlések 2019. 08. 23. Horváthné Pandur Tünde Róza 

Cserés Gabriella 

Mester Anikó 

Órarend készítése 2019. 08. 27-28. Cserés Gabriella 

Dr. Király Józsefné 

2- 3. osztály átadása 2019. 08. 28. Veres Henrietta Katalin 

Hegedűsné Fórián Annamária 

Tanévnyitó értekezlet 2019. 08. 30. Futóné Szabó Margit 

Tanévnyitó ünnepség 

1. tanítási nap 

2019. 09. 02.  

 

Futóné Szabó Margit, 

Cserés Gabriella 

Veres Henrietta Katalin 

EFOP-3.2.3.-17 projekt- Digitális 

tanítási gyakorlat - továbbképzés 

2019. 09. 02. -  Futóné Szabó Margit 

tanítók, szaktanárok 

Szülői értekezlet 1. osztály 2019. 09. 02. Veres Henrietta Katalin 

Szakáll Kinga 

Konyhakertek gondozása 2019. 09. 03-06. Mester Anikó, osztályfőnökök 

Budapesti Nagy Sportágválasztó 2019. 09. 13. Dr. Király Józsefné  

Jobbágy Gergő László 

Szülői értekezletek 2-8. osztály 2019. 09. 16-20. Mester Anikó 

osztályfőnökök 

Útravaló Ösztöndíj Pályázat – 

beadás határideje 

2019. 09. 23. Mester Anikó 

Nagy Éva 
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Jobbágy Gergő László 

KISKULCSOSI HÉT 2019. 09. 23- 27. Szakáll Kinga 

Kiskulcsosi Kupa 2019. 09. 25. Jobbágy Gergő László 

Nagyné Sütő Mariann 

Európai Diáksport Nap  

 

2019. 09. 27.  Jobbágy Gergő László 

Nagyné Sütő Mariann 

Zenei Világnap megemlékezés a 

Kiskulcsosi Templomban 

2019. 09. 26. 

 

Tóth-Bartók Dániel 

A Világ Legnagyobb Tanórája  2019.09.30.-2019.10. 04 Mester Anikó 

A magyar népmese napja – 

családi vetélkedő 

2019. 09. 30. Nagy Éva 

Horváthné Pandur Tünde Róza 

Munkaértekezlet 2019. 09. 30. Futóné Szabó Margit  

Tanulmányi séta 2019. 10. 01-04. alsósok 

Állatok Világnapja 2019. 10. 04. Mester Anikó 

Október 06-i megemlékezés, 

koszorúzás 

2019. 10. 04.  

 

Szakáll Kinga 

 

EFOP 3.2.3. műhelymunka-

Mezőtúr Geometech 

2019.10.04. továbbképzésen résztvevő 

pedagógusok 

Fogadó óra 2019. 10. 08. Mester Anikó, tantestület 

DIFER mérés -  tanulók 

kiválasztása 

2019. 10. 11. Veres Henrietta Katalin,  

Szakáll Kinga,  

Munkaértekezlet 2019. 10. 21. Futóné Szabó Margit 

Megemlékezés 1956. október 23-

ról – projektnap  

2019. 10. 22. Horváthné Pandur Tünde Róza, 

Mester Anikó 

DIFER mérés - létszám lejelentés 2019. 10. 25. Futóné Szabó Margit 

Őszi szünet előtti utolsó tanítási 

nap  

2019. 10. 25. Futóné Szabó Margit 

Őszi szünet 2019. 10. 28- 10. 31.  

Őszi szünet utáni első tanítási nap  2019. 11. 04.  Futóné Szabó Margit 

Iskolanyitogató program 

összeállítása 

2019. 11. 04. Cserés Gabriella 

Egészségnevelési hónap 2019. 11. 04-25. Veres Henrietta Katalin,  

Szakáll Kinga,  

Kiss-Andrási Erika,  

Mester Anikó 

Minősítési eljárás 2019. 11. 07. Futóné Szabó Margit  

Nagy Éva 

Fogadó óra 2019. 11. 12. Mester Anikó, tantestület 

Kiskulcsosi Alapítványi Műsoros 

Est 

2019. 11.23. SZMK 

Avargyűjtés 2019. 11. 19-23. osztályfőnökök 

Bemutató óra óvodapedagógusok 

részére 

2019. 11. 20. Veres Henrietta Katalin,  

Szakáll Kinga 

Pályaválasztási szülőértekezlet 2019. 11. 21. 

 

Mester Anikó, 

Jobbágy Gergő László 

Országos kompetenciamérés – 

adatok lejelentése 

2019. 11. 22. 

 

Futóné Szabó Margit 

Dr. Király Józsefné 

Munkaértekezlet 2019. 11. 25. Futóné Szabó Margit 

https://www.facebook.com/tdani445
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Negyedéves szöveges értékelés  

1. osztály 

2019. 11. 29.  Veres Henrietta Katalin,  

Szakáll Kinga 

DIFER mérés befejezése 2019. 11. 29. Veres Henrietta Katalin,  

Szakáll Kinga 

Kiskulcsosi Tales – 

Városi angol mesemondó verseny 

2019. 12. 04 . Nagy Éva,  

Davies Margit 

Iskolanyitogató 

 

2019. 12. 04. 

  

2020.02.13. 

Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna Vadainé Kovács 

Szilvia 

Nagyné Sütő Mariann 

Mikulás ünnepségek 2019. 12. 05-06. Osztályfőnökök 

Tanulók jelentkezése a központi 

írásbeli felvételire 

2019. 12. 06. Mester Anikó 

Munkanap – (12. 24. – kedd 

helyett) 

2019.12. 07. (szombat) Futóné Szabó Margit 

Adventi hangverseny Kiskulcsosi 

kistemplomban 

2019.12. 08. Tóth-Bartók Dániel 

Horváthné Pandur Tünde Róza 

Fogadó óra 2019. 12. 10.  Mester Anikó, tantestület 

Bukásra álló tanulók szüleinek 

értesítése 

2019. 12. 13. Mester Anikó, osztályfőnökök 

Munkanap – (12. 27. péntek 

helyett) 

2019. 12. 14. (szombat) Futóné Szabó Margit 

Munkaértekezlet 2019. 12. 16. Futóné Szabó Margit 

 

Karácsonyi ünnepség 2019. 12. 20. Cserés Gabriella 

Mester Anikó, tantestület 

Téli szünet előtti utolsó tanítási 

nap 

2019. 12. 20. Futóné Szabó Margit 

Téli szünet 2019. 12. 23- 

2020. 01. 03. 

 

Téli szünet utáni első tanítási nap  2020. 01. 06.  Futóné Szabó Margit 

Félévi szövegértő felmérések 

megírása, javítása, értékelése 

2020. 01. 06.-23. magyart tanítók 

Fogadó óra 2020. 01. 14.  Mester Anikó, tantestület 

Színházi előadás (Szolnok) 2020.01.07. Nagy Éva 

NETFIT mérés kezdése 

 

Bábszínház 1.o. 

2020. 01. 08. Jobbágy Gergő László 

Nagyné Sütő Mariann 

Veres Henrietta Katalin 

Központi írásbeli felvételi vizsga 2020. 01. 18. Mester Anikó 

Magyar Kultúra Napja 2020. 01. 22. Horváthné Pandur Tünde Róza 

Osztályozó értekezlet 2020. 01. 23. Futóné Szabó Margit, 

tantestület 

Első félév zárása 2020. 01. 24. Osztályfőnökök 

Értesítés az első félév 

eredményeiről 

2020. 01. 31.  Osztályfőnökök 

Félévi értekezlet 2020. 02. 07. Futóné Szabó Margit 

Tanítás nélküli napok: 

 - 1. Szakmai nap (Geomatech) 

 - 3. Pályaorientációs nap  

 

2019. 12. 07. 

2019. 12. 14. 

 

Futóné Szabó Margit 

 

https://www.facebook.com/tdani445
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-  4. Félévi értekezlet  

   

2020. 02. 07.  

 

osztályfőnökök 

 

Munkaértekezletek 2019. 09. 30. 

2019. 10. 21. 

2019. 11. 25. 

2019. 12. 16. 

Futóné Szabó Margit 

Szülői értekezletek 2019. 09. 02. 

2019. 09. 16-20. 

2020.02. 10.04. 

Mester Anikó  

osztályfőnökök 

 

Fogadó órák  2019. 10. 08. 

2019. 11. 12. 

2019. 12. 10. 

2020. 01. 14. 

2020. 03. 10. 

Mester Anikó  

osztályfőnökök 

tanítók 

szaktanárok 

Farsang alsó tagozatnak 2020.02.20. osztályfőnökök 

Farsang felső tagozatnak 2020.02.20. osztályfőnökök 

Kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja 

2020.02.25. Mester Anikó 

Továbbtanulási lapok továbbítása 

a középiskoláknak 

2020.02.19. Mester Anikó 

Városi népdaléneklési verseny 

 

2020.03.10.-11. Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna 

Szakáll Kinga 

 

Nagyné Sütő Mariann 

 

1.5. Mérések- értékelések tapasztalatai 

Beszámoló a DIFER mérés eredményéről 

Az iskolakezdés sikerességében meghatározó szerepet játszik, hogy hol tart a gyerek azoknak 

a készségeknek az elsajátításában, amelyekre az iskolai tanulás építkezik. Hol tart az anyanyelv 

fejlődésében? Van-e elemi számfogalma? Megvannak-e már az írástanulás megkezdéséhez 

elengedhetetlen idegrendszeri, finom motorikai feltételek?  

Korábbi kutatásokból ismeretes, hogy e készségek fejlődése időben elnyúló, évekig tartó 

folyamat. Iskolába lépéskor többévnyi fejlettségbeli különbség mutatható ki a gyerekek között, 

végső soron mégis ugyanoda kell eljutniuk. El kell sajátítaniuk azokat az alapkészségeket, 

amelyek a későbbi önálló tanulást lehetővé teszik. Nyilvánvaló, ha különböző helyről indulnak, 

akkor nem ugyanazon az úton fognak a lehető legkönnyebben beérni a célba. Ahhoz azonban, 

hogy hatékony segítséget kapjanak, elengedhetetlen a lehető legpontosabban feltárni, hogy 
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honnan indul egy- egy tanuló. Erre nagyon jó a DIFER- mérés. DIFER programcsomag célja, 

funkciója, hogy segítse az eredményes iskolakezdést.  

 

5 fejlődési szakaszt különít el: előkészítő, kezdő, haladó, befejező és optimum. 

Az alapkészségek közül a következőket méri: -írásmozgás-koordináció, 

- beszédhallás,  

-relációszókincs,  

-elemi számolási készség, 

-tapasztalati következtetés 

-tapasztalati összefüggés- megértés,  

-szocialitás. 

Nagy létszámmal kezdtük az első osztályt kolléganőmmel. A szokatási időszakban 

megismertük a tanulókat és úgy döntöttünk, a 29 elsős közül 12 tanulóval végezzük el a DIFER 

bemeneti mérést. A tanulók közül 1 tanuló BTMN-es és 5 tanuló pedig SNI-s. 

Október és november hónapban vizsgáltuk meg a tanulók teljesítményének szintjét az 

alapkészségek területén.  

Készségenként a következő eredmények születtek: 

 

Írásmozgás – koordináció 

A kéz úgynevezett finommozgása teszi lehetővé az írás elsajátítását és használatát.  

Az írásmozgás-koordináció megfelelő fejlettsége az eredményes írástanítás alapvető feltétele. 

A gyerekek számottevő hányadánál az iskolakezdés egyik kudarcforrása az írástanulás, 

amelynek a kialakulatlan írásmozgás-koordináció az oka. Annak érdekében, hogy az 

írástanulást eredményesebbé, kudarc mentesebbé tehessük, mindenekelőtt meg kell ismernünk 

az írásmozgás-koordináció kialakulásának folyamatát és valamennyi gyermek írásmozgás-

koordinációjának aktuális fejlettségét. 

 

Sorszám Pont- 

szám 

(24 p) 

 

Százalék 

(%) 

Szintek 

előkészítő kezdő haladó befejező optimum 

1. 16 67   X   

2. 11 46 X     

3. 21 87    X  

4. 20 83    X  

5. 18 75   X   
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6. 24 100     X 

7. 16 67   X   

8. 15 62  X    

9. 24 100     X 

10. 21 87    X  

11. 9 37 X     

12. 21 87    X  

 

                                                            Előkészítő szint: 2 fő 

 Kezdő szint: 1 fő 

 Haladó szint: 3 fő 

 Befejező szint: 4 fő 

 Optimum szint: 2 fő 

 
 

Beszédhanghallás 

A beszédhanghallás spontán fejlődő készség, amely lehetővé teszi, hogy a beszédhangokat 

változó hangkörnyezetben, önállóan észlelni tudjuk. A beszédészlelés az olvasás- írástanulás 

feltétele. 

 

 

Sor- 

szám 

Pont- 

szám 

(60 p) 

 

Százalék 

(%) 

Szintek 

előkészítő kezdő haladó befejező optimum 

1. 51 85    X  

2. 59 98     X 

3. 58 97     X 

4. 59 98     X 

5. 59 98     X 

6. 60 100     X 

7. 58 97     X 

8. 60 100     X 

9. 60 100     X 

10. 59 98     X 

11. 58 97     X 

12. 59 98     X 

 
                                              Előkészítő szint:  0 fő 

Kezdő szint: 0 fő 

 Haladó szint: 0 fő 

   Befejező szint: 1 fő 

       Optimum szint:  11 fő 
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Relációszókincs 

Minden nyelv alapját néhány száz relációszó, a relációszókincs képezi. A relációszókincs 

ismerete, biztonságos alkalmazása nélkül a nyelv használhatatlan. Az iskolába lépésig a 

gyerekek többsége elsajátítja, de jelentős hányaduk e tanulási folyamatnak nem ér a végére. 

 

 

Sor- 

szám 

Pont- 

szám 

(24 p) 

 

Százalék 

(%) 

Szintek 

előkészítő kezdő haladó befejező optimum 

1. 20 83    X  

2. 17 71   X   

3. 21 87    X  

4. 20 83    X  

5. 16 67   X   

6. 22 92     X 

7. 22 92     X 

8. 22 92     X 

9. 22 92     X 

10. 18 75   X   

11. 13 54  X    

12. 18 75   X   

 

      Előkészítő szint:  0 fő 

Kezdő szint:  1 fő 

Haladó szint: 4 fő 

   Befejező szint:  3 fő 

   Optimum szint:  4 fő 
 

Elemi számolási készség 

Elemi számolási készség alatt a százas számkörbeli számlálást, a húszas számkörbeli 

manipulatív számolást, a tízes számkörbeli számkép felismerést, valamint a százas számkörbeli 

számolvasást értjük. A vizsgálat hat lépésből áll, melyek az elemi számolási készség hat 

összetevőjét tárják fel. Ezek közül az első három számlálást, míg a további három tárgyakkal 

végezhető alapvető matematikai műveleteket, számkép felismerést és a számolvasást vizsgálja. 

 

Sor- 

szám 

Pont- 

szám 

(58 p) 

 

Százalék 

(%) 

Szintek 

előkészítő kezdő haladó befejező optimum 

1. 35 60  X    

2. 26 45 X     

3. 36 62  X    

4. 37 64  X    

5. 39 67   X   
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6. 49 84    X  

7. 10 17 X     

8. 57 98     X 

9. 51 88    X  

10. 47 81    X  

11. 11 19 X     

12. 43 74   X   

     

                                   Előkészítő szint: 3 fő 

  Kezdő szint:  3 fő 

        Haladó szint:  2 fő 

Befejező szint:  3 fő 

 Optimum szint:1 fő 

 

Tapasztalati következtetés 

Az iskolában a következtetés tapasztalati szintjének nyelvi eszközei használatosak és ezért 

szükségesek. E készségek relatív egyszerűsége ellenére az iskolába lépő gyerekek egy része 

nem érti, illetve nem tudja megfelelően használni ezeket az egyszerű logikai struktúrákat és 

következtetési sémákat. Az iskolában ez az elmaradás komoly következményekkel járhat, 

mivel akadályozhatja a hallott vagy olvasott szöveg értését, és ezáltal a tanári magyarázat, a 

tankönyvi szövegek és általában a tanítás megértését is. 

 

Sor- 

szám 

Pont- 

szám 

(32 p) 

 

Százalék 

(%) 

Szintek 

előkészítő kezdő haladó befejező optimum 

1. 32 100     X 

2. 18 56  X    

3. 22 68   X   

4. 26 81    X  

5. 12 37 X     

6. 32 100     X 

7. 24 75   X   

8. 32 100     X 

9. 32 100     X 

10. 18 56  X    

11. 20 62  X    

12. 22 68   X   

 

      Előkészítő szint: 1 fő 

Kezdő szint: 3 fő 

  Haladó szint: 3  fő 

   Befejező szint: 1 fő 

   Optimum szint: 4 fő 
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Tapasztalati összefüggés-megértés 

Mindennapi létünk, aktivitásunk összefüggések szándéktalan, szándékos használatának 

köszönhető. Az iskolai oktatás nap, mint nap összefüggések sokaságát használja.  Az oktatásra 

szánt ismeretek jórészt összefüggésekre vonatkozó ismeretek. Ezért az összefüggések 

megismerésének, alkalmazásának készségei a tudásszerző képesség, ennek következtében az 

iskolai eredményesség, az életminőség alapvető feltételei. 

 A teszt a nyolc elemi összefüggésfajtának megfelelően nyolc feladatból épül fel olyan tartalmú 

összefüggésekkel, amelyeket a 4-8 éves gyerekek tapasztalataik alapján jól ismernek, és ismerik 

az összefüggés tartalmát leíró szavak jelentését is. 

 

 

Sor- 

szám 

Pont- 

szám 

(32 p) 

 

Százalék 

(%) 

Szintek 

előkészítő kezdő haladó befejező optimum 

1. 18 56  X    

2. 22 68   X   

3. 24 75   X   

4. 24 75   X   

5. 18 56  X    

6. 26 81    X  

7. 20 62  X    

8. 22 68   X   

9. 18 56  X    

10. 18 56  X    

11. 22 68   X   

12. 24 75   X   
                                                                                            

     Előkészítő szint: 0 fő 

Kezdő szint:  5 fő 

Haladó szint:  6 fő 

   Befejező szint:  1 fő 

   Optimum szint: 0 fő 
 

Szociális motívumok és készségek 

A szociális kompetencia és aktivitás az iskolai lét alapja. Például kapcsolatfelvétel, társakhoz, 

pedagógushoz való viszonyulás, feladatvállalás, feladattartás készsége, elemi szintű erkölcsi 

érzék. 

 

Sor- 

szám 

Pont- 

szám 

(120 p) 

 

Százalék 

(%) 

Szintek 

előkészítő kezdő haladó befejező optimum 

1. 83 69   X   

2. 77 64  X    
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3. 96 80    X  

4. 100 83    X  

5. 79 66   X   

6. 93 78   X   

7. 91 76   X   

8. 106 88    X  

9. 99 83    X  

10. 77 64  X    

11. 69 57  X    

12. 86 72   X   
 

      Előkészítő szint: 0 fő 

Kezdő szint: 3 fő 

  Haladó szint:  5 fő 

     Befejező szint:  4  fő  

     Optimum szint:  0 fő 

 

Veres Henrietta Katalin osztályfőnök 

 

 

 Olvasás-szövegértés értékelése 2-4. évfolyamon 

 

Aki a mai változékony, rohamosan fejlődő világunkban fenn akar maradni, annak szüksége van 

az önálló ismeretszerzéshez, hatékony tanuláshoz nélkülözhetetlen kommunikációs 

felkészültségre. Tájékozódási, könyvtár-, internet-használati gyakorlottságra kell szert tennie. 

Nem elsősorban a lexikális tudást kell gyarapítani, hanem olyan ismeretekkel kell rendelkezni, 

hogy a számára szükséges információkat meg tudja találni.  

Megfelelő szintű olvasási képességre, szövegértésre szükség van az információk 

megtalálásához, feldolgozásához. Ha az első osztályos gyerekek az olvasás technikáját jól 

elsajátították, akkor a hangos olvasásnál dicséretet kapnak, hiszen folyékonyan olvasnak, 

tempójuk gyors vagy megfelelő. Amikor az olvasottak tartalmára lennénk kíváncsiak, akkor 

viszont többüknél kiderül, hogy a feltett kérdésekre nem tudnak pontosan válaszolni.  

Ahhoz, hogy a gyerek értse is, amit olvas, minden egyes szónak jelentéssel kell bírnia, és azokat 

be is kell tudnia építeni a szöveg egészébe. A következtetések, lényegkiemelés hiánya miatt 

elmarad a megértés, egy-egy szóra emlékezhetnek, de az összefüggések, időrendiség hiánya 

miatt a tartalom pontos felidézése nem jön létre.  

Megfelelő tempójú értő olvasásra van szükség akkor is, ha hagyományos, nyomtatott 

dokumentumból, és akkor is, ha a számítógép képernyőjén látható anyagból szerzi a tanuló az 
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információkat. A diákok egyre inkább választják ezt az utat, és természetes módon használják 

az új eszközrendszert. 

Az olvasás mind tökéletesebb elsajátításában és az olvasottak egyre jobb és magasabb szintű 

feldolgozásában a központi szerepet betöltő beszédészlelési és beszédmegértési műveletek 

mellett nagyon fontos a szókincs megfelelő mérete. Az olvasás és az olvasott szöveg 

megértésének eredményességét befolyásolja az emlékezeti működés. A bekezdések vagy a 

szövegrészek közötti kapcsolatok megértése a rövid távú memória működését feltételezi, míg 

például a háttérismeret összekapcsolása az éppen olvasottakkal a hosszú távú emlékezeti 

működésen alapul. A memória működése kapcsolatban áll a figyelemmel. Ha a figyelem 

működése elégséges, akkor a látási és a hallási ingerek tárolódnak az érzékletek raktárában, és 

innen jellé alakulva jutnak el és őrződnek meg a hosszú távú memóriában, ellenkező esetben 

kiesnek a memóriából. Napjainkban köztudottan megnőtt a tanulási zavarral küzdő gyermekek 

száma. Gyakran a feladatmegértésben és az ennek alapját képező olvasási nehézségben 

realizálódik, és ez olvasási hibákat vagy a szövegértésnek az életkori szinttől történő 

elmaradását, de akár mindkettőt is jelentheti. A szövegértés, a némaértő olvasás megfelelő 

szintű elsajátítása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy gyermek az adott iskolatípus 

követelményeinek eleget tudjon tenni, hiszen a tananyag nagy részét az értő olvasás 

segítségével kell elsajátítania. E készségre egész életünkön át szükségünk van, hiszen az értő 

olvasás készsége nélkül képtelenek vagyunk a világban boldogulni. 

 

2. osztály 

 

Osztálylétszám: 21 fő, a szövegértő felmérést 21 fő írta meg. (BTMN 1 fő)  

 

Feldolgozott szöveg címe: Jojó mégiscsak tud valamit 

Féloldalnyi, 4 bekezdésre tagolt élménykínáló szöveg, 8 feladattal feldolgozva. 

  

Az osztály szép eredményt, 4,6-os osztályátlagot ért el a felmérés megoldásánál. A legtöbb 

hibát a 3. feladatnál vétették, ahol kérdésekre kellett a válaszokat aláhúzni. Az információk 

felismerése, visszakeresése, szereplők, helyszín meghatározása volt a legsikeresebb feladat. A 

tanító nénivel napi szinten gyakorolták az ilyen típusú feladatokat és ez a gyakorlottság meg is 

látszott a tanulók teljesítményén. A továbbiakban a feladatonkénti megoldásokat ismertetem. 

Az 1. feladatban, melyet majdnem az összes tanuló hibátlanul oldott meg, a történetben 
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megszólaló szereplőket kellett bekeretezni. A 2. feladatban a helyszínek betűi voltak 

összekeveredve, amiket helyes sorrendbe rakva kellett leírni. Ez a feladat is egyszerű volt a 

gyerekek számára. A 3. feladatban két kérdésre kellett a válaszokat visszakeresni és aláhúzni a 

történetben. A hibák abból adódtak, hogy többen más mondatot húztak alá vagy egyáltalán nem 

találták meg a választ. A 4. feladatban a megkezdett mondatot kellett összekötni a 

befejezésükkel. Egy gyermek kivételével hibátlanul oldották meg a másodikosok ezt a 

feladattípust. Az 5. feladatban egy megkezdett mondatot kellett a történet alapján saját 

szavaikkal befejezni. Három tanuló írt helytelen megoldást, a többiek jó következtetést vontak 

le, ezáltal látszott, hogy jól megértették a történetet. A 6. feladatban egy kérdésre kellett a három 

lehetőség közül kiválasztani a helyes választ. Ennek a feladatnak a megoldása sem jelentett 

gondot a gyerekeknek. A 7. feladatban a történet két szereplőjének tulajdonságait kellett 

színezéssel szétválogatni. A gyerekek több mint 90%-a hibátlan megoldást adott. A 8. 

feladatban a történetből kigyűjtött adatokat kellett táblázatba rendezni: Ki? Melyikkel? Mit? 

oszlopokba. Ebben a feladatban páran összekeverték az oszlopokat, figyelmetlenek voltak. 

Ugyan jó adatot írtak be, de nem jó helyre, így hibás megoldás született.  

A következő táblázatban és diagramban a feladat típusonkénti eredmények láthatóak. 

 

Összesítés 

 

Műveletek és tartalmi 

elemek 
Feladatszám Teljesítmény % 

Információk felismerése, 

visszakeresése 

- szereplők 

- helyszín 

1. 

2. 
97 % 

A történt körülményeink 

azonosítása 
3. 74 % 

 

Egyenes következtetések 

 

 

4. 

5. 

6. 

93 % 

 

A szereplők 

tulajdonságainak 

azonosítása 

7. 93 % 

Adatok értelmezése 8. 84 % 
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1. számú ábra: Feladatok teljesítménye 

 

A szöveg feldolgozását az osztály 88 %-ra teljesítette.  

 A tanulói eredmények alapján az értő olvasás képességszintjük a következő: 

 

Képességszintek 

 

Nem megfelelő Megfelelő Közepes Jól megfelelt 
Kiválóan 

megfelelt 

0 – 25 % 26 – 45 % 46 – 65 % 66 – 85 % 86 – 100 % 

0 fő 1 fő 0 fő 5 fő 15 fő 

 

Szép eredmény, hogy az első három szinten csak egy tanuló áll. A másodikosok 71%-a kiválóan 

megfelelt. Második osztályban hirtelen váltás van a szövegértés felmérésében. Első osztályhoz 

képest sokkal hosszabb szöveget kaptak, sok feladattal. Az osztály teljesítményével elégedettek 

lehetünk. Célunk ennek a jó eredménynek a megtartása, lehetőség szerinti javítása. 

Köszönöm Vadainé Kovács Szilvia munkáját! 

 

3. osztály 

 

Osztálylétszám: 23 fő, a szövegértő felmérést 23 fő írta meg. (SNI 2 fő, BTMN 4 fő) 

 

Feldolgozott szöveg címe: Az öntelt kisegér 

Egy oldalnyi, 7 bekezdésre tagolt élménykínáló szöveg, 7 feladattal feldolgozva. 
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A félévi szövegértő felmérés osztályban közepes szintű megoldást hozott. A hét feladatból az 

első volt a legsikeresebb, 93%-os. Ebben a feladatban a mese szereplőit kellett lerajzolni, ami 

igen kedvelt feladattípus. A 2. feladat 49%-ra sikerült. Itt három kérdésre kellett a szövegből 

kikeresni és aláhúzni a megfelelő választ, a tanulók többsége nem találta meg a három helyes 

választ, csak kettőt, illetve egyet, azért lett a feladatok közül ennek a megoldása a legkevesebb 

százalékú. A 3. feladat megoldása 60%-os lett. A szöveghez befejezést kellett írni. Sok tanuló, 

alkalmazta a tanultakat, meséhez illő szófordulatokat, mondatokat használt. Egy tanuló nem írt 

semmit, néhány tanuló egyáltalán nem a mese befejezésének megfelelő kifejezéseket 

alkalmazott.  54%-ra oldották meg a 4. feladatot, amelyben vázlatpontokat kellett kiegészíteni 

a szöveg alapján, melynek feltétele annak jó ismerete. Az egyenes következtetéses feladatban 

55%-ot ért el az osztály, a szereplők tulajdonságaira és tetteire kellett következtetni. Hét tanuló 

egyáltalán nem tudta ezt a feladattípust megoldani, 3 tanuló pedig nagyon hiányosan. A hatos 

feladatban, amelyben közmondások voltak és jelölni kellett, hogy azok melyik szereplőre 

illenek 65%-ra teljesített az osztály. Több tanuló nem ismerte a közmondások jelentését és csak 

találgatta, hogy mit is jelenthet. A rokon értelmű szavak (hiú, tovább állt, hajbókol) 

beazonosítása a szósorból, a 7. feladat 67%-os lett. Itt 7 pontot lehetett elérni. A gondot az 

jelentette, hogy sokan soronként csak egy-két szót kereteztek be, illetve nem ismerték a szavak 

jelentését. 

 Jövőbeni feladat a tanulók nagyobb önállóságát növelni és az önellenőrzést kialakítani a 

feladatok megoldásánál. A felmérés tükrözi az osztály teljesítményét. Nagyon sokan igénylik a 

megerősítést egyes feladatok elvégzésénél. A szókincsbővítés, a vázlatírás, lényegkiemelés is 

fejlesztendő terület. 

Összesítés 

Műveletek és tartalmi 

elemek 
Feladatszám Teljesítmény % 

Szereplők 

 
1. 93% 

Keresés szövegben 

(kérdés – válasz) 
2. 49 % 

Mese befejezése 

 
3. 60 % 

Vázlatpontok 

 
4. 54 % 

Egyenes következtetés 5. 55 % 
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Közmondások 6. 65% 

Rokon értelmű szavak 7. 67% 

  

 

2. számú ábra: Feladatok teljesítménye     

 

A szöveg feldolgozását az osztály 64 %-ra teljesítette. 

A tanulói eredmények alapján az értő olvasás képességszintjük a következő: 

 

Képességszintek 

 

Nem megfelelő Megfelelő Közepes Jól megfelelt 
Kiválóan 

megfelelt 

0 – 25 % 26 – 45 % 46 – 65 % 66 – 85 % 86 – 100 % 

4 fő 1 fő 10 fő 2 fő 6 fő 

 

A nem megfelelő szinten sajnos négy tanuló teljesített és a gyerekek 26%-a kiválóan megfelelt. 

Az osztály 43%-a viszont közepesen teljesített. Célunk, hogy a megfelelően és a közepesen 

teljesítők magasabb képességszintet érjenek el és a nem megfelelően teljesítettek is megfelelő 

motivációval és célirányos gyakorlással jobb teljesítményt nyújtsanak.  

Köszönöm Nagy Erzsébet munkáját! 
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4. osztály 

 

Osztálylétszám: 24 fő, a szövegértő felmérést 21 fő írta meg.  

(SNI 4 fő/1 fő magántanuló, BTMN 5 fő) 

 

Feldolgozott szöveg címe: Muci 

Egy oldal terjedelmű élménykínáló szöveg 7 egységre tagolt szövegtörzs, 6 feladattal 

feldolgozva. 

Az osztály nagy része nem volt sikeres a feladatok megoldásában. Az 1. feladat 76%-os lett, a 

szövegben kellett a szereplőt bemutató mondatokat aláhúzni. Ezt oldották meg a legjobb 

százalékkal a gyerekek, sok hasonló feladattal találkoztak már órákon is. A 2. feladat 51%-os 

lett, olyan szavakat kellett az kiírni az olvasmányból, melyeket az író Muci megnevezésére 

hasaznál. A tanórai gyakorlások ellenére nehezen találták meg az ugyanazon jelentésű szavakat. 

A 3. feladatot 33%-ra sikerült, ez a feladat bizonyult a leggyengébbnek. A szereplő ravaszságát 

kifejező két mondat megtalálása a gyerekek többségének problémát okozott, nem tudták 

türelmesen végigolvasni és kikeresni  a válaszokat a szövegből. A 4. feladat, mely 40%-ra 

oldották meg a gyerekek. A szereplő bűnösségét leíró mondatot kellett megkeresni az egy 

oldalas szövegben. 43%-ra sikerült az 5. feladat megoldása. Következtetni kellett arra, hogy 

miért lopkodta Muci a szárnyasokat, illetve közmondások közül kellett a megadottal azonos 

jelentésűt kiválasztani. Ezeknek a típusú feladatoknak a gyakorlása fejlesztendő terület, a 

szólások, közmondások szélesebb ismeretével együtt. A nehézséget az okozta, hogy a tanulók 

nem értették a közmondásokat, amelyből következtetéseket kellett levonni. A 6. feladat 47%-

os lett. Kulcsszavak alapján kellett elbeszélő fogalmazást írni a történetről. Több gyermek az 

osztályban nehezen fogalmaz. Külön nehézséget okozott nekik, hogy a kulcsszavak meg voltak 

adva, amelyeket fel kellett használni.  

 

Összesítés 

Műveletek és tartalmi 

elemek 
Feladatszám Teljesítmény % 

Szereplő bemutatása 1. 76 % 

Szinonimák 2. 51 % 



27 
 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 2019-2020 tanév év végi beszámolója  

2020. június 25 -én a nevelőtestület által elfogadva. 
 

Szereplő tulajdonságai 
3. 

4. 

33 % 

40 % 

Egyenes következtetés 5. 43 % 

Elbeszélés írása 

kulcsszavakkal 
6. 47 % 

 

 

3. számú ábra: Feladatok teljesítménye 

A szöveg feldolgozását az osztály 48 %-ra teljesítette, ami gyengébb eredménynek mondható.  

A tanulói eredmények alapján az értő olvasás képességszintjük az elmúlt két évben a következő: 

 

Képességszintek 2020. 

Nem megfelelő Megfelelő Közepes Jól megfelelt 
Kiválóan 

megfelelt 

0 – 25 % 26 – 45 % 46 – 65 % 66 – 85 % 86 – 100 % 

6 fő 1 fő 6 fő 4 fő 4 fő 

 

Összességében nem sikerült jól ez a felmérés. Az osztályban több gyermek küzd tanulási 

zavarral. Folyamatos gyakorlással, a gyengén sikerült feladattípusok ismétlésével fejleszteni 

kell őket. Jövőbeni feladat a szókincsbővítés, önállóság, az önellenőrzés és egyes tanulóknál az 

önbizalom fejlesztése. A pontos szövegértés, valamint a lényeg kiemelésének gyakorlása. 

Köszönöm Kiss-Andrási Erika munkáját! 
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Összevetés: 

 

Képességszintek 2020. 

 

 Nem 

megfelelő 
Megfelelő Közepes 

Jól 

megfelelt 

Kiválóan 

megfelelt 

 0 – 25 % 26 – 45 % 46 – 65 % 66 – 85 % 86 – 100 % 

2. osztály  

0 

 

1 

 

0 

 

5 

 

15 

3. osztály  

4 

 

1 

 

10 

 

2 

 

6 

4. osztály  

6 

 

1 

 

6 

 

4 

 

4 

Százalékos 

megoszlás 
15% 5% 24% 17% 39% 

  

Az előző évhez képest nőtt a gyengébben teljesítő tanulók aránya, de biztató, hogy a kiváló 

eredményt nyújtók száma is. A félévi felmérés kiértékelésével az a célunk, hogy az elért szint 

ismeretében differenciált osztálymunkával, illetve az egyéni fejlesztések alkalmával lehessen 

tovább folytatni az anyanyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia fejlesztését.  

 

 Magyar nyelv, írás-helyesírás értékelése 1-4. évfolyamon 

 

Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az 

anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek 

elsajátíttatása. Az olvasás és az írás képességének elsajátítása kulcs az önálló tanuláshoz, majd 

pedig a boldoguláshoz a mindennapi életben. Az 1−2. évfolyam legfontosabb feladata az 

olvasás és az írás megtanítása, az igényes beszéd fejlesztése, amely egyben a további 

anyanyelvi nevelés alapja is. Az anyanyelvről szerzett ismeretek segítségével a tudatos 

nyelvszemléletet, az emeltebb igényű szóbeli és írásbeli anyanyelvhasználatot alakíthatjuk ki. 

Ennek keretében a magyar nyelv rendszerére vonatkozó elemi ismereteket szerezhetnek a 

tanulók.  A nyelvtani ismeretekhez kapcsolódik a helyesírási szabályismeret és a helyesírási 

készség elemi szintjének kialakítása. A szabályalkalmazással párhuzamosan futó fejlesztési 
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feladat a tanulók önellenőrzésének és hibajavító tevékenységének. A 3−4. évfolyamon az írás-

helyesírás tanításának célja az életkornak és az oktatás igényeinek megfelelő írástechnika 

differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos önkifejezést szolgáló eszközzé fejlesztése az 

olvashatóság, a rendezettség és a helyesség igényével. A tapasztalati megalapozottságú, elemi 

szintű grammatikai ismeretek megszerzésével elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet 

kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul a nyelvi kifejezésre irányuló figyelem, az 

önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, változatos és kifejező nyelvhasználatra való 

törekvés különféle kommunikációs helyzetekben. 

 

1. évfolyam 

Osztálylétszám: 29 fő, a magyar nyelv felmérést 29 fő írta meg. (SNI 5 fő, BTMN 3 fő)  

egy tanuló mentesítve van az osztályozás alól. 

 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény % 

Másolás írottról 1., 3. 91% 

Másolás nyomtatottról 2.,4. 86% 

Tollbamondás 5. 88% 

Képleírás 6. 87% 

 

 

1. számú ábra: Feladatok teljesítménye 
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Képességszintek / tanulók száma 

Felzárkóztatásra szorul 
Megfelelően 

teljesített 
Jól teljesített Kiválóan teljesített 

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

3 tanuló 

11 % 

1 tanuló 

3 % 

1 tanuló 

3 % 

1 tanuló 

3 % 

23 tanuló 

80 % 

 

29 tanuló írt online formában írás- helyesírás felmérést a Koronavírus helyzet miatt. A videóra 

vett a feladatokat a gyermekek otthon készítették és írták le a füzetükbe. Ezeket a szülő 

lefotózva küldte vissza a Moodle felületre vagy messengerre. 

Kicsit eltért az előírt felméréstől. Kiegészült betűk másolásával és képleírással lett helyettesítve 

az emlékezetből írás. A többi feladat nem változott. 

Az osztály átlaga 88% lett. 

Az 1. feladatban írott kis és- nagybetűk másolása, a 3. feladatban írott szavak másolása volt a 

feladat. 91%-ra sikerült. Sajnos a 3 évismétlő tanuló munkája nagyon leértékelte a felmérés 

feladatait. 

Az 2. feladatban nyomtatott kis és- nagybetűk másolása, a 4. feladatban nyomtatott szavak 

másolása volt a feladat. 86%-ra sikerült. Itt már az online tanulás során elsajátított nagybetűk 

okoztak gondot. Pedig napi szinten videókat készített a tanító néni a betűk tanulásáról. De ez a 

tanulás nem olyan hatékony, mint az iskolában. 

Az 5. feladatban szavak tollbamondása volt. Ékezet lemaradás, nevek nagy kezdőbetűinek 

pontatlansága, mondatvégi írásjel hiánya volt megfigyelhető a visszaküldött munkákban. 88% 

-os lett az eredmény. 

Az utolsó 6. feladatban képek nevét kellett hibátlanul leírni. Több-kevesebb sikerrel. 

Mássalhangzók, magánhangzók hosszúsága okozott gondot leginkább, pl. dinnye, csillag. 

87%-ra teljesítette az osztály ezt a feladatot. 

A kérés az volt, hogy a szülők ne segítsenek gyermeküknek a felmérés írásában, de néhányan 

ezt nem feltétlenül tartották be. 

Köszönöm Veres Henrietta Katalin tanító néni munkáját! 

 

2. évfolyam 

Osztálylétszám: 22 fő, a magyar nyelv felmérést 21 fő írta meg. (SNI 1 fő, BTMN 1 fő) 

egy tanuló mentesítve van az osztályozás alól. 
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Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény % 

Mondatfajta, írásjel 1. 98% 

Mondatok tagolása 2. 94% 

Betűk csoportosítása 3. 85% 

Magánhangzók hosszúsága 4. 86% 

j-ly 5. 90% 

Betűrend 6. 90% 

Szótagolás 7. 80% 

Toldalékok szövegben 8. 92% 

Kiejtéstől eltérő helyesírású szavak 9. 86% 

Mondatok alkotása 10. 87% 

Mondatok alkotása 11. 94% 

 

 

2. számú ábra: Feladatok teljesítménye 

Képességszintek / tanulók száma 

Nem megfelelő Megfelelő Közepes Jól megfelelt 
Kiválóan 

megfelelt 

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

1 tanuló 

5 % 

0 tanuló 

0 % 

0 tanuló 

0  % 

8 tanuló 

38 % 

12 tanuló 

57 % 
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Ez a dolgozat a digitális tantermen kívüli oktatás során otthon íródott, ezért sajnos nem mutat 

reális eredményt. Egyes tanulók képességeikhez és tudásukhoz képest jobb felmérést írtak. Az 

osztály átlaga 89% lett. 

Az 1. feladatban mondatfajtákat kellett felismerni, kitenni a mondatvégi írásjelet és megnevezni 

a mondatfajtát. Ebben a tanévben vették az összes mondatfajtát, a dolgozatban viszont csak a 

kérdő és a kijelentő mondat szerepelt, könnyen megoldható volt ezért a gyerekeknek, ami a 

teljesítményen is látszik, ami 98%.  

A 2. feladatban egy mondatot kellett szavakra tagolni. Már első osztályban is gyakran 

találkoztak a gyerekek ilyen típusú feladattal. Második osztály végére már szinte minden tanuló 

képes helyesen megoldani az ilyen feladatokat. 94%-os lett. 

A 3. feladatban betűket kellett csoportosítani, magánhangzók, mássalhangzók, hosszúak, 

rövidek. Itt már akadt, aki többet hibázott. Valószínűleg figyelmetlenségből adódtak ezek a 

hibák. Ez sikerült a legkevésbé, 85%-os lett. 

A 4. feladatban a hiányzó ékezeteket kellett pótolni. Sokszor gondot okoz a gyerekeknek az 

ékezetek kiírása. Sietnek, kapkodnak, nem figyelnek oda. Ez a feladat 86%-os lett. Alsó tagozat 

feladata ennek a folyamatos gyakorlása.  

Az 5. feladatban a hiányzó j-ly betűket kellett pótolni. Kevés gyerek hibázott, 90%-os lett, ennél 

gyengébb teljesítmény a reális.  

A 6. feladat a betűrendbe sorolás volt. A gyerekek megértették, tudják az abc rendbe sorolást, 

teljesítményük szerintem reális és elégedett vagyok velük. 90%-os lett. 

A 7. feladat a szótagolás volt. Ez sikerült a leggyengébben (80%). Ennek oka lehet az, hogy 

még az év elején tanultuk, felejtettek a gyerekek. Illetve nem a szabályokat figyelembe véve 

szótagolnak, hanem érzésre, hangzásra.  

A 8. feladatban egy szöveget kellett kiegészíteni toldalékos szavakkal. Sokan hibátlanul 

megoldották, kevés gyerek hibázott. 92%-os lett. 

A 9. feladatban kiejtéstől eltérő helyesírású szavakat kellett kiegészíteni. Nehéz tanagyag a 

gyerekeknek (a szülőknek is), nem sikerült rosszul, 86%-os lett, de javasolt a további gyakorlás.  

A 10. és a 11. feladatban összekevert szavakból kellett mondatokat összeállítani és azokat 

helyesen leírni. Kevés hibával sikerült megoldani a tanulóknak. 87% és 94%-ra sikerült. 

Második osztályban szinte mindenki maradéktalanul megtanulta, hogy a mondatokat 

nagybetűvel kezdjük és a mondatvégi írásjelet sem felejtik el kirakni.  

Köszönöm Vadainé Kovács Szilvia tanító néni munkáját! 
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3. évfolyam 

Osztálylétszám: 24 fő, a magyar nyelv felmérést 23 fő írta meg. (SNI 3 fő, BTMN 5 fő)  

egy tanuló mentesítve van az osztályozás alól helyesírástantárgyrészből. 

 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény % 

Mondatfajták, megfelelő mondatvégi írásjelek 1. 96% 

Másolás nagy nyomtatottról írottra szófajok szerint 2. 87% 

Szófajok felismerése 3. 78% 

Toldalékok pótlása a főnevekben 4. 97% 

Igeidők 5. 81% 

Melléknév fokozása 6. 68% 

Ly-j a szavakban 7. 86% 

Rokon értelmű szavak pótlása 8. 59% 

 

 

3. számú ábra: Feladatok teljesítménye 

Képességszintek / tanulók száma 

Nem megfelelő Megfelelő Közepes Jól megfelelt 
Kiválóan 

megfelelt 

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

0 tanuló 

0 % 

1 tanuló 

4 % 

1 tanuló 

4 % 

8 tanuló 

35 % 

13 tanuló 

57 % 
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A kialakult vírushelyzet miatt nem a szokásos év végi tollbamondásos, írás-helyesírás felmérést 

írták meg a harmadik osztályos gyerekek, hanem a Nyelvtan és helyesírás felmérőfüzetből a 

Tanév végi felmérés B változatát. Ez a feladatsor 8 feladatból áll. 

A 24 főből 23 tanuló írta meg, 1 tanuló felmentett a tantárgy helyesírás osztályzása alól, így 

neki csak részben kellett megoldania a feladatokat. Az osztály összes teljesítménye 82%. Ez 

nem reális érték, mert ismerve a gyerekek képességeit, a szülők csak arra lettek megkérve, hogy 

a dolgozat megírásában csak annyira segítsék gyermeküket, amennyire az a feladatok 

megértéséhez szükséges. Többen ezt nem vették figyelembe. 

1. feladatban mondatfajtákat kellett megnevezni és a helyes mondatvégi írásjelet beírni. Nem 

okozott nehézséget a gyerekeknek, 3 tanuló kivételével hibátlanul oldották meg. 96%-ra 

sikerült. 

2. feladatban nyomtatott nagybetűs szavakat kellett szétválogatni szófajok szerint. 87%-os lett. 

Ez a feladat 15 tanulónak lett hibátlan, a többiek is 1-2 hibával oldották meg. 

3. feladatban egy szövegből kellett a megadott szempontok szerint egy-egy példát írni. Itt 

többen összekeverték a cselekvést, történést, létezést jelentő igéket, nem a megfelelő példákat 

írták. 78%-ra sikerült. 

4. feladatban a főnevek hiányzó toldalékát kellett kipótolni. Ezt a feladatot 1 tanuló kivételével 

hibátlanul oldották meg. Ez a feladat sikerült a legjobban, 97%-os lett. 

5. feladatban a jelen idejű igéket kellett leírni múlt illetve jövő időbe. Ez a feladat csak 9 

tanulónak sikerült teljesen hibátlanul. Tipikus hiba volt, hogy a jövő idejű igéket egybe írták, a 

főnévi igenevet a fog segédigével. Másik jellemző hiba volt még a megfelelő szám és személy 

nem megtartása. Egy tanuló csak 1 pontot ért el. 81%-os lett. 

6. feladatban a melléknév fokozása volt a feladat. Itt típus helyesírási hiba volt a szóvégi -bb 

elmaradása. Ebben a feladatban is egy tanuló 1 pontot ért el. A feladat 68%-ra sikerült. 

7. feladatban szavakat kellett kiegészíteni j-ly-vel. 86%-os lett. Ez 14 tanulónak sikerült 

hibátlanul, a többiek néhány hibával oldották meg, kivéve 1 tanulót, aki két pontot gyűjtött.  

8. feladatban a megadott szó rokon értelmű megfelelőjével kellett kiegészíteni a mondatokat. 

Több tanuló félreértette a feladatot, a megadott szóval egészítették ki, ugyanazt a szót írták be. 

Ez a feladat sikerült a leggyengébben, 59%-os lett. 

Jövőbeli feladat: a tulajdonnevek helyesírásának tudatosítása, a melléknév fokozásának 

gyakorlása, az igék és igeidők helyesírásának gyakorlása. 

Köszönöm Nagy Erzsébet tanító néni munkáját! 
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4. évfolyam 

Osztálylétszám: 24 fő, a magyar nyelv felmérést 19 fő írta meg. (SNI 4 fő, BTMN 5 fő)  

egy tanuló mentesítve van az osztályozás alól, egy gyermek magántanuló. 

 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény % 

Mondatvégi írásjel 1. 98% 

Magánhangzók időtartama 2. 93% 

Mássalhangzók időtartama 3. 98% 

Ige múlt ideje 4. 88% 

Tulajdonnév helyesírása 5. 98% 

j - ly 6. 86% 

Melléknév, számnév fokozása 7. 92% 

Igekötő az ige után áll 8. 93% 

 

 

4. számú ábra: Feladatok teljesítménye 

Képességszintek / tanulók száma 

Nem megfelelő Megfelelő Közepes Jól megfelelt 
Kiválóan 

megfelelt 

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

0 tanuló 

0 % 

0 tanuló 

0 % 

0 tanuló 

0 % 

1 tanuló 

5 % 

18 tanuló 

95 % 
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A karatén miatt a szülők diktálták le a szavakat és az egybefüggő szöveget a gyereknek az írás-

helyesírás felmérésben. A dolgozatok nagyon jól sikerültek, kevés hibát ejtettek a tanulók. A 

24 tanulóból 21 tanuló írta meg a dolgozatot. Ebből 1 tanuló felmentett. 1 tanuló pedig 

magántanuló. Így 19 tanuló dolgozata lett összesítve. Az osztály átlaga 93% lett. 

 Az 1. szempontnál egy összefüggő szövegben a mondatvégi írásjeleket kellett pontosan jelölni. 

Az egész osztálynak jól sikerült a dolgozat ezen része, 98%-os lett. Odafigyeltek a mondatvégi 

írásjelekre és megfelelő mondatvégi írásjeleket használtak. 

A 2. és 3. szempontnál a magánhangzók és mássalhangzók időtartalmának jelölésére kellett 

figyelni. Jól sikerült, 93% és 98%-os lett, elenyésző hibát vétettek a tanulók. 

A 4. szempontnál az ige múlt idejének helyesírása során sok tanuló jól alkalmazta a tanult 

nyelvtani szabályokat és kevés hibát vétettek. 88%-ra sikerült. 

Az 5. szempontnál a tulajdonnevek helyesírása megfelelően elmélyült a tanulókban. Elenyésző 

hibát vétettek. A „Csokonai Színház” tulajdonnév leírásakor hibáztak páran, amikor is a színház 

szót kis kezdőbetűvel írták le. Eza feladat is 98%-ra sikerült. 

A 6. szempontnál a j-ly betűs szavak leírásában hibáztak a legtöbbet a tanulók, 86%-os lett. Az 

„éjszaka” szó leírása okozta a legtöbb problémát. A hiba a j-ly-betű tévesztéséből, illetve a j-

betű megkettőzéséből adódott.  A másik legtöbb hibát okozó szó a „gömbölyű” volt ahol a 

gyerekek a ly összetévesztették a j-vel. 

A 7. szempontnál a melléknevek és számnevek fokozásának leírása is jól sikerült, 92%-os lett. 

A 8. szempontnál, amikor az igekötő az ige után állt csak nagyon kevés hibát ejtettek, 93%-ra 

sikerült. 

A dolgozat megírása során kértem, hogy a gyerekek egyedül oldják meg a feladatokat, szülői 

segítség nélkül, de sajnos ezt a kérésem nem mindenki tartotta be. 

 

Felmentett tanuló eredménye: 

A felmentett tanuló is megírta a dolgozatot. Végig elkészítette a feladatot. Több hibát is ejtett, 

de átlátható, rendezett külalakú dolgozatot küldött.  

Az egyes feladatban a j-ly szavakat kellett leírni, diktálás után. Több szónál vétett hibát és 

összekavarta a j-ly betűk helyesírását. A következő szavakban hibázott: folyó, éjszaka, 

jégpálya, gömbölyű. A második feladatban egy egybefüggő szöveget kellett diktálás után leírni. 

A mondatvégi írásjeleket volt ahol kihagyta, de többségében nem hagyta le a mondatok végéről. 

A magánhangzók és mássalhangzók időtartalmában többször bizonytalan, ezért is ejthetett több 

hibát is. Például: „múzeumot, utolsó, sétálgattak” szóban több hibát vétett. Az ige múlt idejének 
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helyesírása nem vésődött be és nem használta tudatosan a helyesírási szabályt. A tulajdonnevek 

helyesírása során kevés hibát ejtett. A melléknév, a számnév fokozása, illetve azok a szavak, 

amelyekben az igekötő az ige után áll nehezebben ment, több hibát is vétett. Dolgozata 31%-ra 

sikerült. 

 

Magántanuló eredménye: 

A magántanulóval is megírattam a dolgozatot. Sajnos a magántanuló aktuális kedvétől sokszor 

függ a dolgozatok sikere. Többször kértem, hogy írjuk meg a végéig a dolgozatot ,de sajnos 

többszöri megállás, pihenés után sem volt hajlandó a végéig megírni. 

Az egyes feladatot végig elkészítette amelyben a j-ly szavak szerepeltek. Sajnos vétett hibákat. 

A következő szavakat írta le hibásan: éjszaka, jégpálya, folytat, haj. Ezekben a szavakban nem 

sikerült a j-ly betűket helyesen leírni. Sajnos volt, hogy betűt is tévesztett. 

A második feladatban egy összefüggő szöveget diktáltam le, amelynek sajnos nem értünk a 

végére. Ebben a feladatban a leírt szövegrészben is sok hibát ejtett. Betűket hagyott ki, vagy 

tévesztett. Viszont a mondatvégi írásjeleket nem hagyta le. A tulajdonnevek helyesírásának 

szabályát is alkalmazta. Dolgozata 21%-ra sikerült. 

Összeségében dolgozata nem sikerült jól, de ha kitartóbb és a pillanatnyi hangulata is jobb, ettől 

jobb dolgozatot is írhatott volna. Tudása több, mint amit a dolgozat tükröz. 

Köszönöm Kiss-Andrási Erika tanító néni munkáját! 

 

Összevetés: 

Képességszintek 2020. 

 

 Nem 

megfelelő 
Megfelelő Közepes 

Jól 

megfelelt 

Kiválóan 

megfelelt 

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

1.osztály 3 1 1 1 23 

2. osztály 1 0 0 8 12 

3. osztály 0 1 1 8 13 

4. osztály 0 0 0 1 18 

Százalékos 

megoszlás 
4% 2% 2% 20% 72% 
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 Matematika mérés értékelése 1-4. évfolyamon 

 

Az alsó tagozatos matematikaoktatás fontos feladata felfedeztetni a matematika és a valóság 

elemi kapcsolatát; kialakítani a helyes tanulási szokásokat, az önálló ismeretszerzés képességét 

az alapvető ismeretek közös, de egyre önállóbb feldolgozásával és alkalmazásával; fejleszteni 

a problémafelismerő és problémamegoldó, alkotó gondolkodásmódot; biztos szám és 

műveletfogalmat kialakítani, fejleszteni a számolási készséget. 

A matematikatanítás célja a Nemzeti Alaptanterv szerint a matematika tudásrendszerének 

bemutatása, az önálló rendszerezett gondolkodás fejlesztése, és alkalmazásra képes tudás 

létrehozása. A feladata annak bemutatása, hogy a matematika kulturális örökség és önálló 

tudomány, ugyanakkor más tudományok segítője. A mindennapi élet része, gyakorlatban 

alkalmazható. A tanulók ismerjék meg a matematikai gondolkodásmódot, tapasztalják meg a 

gondolkodás, az alkotó tevékenység, a mintákban és struktúrákban tapasztalható rend és 

esztétikum örömét. 

 

1. évfolyam 

Osztálylétszám: 29 fő, a matematika felmérést 29 fő írta meg. (SNI 5 fő, BTMN 3 fő) 

egy tanuló mentesítve van az értékelés, minősítés alól. 

 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény % 

 

Relációk bontott alakú számok között 

 

1. 

 

87 % 

 

Mennyiségek felismerése, összehasonlítása 

 

2. 

 

87 % 

 

Műveletek (+,- hiányos műveletek) 

 

3. 

 

85 % 

 

Nyitott mondatok 

 

4. 

 

72 % 

Szabályjáték táblázat kitöltéssel 5. 82 % 

Egyszerű szöveges feladatok 6. 85 % 

Összetett szöveges feladat 7. 84 % 
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1. számú ábra: Feladatok teljesítménye 

 

Képességszintek / tanulók száma 

Felzárkóztatásra szorul 
Megfelelően 

teljesített 
Jól teljesített 

Kiválóan 

teljesített 

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

4 tanuló 

14 % 

1 tanuló 

3 % 

0 tanuló 

0 % 

2 tanuló 

7 % 

22 tanuló 

76 % 

 

 

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 

 

 

29 tanuló írt online formában matematika  felmérést a kialakult vírus helyzet miatt.  

A videóra vett feladatokat a gyermekek otthon készítettek és írták le a füzetükbe.  

A szülő lefotózva küldte vissza a Moodle felületre vagy messengerre. Az osztály átlaga 

összesen 84% lett. 

Az 1. feladatban a relációkat kellett kitenni a bontott alakú számok közé, amely  87%-ra 

sikerült.  
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Az 2. feladatban a mennyiségek felismerése és összehasonlítása volt a feladat, amely szintén 

87%-ra sikerült. Itt a problémát a feladat nem megfelelő értelmezése okozta. Volt, aki műveletet 

írt a pénz összege helyett, illetve a relációs jel megfelelő irányának használatában voltak hibák. 

Az 3. feladatban műveleteket kellett megoldani. Ez a feladat összességében 85%-os lett. A hibát 

többségében a pontatlan számolás okozta, illetve a visszaellenőrzés hiánya. 

A 4. feladatban nyitott mondatokat oldottak meg a tanulók. Sok esetben a művelet fölé nem 

írták oda az eredményt, illetve nem írták le az összes lehetséges megoldást. 72%-ra teljesítette 

az osztály ezt a feladatot. 

Az 5. feladatban egy szabályjáték volt, táblázatot kellet kitölteniük. Ezt az osztály 82 %-ra 

teljesítette. Volt olyan tanuló, aki nem ismerte fel a szabályt, illetve a pontatlan számolás itt is 

megjelent. 

A 6. és 7. feladatban egyszerű és összetett szöveges feladatokat oldottak meg. A hibát az okozta, 

hogy sok tanuló jól számolt, viszont a válasz lemaradt. A feladatot 85 és 84%-ra teljesítették.  

Köszönöm Szakáll Kinga tanító néni munkáját! 

 

2.évfolyam 

Osztálylétszám: 22 fő, a matematika felmérést 22 fő írta meg. (SNI 1 fő, BTMN 1 fő)  

 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény % 

Fejszámolás műveletírással 1. 91% 

Számsor, páros számok 2. 77% 

Sorozat 3. 76% 

Számszomszédok 4. 85% 

Alapműveletek, pótlás 5. 91 % 

Műveleti sorrend 6. 96% 

Nyitott mondat 7. 87 % 

Maradékos osztás 8. 83% 

Mennyiségek összehasonlítása 9. 83 % 

Egyszerű szöveges feladat 10. 77% 

Összetett szöveges feladat 11. 64% 
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2. számú ábra: Feladatok teljesítménye 

Képességszintek / tanulók száma 

Nem megfelelő Megfelelő Közepes Jól megfelelt 
Kiválóan 

megfelelt 

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

0 tanuló 

0 % 

2 tanuló 

9 % 

4 tanuló 

18 % 

5 tanuló 

23 % 

11 tanuló 

50 % 

 

Erősségek, amire 3. évfolyamon 

építhetünk: 

Gyengeségek, amelyek további fejlesztést 

igényelnek: 

- Fejszámolás műveletírással 

- Alapműveletek, pótlás 

- Műveleti sorrend 

- Nyitott mondat 

 

 

- Számsor, páros számok 

- Sorozat  

- Egyszerű szöveges feladat 

- Összetett szöveges feladat 

- Maradékos osztás 

- Mennyiségek összehasonlítása 

 

Az osztály 84 %-ra oldotta meg a felmérést, mely szép eredménynek mondható. Jól tükrözi 

egész éves munkájukat! 

Kiválóan sikerült a fejszámolás műveletírással, az alapműveletek végzése, a pótlás feladata. Jól 

elsajátították a műveleti sorrend szabályait is. Ez az eredmény jól tükrözi a begyakorlottságot. 

A számsor írásánál figyelmetlenség miatt adódtak a hibák, pl. kihagyott a csökkenő sorrendből 

egy számot vagy nem karikázta be a páros számokat. Ennél a feladatnál hibátlanul szoktak 

dolgozni. Néhányan még tévesztettek a számok tízes számszomszédjának meghatározásánál és 
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a maradékos osztásnál. A sorozatnál típus hiba volt, hogy nem ismerte fel a jó szabályt, 

váltakozó növekvő sorozatot. Az egyszerű szöveges feladatoknál még gyakorlást igényel az 

adatlejegyzés. Az összetett szöveges feladat nem volt könnyű. Fordított szövegezésű feladatnál 

az adatlejegyzésnél már tévesztették a relációs jel kirakását, így a feladat kiszámolása sem volt 

helyes. A feladat második részében viszont már szinte mindenki helyesen számolta ki a választ, 

csak helytelen számokkal.  

Köszönöm Vargáné Molnár Éva tanító néni munkáját! 

 

3.évfolyam 

Osztálylétszám: 24 fő, a matematika felmérést 24 fő írta meg. (SNI 3 fő, BTMN 5 fő)  

 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény % 

Számok bontása 1. 91% 

Sorozatok 2. 80% 

Számok helye a számegyenesen 3. 76% 

Számszomszédok 4. 95% 

Nyitott mondat 5. 87% 

Műveleti sorrendek 6. 73% 

Írásbeli műveletek, becslés 7. 8. 72% 

Mértékváltás 10. 89% 

Összetett szöveges feladatok 11. 66% 

 

 

3. számú ábra: Feladatok teljesítménye 
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Képességszintek / tanulók száma 

Nem megfelelő Megfelelő Közepes Jól megfelelt 
Kiválóan 

megfelelt 

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

0 tanuló 

0 % 

1 tanuló 

4 % 

7 tanuló 

29 % 

6 tanuló 

25% 

10 tanuló 

42% 

 

Erősségek, amire 4. évfolyamon 

építhetünk: 

Gyengeségek, amelyek további fejlesztést 

igényelnek: 

- Számok bontása 

- Számszomszédok 

- Nyitott mondat fejszámolással  

- Mértékváltás 

- Sorozatok 

- Számok helye a számegyenesen 

- Műveleti sorrendek 

- Írásbeli műveletek, becslés 

- Összetett szöveges feladat 

 

A feladatlapot nyomtatott formában jutott el a gyerekekhez, illetve a Moodle felületén is 

hozzáférhettek, és dolgozhattak a füzetükben is. Részben eltért az eredeti feladatlaptól, mert a 

koronavírus miatt kialakult digitális munkarend alatt pár feladattípus elmélyítése bizonytalan 

maradt. Az osztály átlaga: 81% lett. 

Az 1. feladat számok helyi érték szerinti bontása 91%-ra sikerült, csak kevés tanulónál okozott 

problémát. 

A 2. feladatban sorozat folytatása egy-egy taggal szabály felismerésével, 80%-ra sikerült. 

A 3. feladatban számok növekvő sorrendbe helyezése, majd helyük számegyenesen való 

jelölése. 76%-os eredmény viszonylag alacsony, a számegyenesen való tájékozódás okozott 

több tanulónál nehézséget. 

A 4. feladatban számszomszédok megállapítása, 95%. Ez a feladat sikerült a legjobban. A 

százas számszomszédok megállapításánál volt néhány tanulónál bizonytalanság. 

Az 5. feladatban nyitott mondat megoldása 87%. Az órákon általában nehézséget okozott az 

osztály nagy részénél, így ez most jó eredménynek számít. 

A 6. feladat műveleti sorrend 73%. Zárójelet tartalmazott, így viszonylag könnyű volt, mégis 

többeknél okozott problémát. 

Az írásbeli műveleteknél az összeadás és kivonás kevesebb hibával ment, mint a szorzás. A 

becslés folyamata szintén bizonytalan több tanulónál. A 7. és 8. feladatokban írásbeli műveletek 
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becsléssel, 72%. Az összeadás és kivonás jobban ment, mint a szorzás és osztás. A becsléssel 

szintén vannak gondok, a becslés folyamata nem tisztult még le több tanulónál. 

A 9. feladat síkidomokkal kapcsolatos, ezt a feladatot kihagytam. 

A 10. feladat egyszerű mértékváltás (kisebb, nagyobb, egyenlő) 89%. Kértem a tanulókat, hogy 

írják fel az átváltásokat, ezt azonban csak kevesen tették meg. 

A 11. feladat összetett szöveges feladat, 5 pontból kell állnia: adatok, mit keresek?, megoldási 

terv, számolás, szöveges válasz. Csak kevesen vezetik le a kívánt módon. Az órákon általában 

többen hozzá sem kezdenek, most a számolás és a válasz többeknél szerepelt. 66%-os eredmény 

a feladattípusok közül a leggyengébb. 

Köszönöm Hegedűsné Fórián Annamária tanító néni munkáját! 

 

4.évfolyam 

Osztálylétszám: 24 fő, a matematika felmérést 21 fő írta meg. (SNI 4 fő, BTMN 5 fő) egy 

tanuló mentesítve van az osztályozás alól, egy tanuló magántanuló. 

 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény % 

Számszomszédok 1. 89 % 

Szóbeli műveletek 2. 78 % 

Írásbeli műveletek, becslés 3. 78% 

Törtrészek 4. 78% 

Összetett szöveges feladat 5. 74 % 

 

 

4. számú ábra: Feladatok teljesítménye 
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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 % 

2 tanuló 

9 % 

1 tanuló 

5 % 

8 tanuló 

38 % 

4 tanuló 

19 % 

6 tanuló 

29 % 

 

Erősségek, amire 5. évfolyamon 

építhetünk: 

Gyengeségek, amelyek további fejlesztést 

igényelnek: 

- Számszomszédok 

 

- Írásbeli műveletek, becslés 

- Szóbeli műveletek 

- Törtrészek 

- Összetett szöveges feladat 

 

A feladatlapot a Moodle felületéről, a facebook osztálycsoportból is kinyomtathatták, és 

dolgozhattak a füzetükben is. A szülő lefotózva küldte vissza a Moodle felületre vagy 

messengerre. Az osztály 79 %-ra oldotta meg a felmérést, ami megfelelőnek mondható. A 

digitális tanrend miatt, sajnos néhány gyermek eredménye jobban sikerült a vártnál, de a 

többség a képességéhez mérten dolgozott.  

A 1. feladat a számszomszédok beírása sikerült a legjobban: 89%. 16 tanulónak hibátlan 

feladatmegoldása született.  

A 2. feladatnál a szóbeli műveletek megoldásához szükséges a szövegértés. Ennek hiánya 

megmutatkozott az eredményeken: 78%. 10 tanuló megoldása lett hibátlan. Tipikus hiba ennél 

a feladatnál, hogy a tanulók nem írták le a nyitott mondatot, pedig e nélkül nem lehetett 

megoldani.  

A 3. feladat az írásbeli műveletek becsléssel volt. 7 tanuló szerzett legalább 20 pontot, csak 3 

tanulónak lett hibátlan. A 78%-os lett ez a feladat. 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 szorzás sikerült a legjobban, a 

kivonás és az osztás esetében több probléma adódott. Sajnos néhány tanuló szorzó- és 

bennfoglaló tábla ismerete bizonytalan.  
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A 4. feladat a törtrészek megállapítása is 78%-ra sikerült. A rész-egész viszonyok felismerése 

több tanulónál bizonytalan. 13 tanuló hibátlanul oldotta meg a feladatot, de 3 tanuló egyáltalán 

nem tudta megoldani. Ezt a tananyagot már az online órák keretében tanultuk.  

Az 5. feladat az összetett szöveges feladat volt a legnehezebb, a szövegértés hiánya itt 

mutatkozik meg a legjobban: 74%. Hiába készítettek rajzot, és tudták a kerület képletét, ez nem 

jelentette azt, hogy meg tudják oldani a feladatot. 10 tanuló hibátlanul dolgozott, de 5 tanuló 

egyáltalán nem értette, mit kellene csinálni. 

 

Összevetés: 

Képességszintek 2020. 

 

 Nem 

megfelelő 
Megfelelő Közepes 

Jól 

megfelelt 

Kiválóan 

megfelelt 

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

1.osztály 4 1 0 2 22 

2. osztály 0 2 4 5 11 

3. osztály 0 1 7 6 10 

4. osztály 2 1 8 4 6 

Százalékos 

megoszlás 
6% 5% 20% 18% 51% 

 

Cserés Gabriella 

munkaközösségvezető 

 

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. 
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ÖSSZESÍTÉS 

 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám 
Teljesítmény % 

2019/2020. tanév 

Információ visszakeresés 1., 2., 3. 85,63 

Rendezés 4. 76,19 

Tartalmi elemek tovább gondolása és 

következtetés levonása 
5. 50,00 

Állítások elvetése, illetve 

megerősítése 
6. 63,10 

 

 

85,63
76,19

50,00
63,10

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

Információ 
visszakeresés

Rendezés Tartalmi elemek 
továbbgondolása és 

következtetés 
levonása

Állítások 
elvetése, illetve 
megerősítése

Műveletek és tartalmi elemek

 
 

A 2019-2020-as tanévben az információ visszakeresés és a rendezés feladattípusok 

sikerültek jobban. Fejlesztést igényelnek a tartalmi elemek továbbgondolása és 

következtetés levonása valamint az állítások elvetése, illetve megerősítése feladattípusok. 

 

Képességszintek 
 

Nem megfelelő Megfelelő Közepes Jól megfelelt 
Kiválóan 

megfelelt 

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

3 fő 

10,7 %  

2 fő 

7,1 % 

8 fő 

28,6 % 

10 fő 

35,7 % 

5 fő 

17,9 % 
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Képességszintek

 
 

28 tanuló írta meg a félévi szövegértést.  

Kiválóan teljesített 5 fő. Legtöbben jól megfelelt (10 fő) és közepes (8 fő) szinten teljesítettek   

Megfelelő szinten 2 tanuló, nem megfelelő szinten 3 tanuló teljesített, közülük 1 fő BTMN-es, 

egy másik pedig SNI-s.  

                                                                                     Nagy Éva – tanár 

 

8. évfolyam 

Félévi felmérés: Kalandozás az álomvilágban 

 ¾ oldalnyi magyarázó típusú szöveg, öt bekezdésre tagolt szövegtörzs.  

A szövegfeldolgozás 7 feladattal valósul meg. 

Össz. Pontszám: 35 pont 

 

ÖSSZESÍTÉS 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény % 

Információ visszakeresés 1., 3., 5., 7. 82 % 

Értelmezés (szavak) 2., 4. 51 % 

Vázlatírás 6. 92 % 
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Képességszintek 

Nem megfelelő Megfelelő Közepes Jól megfelelt Kiválóan megfelelt 

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

1 fő 3fő 4fő 9fő 6fő 

4 % 13 % 17 % 39 % 26 % 

 

 

 

A 23 fős közösség 3.86 átlagot ért el, amely 77.3%. 

6 fő kiválóan megfelelt,  

9 fő jól megfelelt, 

4 fő közepes,  

3 fő megfelelő,  

1 fő nem megfelelő szinten teljesített. ( Enyhe értelmi fogyatékos) 

Az osztályban több a gyenge képességű diák, akik gyakran átlagon alul teljesítenek, de azért 

több mint a fele igyekvő, szorgalmas. Ezt bizonyítják továbbtanulási szándékaik is.  

Az értelmezés feladatokban gyenge eredmény született: 51 %.  

Az információ visszakereséses feladatok 1-es, 3-as, 5-ös,7-es feladatok 82% 

A vázlatírás, 6-os feladat 92 %,  

Fejlesztendő gondolkodási művelet: kapcsolatok, összefüggések felismerése, következtetés 

levonása. 

Ahogy a százalékok is mutatják, ugyanazon típusú feladatok megoldása sem megy egyformán.  

Mindhárom gondolkodási művelet, illetve tartalmi elem folyamatos fejlesztést, szinten 

tartást igényel. 

Feladataink a magyar órákon és foglalkozásokon: 
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 Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az összetettebb, egyszerre több problémával foglalkozó 

feladatokra. 

 Rá kell kényszerítenünk a diákokat a gondolkodásra, arra, hogy ne adják fel a probléma 

megoldását. 

 Fejleszteni kell kitartásukat, akaratukat, hogy az első problémánál ne riadjanak vissza, 

próbálkozzanak. 

 Fontos a figyelmes, minden szóra, végződésre, ragra figyelő pontos, értő olvasás. 

 Az erre való törekvés minden tanulónak és minden tanárnak is feladata. 

 A szöveges feladatok megoldásakor ösztönözzük a tanulókat a szöveg megértésére, annak 

megfogalmazására, hogy mit kell válaszolniuk.  

 Ne fogadjuk el az első olvasás után, hogy nem értik.  

 A szöveg megértése után fogalmazzák meg, mit szeretnének válaszolni. 

 A feladatok lépésről lépésre, logikus következtetéssel történő megoldására törekedjünk továbbra 

is. 

                                                                          Horváthné Pandur Tünde Róza 

szaktanár 
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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 1473 (1429;1519) 

Országosan 1495 (1494;1496) 
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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 1569 iskolában teljesítettek szignifikánsan hasonlóan a mienkhez, 458-an 

rosszabbul, 557-en pedig jobban. 

Képességeloszlás 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 

 

Magasabb szinten (4. szint) a tanulók 23,1%-a teljesített. Közepesen (3. szint) 30,8% és gyengébben 

(2. szint és alatta) a gyerekek 42,3%-a dolgozott, és szerencsére az 1. szinten 3,8. 

 

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 gyermekekkel összevetve a mi tanulóinknak a tőlük 

elvárt eredmények fölött sikerült megoldani a feladatokat.  

 

Az átlageredmény alakulása a 6. évfolyamon 

 

Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumok telephelyünkön 

 

 

 
 

 

 

A 2019. évben a 2015. évihez képest kicsit gyengébb teljesítmények születtek. A 2016. és 2017.  

évi egy kicsit jobban kiemelkedik a többihez képest. A képességpontok közepes skálán 

mozogtak 2019-ben.  
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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. A gyenge osztályzattal rendelkező tanuló jó 

teljesítménye valószínűleg a szorgalom hiányával magyarázható. 

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. 

 

 

Futóné Szabó Margit 
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MATEMATIKA 

8. évfolyam 

Átlageredmények 

A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya  

(konfidencia intervalluma): 

 

 

 

 

2019-ben a 8. osztályosok matematika átlagát 1624 képességpontban határozták meg. Ettől 

iskolánk tanulói 100 ponttal teljesítettek jobban, vagyis 1724 képességpontot értek el. Így 

szignifikánsabban jobb lett a mi átlagunk az országos átlagnál. 

 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan illetve gyengébben teljesítő telephelyek száma és 

aránya (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a grafikon azt mutatja, hogy a mi nyolcadikosainkhoz hasonlóan teljesítettek 1108 

intézmény ugyanolyan életkorú tanulói, míg 1518 intézményben szignifikánsan rosszabbul, 

76-ban pedig jobban.   

A mi telephelyünkön 1724 (1658;1793) 

Országosan 1624 (1623;1625) 
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Képességeloszlás 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy örömünkre szolgált, hogy 4.- 6. szintig a gyerekek nagy része (88,2 %-a) teljesített és az 

osztály nagy része- 47,1 %- az 5. szinten. Közepesen (3. szint) 11,8 %, ami a legrosszabb 

eredmény.  

 

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 sokkal jobban 

dolgoztak. 
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Az átlageredmény alakulása a 8. évfolyamon 

 

Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumok telephelyünkön 

 

 

 
 

 
A 2019. évben az elmúlt 5 év legjobb teljesítményét nyújtották a diákjaink. Mire 

befejezik iskolánk tanulói az alapfokú tanulmányaikat, megfelelő a matematikai 

kompetenciájuk a továbbhaladáshoz.    
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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 3 tanuló, akiknek 

egészen jól sikerült a kompetenciamérést megírniuk. Az ő gondolkodásuk és eszközhasználatuk 

nagyon jó, viszont a nyolcadik osztályos tananyagot nem teljesítették ennek megfelelően, nem 

nagyon tanultak. 5-öst 3-an kaptak és nekik is sikerült a legjobban a kompetenciamérés.  

 

 

A tanulók fejlődése a komplex fejlődési modell alapján 

 

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

közötti különbségek a telephelyünkön 
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Sötétebb színnel van jelölve, hogy három tanuló eredménye szignifikánsan jobb, 

kettőé viszont szignifikánsan rosszabb a komplex fejlődési modell alapján várható 

eredménytől. 

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. Most, a 2019/2020-as tanév végén a digitális tanrend miatt a 

próbakompetenciamérést nem tudtuk elvégezni. 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 
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6. ÉVFOLYAM SZÖVEGÉRTÉS  

1. Átlageredmények 

 
A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása 

 

 

A grafikonról leolvasható, hogy szövegértésből iskolánk 1474 pontot ért el.  

Az országos átlagot 1499 képességpontban határozták meg, ettől 25 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. 

2. 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 
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tanulókhoz képest is, kevesebben értek el gyengébb eredményt. Az átlag konfidencia-

intervallumban kevesen teljesítettek magasabban, de bármely mérési helyszínt megnézve, jóval 

többen hajtották végre az országos elvárt eredményt. A 75-ös percentilis szakasz nagysága 

kisebb valamennyi vizsgált helyszíni szinten, viszont a 95-ös percentilis jóval nagyobb.  

  

 A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben 

teljesítő telephelyek száma és aránya (%) 

 

 

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

1501 iskola teljesített hasonló, 588 jobb, 523 gyengébb szinten.  

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

465 iskola hasonlóan, 154 jobban, 138 gyengébb eredménnyel dolgozott. 

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

véve: 239 hasonló, 98 jobb, 49 gyengébb megoldást mutat. 

 

3. Átlageredmény a CSH-index tükrében 
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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 1474.  

1427 az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes alapján 

1419 pont a várható eredmény a városi általános iskolai telephelyekre illesztett regressziós 

egyenes alapján. A tényleges eredményünk mindkét esetben ettől szignifikánsan jobb. 

4. Képességeloszlás 

 

 

 
 

Ha a haranggörbét és a tanulók eredményét összehasonlítjuk, látható, hogy a városi általános 

iskolák tanulóinak teljesítménye minden szinten érinti, ill. közel áll az országos átlaghoz, 

vagy túl is lépnek azon. 

A mi tanítványaink 3. 4. szinten (18 tanuló) teljesítettek nagy számban. Az 5. 6. szintet 1 – 1 

tanuló érte el, a 7. szintet ebben a tanévben sajnos nem teljesítette senki. 

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

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 
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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 minden diák eleget tett.  

1. szint alatt senki,  

1. szinten senki,  

2. szinten 11,5%, (3 tanuló)  

3. szinten 50 % (13 tanuló) 

4. szinten 30,8% (5 tanuló) 

5. szinten   3,8%, (1 tanuló)  

6. szinten   3,8%, (1 tanuló) 

7. szinten nem teljesített tanuló. 
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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. 2019. 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 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) 

2019 2018 2017 2016 2015 

Szöveg-
értés 

6. ált. isk. 
1474 

(1433;1516) 
1469 

(1388;1551) 
1569 

(1506;1641) 

1572 

(1491;1643) 

1436 
(1356;1517) 

 

Tagintézményünkben öt évre visszamenőleg szignifikáns eltérés a 2016. 2017. évben 

tapasztalható az országos átlaghoz képest. 

A 2015. és a 2018. tanév megoldásaitól nem különbözik szignifikánsan a 2019. év eredménye.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 2019-2020 tanév év végi beszámolója  

2020. június 25 -én a nevelőtestület által elfogadva. 
 

8. ÉVFOLYAM SZÖVEGÉRTÉS  

     1. Átlageredmények 

 

A grafikonról leolvasható, hogy szövegértésből iskolánk 1665 pontot ért el.  

Az országos átlagot 1608 képességpontban határozták meg, ettől 57 képességponttal 

teljesítettünk jobban.  

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

ágán, mely biztató lehet számunkra a jövőben. 

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

eredményt. Az átlag konfidencia-intervallumban, a 75-ös, 95-ös percentilisben többen 

teljesítettek, magasan felette vannak az országos átlag vonalánál. 
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 A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben 

teljesítő telephelyek száma és aránya (%) 

 

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

1624 iskola teljesített hasonló, 147 jobb 931 gyengébb szinten.  

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

456 iskola hasonlóan, 8 jobban, 289 gyengébb eredménnyel dolgozott. 

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

véve: 251 hasonló, 3 jobb, 132 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. 
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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, ill. közel áll az országos átlaghoz, vagy túl is 

lépnek azon. 

A mi tanítványaink 1. szint alatt, 1. szinten, 2. szinten nem teljesítettek, a 3. szinten 2 tanuló, 

míg nagy számban, 18-an, a 4. 5. 6. szintet hajtották végre.  

A 7. szintet ebben a tanévben nem sikerült megvalósítani. 
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A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 

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 11,8 % (2 tanuló) 

4. szinten 29,4 % (5 tanuló) 

5. szinten 29,4 % (5 tanuló) 

6. szinten 29,4 % (5 tanuló) 

7. szinten 0%, nem teljesített tanuló. 
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5. A képességeloszlás változása 
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Ha összevetjük a tanulónkénti eredményeket, akkor láthatjuk, hogy a 2016. 2017.és a 2018. 

évben volt olyan 8. osztályos diákunk, aki elérte a 7. képességszintet. Míg a 2017. tanév 

kivételével egy-öt tanuló teljesített 6. szinten.  

Észrevehető, hogy minden tanévben egy egységesebb 3. 4. 5. szint teljesült, míg a 2019. 

évben inkább a 4.5. 6. szint. A 2016. 2017. tanévben, az osztályokban igen nagy különbség 

volt az egyes tanulók teljesítménye között. Van egy pár tanuló, akiknek az eredménye 

kiugróan gyengébb vagy kiugróan 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 2017 és 2019 között - képességpont-különbségek 

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

helyezkedik el.  
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6. 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. 

5 tanuló magához képest rosszabbul, 9-en hasonlóan, ill. jobban teljesítettek az elvárthoz 

képest.  

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 2019-ben hasonló osztályba és telephelyre jártak, 

átlagosan milyen eredményt értek el a 2019. évi felmérésben. 

 

Mérési 

terület 

Évf. 
Képzési 

forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

2019 2018 2017 2016 2015 

8. ált. isk. 
1665 

(1594;1729) 

  1609 

(1520;1685) 

1601 

(1529;1690) 

1526 

(1458;1607) 

1552 

(1480;1604) 

 

Tagintézményünkben a diákjaink öt évre visszamenőleg a 2019-es országos átlaghoz képest a 

2016. és 2017. tanévben szignifikánsan jobban teljesítettek, míg 2017. 2018. évben 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.  
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Feladatunk: mindenképpen szinten kell tartani az eddigi eredményeket, a 6. 7. szinthez közeli 

teljesítők számát pedig szinten tartani, ill. emelni kell. 

                                                                                                     Horváthné Pandur Tünde Róza 

                                                                                                            szaktanár 

Idegen nyelvi mérés 

 

A 2019/2020. tanévben az idegen (angol) nyelvi mérés a koronavírus – járvány miatt elmaradt. 

 

Netfit felmérés 

 

A 2019/2020. tanévben az idegen (angol) nyelvi mérés a koronavírus – járvány miatt elmaradt. 

 

                

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. Másik intézményből egy kollégánk 

érkezett, akinek 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 

jelentős azok száma is, akik az új technológiák iránt érdeklődnek, mint például az interaktív 

tábla gyakorlati alkalmazására. 

 

Ebben a tanévben az alábbi továbbképzéseken illetve pályázatokon vettek részt 

pedagógusaink: 

-"Emelt szintű mentorálás az esélyteremtő Útravaló ösztöndíjprogramban" 

-Egészségnevelési hónap (november) 

-Útravaló Ösztöndíjprogram 

-EFOP-3.2.3-17-2017-00012 
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-GEOMATECH digitális tanítási gyakorlat-84 órás folyamatba ágyazott blended képzés 

-EFOP-3.2.3 projekt műhelymunka-Mezőtúr 

-EFOP-3.2.3 projekthez kapcsolódó Georobot (Edbot) képzés 

-MaTalent4 

-Matehetsz – az EFOP 3.2.1-15-2016-00001 Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt 

-A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű 

használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 – Alapozó továbbképzés 

-"Tehetségek Magyarországa" 

-Digitális Oktatási Stratégia 

-TÁMOP-6.1.2. A-14/1-2014-0001 Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztési Program 

-Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért alapítvány Napközi Erzsébet-Tábor 

 

                                                                                                           Nagy Erzsébet 

 

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, 

szeptember 30-ig kellett megnyitni, elkészíteni, amit ellenőriztünk ezután. A nevelőtestület 

felénél óralátogatáson voltunk, a szakköröket, felzárkóztató foglalkozásokat, étkeztetést 

alkalomszerűen tekintettük meg.  

A KRÉTA felületén a naplózást és az ügyeletet havi rendszerességgel vizsgáltuk.  

 

Óralátogatások az alábbi táblázat szerint történtek: 

 

időpont óra osztály tantárgy tanít ellenőriz 

2019. 10. 24. 1. 2. a Irodalom-olvasás Vadainé Kovács Szilvia Futóné Szabó Margit 

Cserés Gabriella 

2019. 10. 24. 2. 2. a magyar nyelv Vadainé Kovács Szilvia Futóné Szabó Margit 

Cserés Gabriella 

2019. 11. 07. 3. 5. a Irodalom 
 Nagy Éva 

Futóné Szabó Margit 

szakértők 

2019. 11. 07. 4. 5. a magyar nyelv  Nagy Éva Futóné Szabó Margit 

szakértők 

2019. 11. 20. 1. 1. a Irodalom 

olvasás 

Veres Henrietta Katalin Futóné Szabó Margit 

Török Csilla 
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Cserés Gabriella 

2019. 11. 20. 1. 1. a matematika Szakáll Kinga Futóné Szabó Margit 

Török Csilla 

Cserés Gabriella 

2019. 11. 28. 1. 8. a magyar nyelv Horváthné Pandur 

Tünde Róza 

Futóné Szabó Margit 

Cserés Gabriella 

2019. 11. 28. 4. 8. a Irodalom  Horváthné Pandur 

Tünde Róza 

Futóné Szabó Margit 

Dr. Király Józsefné 

2019. 12. 05. 4. 1. a SNI-fejlesztés 

logopédia, 

pszichopedagógia 

Bordásné Nagy Ildikó 

Futóné Szabó Margit 

Cserés Gabriella 

2019. 12. 05. 5. 1. a SNI-fejlesztés 

logopédia, 

pszichopedagógia 

Bordásné Nagy Ildikó Futóné Szabó Margit 

Cserés Gabriella 

2019. 12. 19. 1. 3. a Irodalom-olvasás 
Nagy Erzsébet 

Futóné Szabó Margit 

Cserés Gabriella 

2019. 12. 19. 2. 3. a magyar nyelv Nagy Erzsébet Futóné Szabó Margit 

Cserés Gabriella 

2019. 02. 19. 3. 4. a Irodalom-olvasás 
Kiss-Andrási Erika 

Futóné Szabó Margit 

Cserés Gabriella 

2019. 02. 19. 4. 4. a környezetismeret Kiss-Andrási Erika Futóné Szabó Margit 

Cserés Gabriella 

2020 03. 05. 2. 1. a Irodalom-olvasás 
Veres Henrietta Katalin 

Futóné Szabó Margit 

Vargáné Molnár Éva 

2020 03. 05. 3. 1. a magyar nyelv 
Veres Henrietta Katalin 

Futóné Szabó Margit 

Cserés Gabriella 

 

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 

munkájukban. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Statisztikai mutatók: tanulói létszámadatok 
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Kiskulcsos 

 

203 222 3 3 20 32 41 8 2 5 7 

 

Tanulói létszámunk: 203 + 3* 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: 

O
sz

tá
ly

 

 Ö
ss

ze
s 

ta
n
u
ló

 

(f
ő
) 

S
N

I 
  

2
 f

ő
n
ek

 

sz
ám

ít
 

(f
ő
) 

S
N

I 
 

3
 f

ő
n
ek

 

sz
ám

ít
 

(f
ő
) 

B
T

M
N

  
  

S
zá

m
ít

o
tt

 

lé
ts

zá
m

 
1.  29 5 0 3 34 

2.  22 1 0 1 23 

3. 24 3 0 5 27 

4. 24+1* 4 0 5 28 

5. 22+1* 2 0 2 24 

6. 27 0 0 1 27 

7.  32+1* 2 0 1 34 

8.  23 0 1 2 25 

 203+3* 17 1 20 222 

 

Az előző tanév végéhez képest szintén nőtt a tanulói létszámunk 10 fővel, ebből magántanulónk 

az idén 3 fő, ami csökkent 3 fővel az előző évhez képest. 

Tanuló létszám/1 pedagógus: 10, 68 fő/pedagógus. 

8 tanuló érkezett hozzánk, 2 fő pedig távozott tőlünk. 

A hátrányos helyzetű tanulóink száma pontosan megegyezik az előző tanév végi adattal, míg a 

halmozottan hátrányos helyzetűek száma csökkent 5-tel. 41 tanulónk jelenleg rendszeres 
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gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, az előző tanévben pedig 48-an voltak, tehát ez a szám 

is csökkent 7-tel.  

Sajátos nevelési igényű gyermekeink száma 18, ami tavaly 19 volt, csökkent a létszám 1 fővel, 

egy SNI-s tanulónk márciusban elment másik iskolába. A beilleszkedési tanulási magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók pedig 20-an vannak, létszámuk az előző tanévben 19 volt, ez nőtt 1 

fővel. 

A lemorzsolódásra veszélyeztetett tanulóink száma 7 fő, ez az adat jelentősen csökkent az előző 

tanév végihez képest, hiszen akkor 15 fő volt. 2019-ben is csökkent már 5-tel, 2017-ben pedig 

csökkent 1– gyel, és 2016-ban is csökkent 1 fővel, tehát apró javulás elmondható.   

 

Étkezők 

 

Kedvezményes étkezők 

osztály 
étkezők 

létszáma 
gyvk 

3x 

étkező 
ebéd 

nagy 

családos 

3x 

étkező 
ebéd 

nevelés

be vett 

3x 

étkező 
ebéd 

tartós 

beteg 

3x 

étkező 

tartós 

beteg 

 

ebéd 

1. 

osztály 
29 7 7 - 7 7 - 3 3 - - - 

2. 

osztály 
21 4 4 - 2 1 1 3 3 - 1 - 

3. 

osztály 
23 4 4 - 6 3 3 4 4 - - 1 

4. 

osztály 
24 3 4 - 4 2 2 3 3 - - 1 

5. 

osztály 
9 3 3 - 1 1 - 1 1 - 1 - 

6. 

osztály 
11 4 3 1 - - - 1 1 - - - 

7. 

osztály 
9 5 5 - 1 1 - 2 2 - - 1 

8. 

osztály 
7 2 1 1 - - - 2 2 - 1 - 

Összes 133 32 30 2 21 15 6 19 19 - 3 3 

 



80 
 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 2019-2020 tanév év végi beszámolója  

2020. június 25 -én a nevelőtestület által elfogadva. 
 

osztály 
Teljes áron 

étkezők 

 3x 

étkező 
ebéd 

1. osztály 8 4 

2. osztály 5 6 

3. osztály 5 3 

4. osztály 4 9 

5. osztály - 3 

6. osztály - 6 

7. osztály - - 

8. osztály - 2 

Összesen 22 33 

 

2.2. Tehetséggondozás 

 

Feladatunk: A tehetséges tanulók beazonosítása, hatékony segítése. Differenciált fejlesztésen 

vesznek részt 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./. 

 Kiállításokon való részvétel a szakkörön készített diákmunkákkal. 



81 
 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 2019-2020 tanév év végi beszámolója  

2020. június 25 -én a nevelőtestület által elfogadva. 
 

 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. 

Iskolánkban az osztályonként tantárgyi tehetséggondozáson nagy hangsúlyt fektetünk a sport 

és a nyelvi tehetségek megtalálására és fejlesztésére. 

A nyelvi tehetséggondozás:  

Iskolánkban 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 70 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. 

A Bozsik programban vesz részt iskolánk, ahol heti több edzésen vesznek részt a tanulók. A 

tehetségesek csatlakoznak a városi labdarúgó egyesület korosztályos csapataihoz. 

Nagyné Sütő Mariann 

 

2.3. Különleges bánásmód, esélyegyenlőség 

 

 Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
  

 sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

 kiemelten tehetséges gyermek, tanuló. 
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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. 

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

egyéni fejlesztési terv alapján valósulnak meg.  

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. 

 

A Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményben: 

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 2019/2020-as tanévben 19 SNI tanuló folytatta tanulmányait, 13 alsó 

(1fő magántanuló) és 6 felső tagozatos, ebből a tanév során 1 tanuló másik intézménybe 

távozott. Jelenlegi létszámuk 18 fő. 

 

Sérülésük típusát tekintve:  

 1tanuló mozgássérült, aki enyhe értelmi fogyatékossággal is küzd,  

 1tanuló enyhe értelmi fogyatékos,  

 1 tanuló enyhe értelmi fogyatékos társuló beszédzavarral.(nagyon súlyos dadogó)  

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

figyelemzavar is tapasztalható, egy gyermek tanulásizavar 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. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó pedagógusok: 

 

Bordásné Nagy Ildikó tagintézményünk oligofrénpedagógia - pszichopedagógia - logopédia 

szakos gyógypedagógiai tanár tanára 15 tanuló beszéd - és/gyógypedagógiai fejlesztését látja 

el, heti 13 órában.  
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Sánta Ágnes Gabriella A Kováts Mihály tagintézmény tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos  gyógypedagógiai tanár - főállásban 12 tanuló komplex gyógypedagógiai, 

ill. részképesség fejlesztését végzi heti 10 órában 

Vincze Dóra szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár bevonásával zajlik, az 1fő 

mozgássérült és az 2 fő 1. osztályos tanuló (a szakértői bizottság javaslata alapján) fejlesztése 

heti 3 órában.  

 

Az SNI tanulók a tanévben is 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 fogyatékos diák is a diagnózisának megfelelő ellátásban, fejlesztésben részesült. 

A tanulók a második félévben is rendszeresen jártak, a foglalkozásokon szépen, megfelelően 

dolgoztak. Folytattuk az első félévben megkezdett fejlesztést. Így főként artikulációs 

gyakorlatokat, nyelvi játékokat, szókincset, szövegértést,  figyelmet, kitartást, finom,- és 

nagymozgást, matematikai és szociális, logikai készségeket fejlesztő feladatokat kaptak a 

gyerekek. Ezeket a számukra megfelelő szintű feladatsorokkal, fejlesztőjátékokkal igyekszünk 

biztosítani. 

A karantén ideje alatt intézményünkben digitálisan folytattuk a fejlesztést, tanulást. 

Igyekeztünk könnyebb, több rejtvényt, gondolkodtató feladatokat kiadni a tanulóknak. Ezek a 

feladatok a fejlesztő foglalkozásokon megszokott típusú, de azoktól könnyebb, mindenki 

számára egyedül is megoldható feladatok, rejtvények voltak. A tanulók többnyire szépen, időre 

megoldották, viszont voltak olyanok is (szép számmal), akik eszközhiány (olló, ragasztó, stb.) 

vagy érdektelenség miatt nem készítették el a rájuk kiszabott feladatsort. Sajnos ezek a 

feladatlapok a hosszú várakozás és a megfelelő plusz segítség megadása után sem készültek el. 

Meg kell jegyezni, hogy a renitens tanulókat egyáltalán nem érdekelte, hogy mi lesz a további 

sorsuk, az évet hogyan zárják. Igazán meg sem értették, hogy ez az időszak nem szünet, hanem 

tanulási időszak. A megoldásokból a legtöbb esetben az is kiderült, hogy a tanulók el sem 

olvassák a feladatokat, így hiányos, rossz megoldások is születtek. Voltak azonban olyanok is, 

akik minden feladatot jól megoldva, időre küldtek vissza. Több esetben észrevettük, hogy a 

gyermek helyett a szülő oldotta meg az aktulis leckét, írta le a megoldásokat. 

A következő tanévet szeretnénk a digitális tanrendben kiadott feladatlapok újra ellenőrzésével, 

megoldásával kezdeni. 
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A fejlesztő órák esetében elmondhatjuk, hogy a tanulók szívesen járnak, jól érzik magukat a 

foglalkozásokon, valamennyiüknél tapasztalható némi javulás egyes területeken.  

Annak érdekében, hogy a fent említett tanulók fejlesztése továbbra is változatos és 

eredményes formában valósuljon meg, szándékunkban áll a fejesztőjáték - parkunkat újabb 

játékok beszerzésével bővíteni, amelyek további segítséget nyújtanak a különböző 

részképességek, készségek csiszolásában, erősítésében. 

BTMN ellátás: 

Szeptember 01-én 19 BTMN-es tanuló fejlesztése kezdődött meg, 12 alsós és 7 felsős tanulóé, 

ebből a tanév során 1 felsős tanuló másik intézménybe távozott. 2 első osztályos tanuló tanév 

közben Szakértői Bizottság vizsgálata alapján kapott BTMN státuszt.  

Jelenleg 20 BTMN – s tanuló fejlesztését végezzük. 

A BTMN tanulókat ellátó pedagógusok: 

Vida Attila fejlesztő és differenciáló szakpedagógus     

               - K.Á.I.A.M.I. Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye áttanító pedagógusa 

három csoport – 14 tanuló – fejlesztését végezte heti 3 órában. 

Vargáné Törőcsik Ágnes fejlesztő pedagógus - tanító 

               - K.Á.I.A.M.I. Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye áttanító pedagógusa 

1 csoport - 6 tanuló – fejlesztését végezte heti 1 órában  

Török Csilla fejlesztő pedagógus (2 ó) 

egy csoport -2 fő nyolcadik + 1fő hatodik, 1 fő hetedik osztályos diák -fejlesztését heti 2 

órában. 

 

A TEHETSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 

A tehetséggondozásban résztvevők részben szülői igényre, jórészt azonban a pedagógus 

véleménye, tapasztalatai alapján részesülnek fejlesztő, tehetség kibontakoztató 

foglalkozásokon. 

A tehetséggondozásban részt vevő tanulók ellátását az osztálytanító, többségi pedagógusok 

végzik csoportos formában, heti 1-2 órában. 

     Bordásné Nagy Ildikó gyógypedagógus 
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2.4. Szociális kompetencia-fejlesztés 

 

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, 

 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, 
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 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 

 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 
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 Osztálytermi kommunikáció 

 Csoporton belüli aktivitás 

 Mások előtti szereplés vállalása 

4. Környezeti viselkedés 

 Környezet megóvása 

 Étkezési viselkedés 

 Közlekedés  

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok: 

Ebben a félévben 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:  

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

száma: 32 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 1 

alkalommal került sor. 

A magatartási problémák visszaszorítása érdekében tett lépések: 

Kiemelten fontos feladatunk a magatartási gondok visszaszorítása. Ettől a tanévtől iskolai 

szociális segítő támogatja munkánkat. Lehetőség van egyéni, csoportos foglalkozásokra, illetve 

a szülők is kérhetik a segítségét.  

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

Az alábbi fegyelmező intézkedések kiszabása történt az első félévben: 

 Az 1. osztályokban nem volt szükség fegyelmező intézkedések kiszabására. 

 A 2. osztályban 3 szaktanári figyelmeztetés. 

 A 3. osztályban 6 osztályfőnöki figyelmeztetés, 2 osztályfőnöki intő, 2 osztályfőnöki 

megrovás, 2 tagintézmény-vezetői figyelmeztetés, 1 tagintézmény-vezetői intő. 

 A 4. osztályban 2 szaktanári figyelmeztetés, 4 osztályfőnöki figyelmeztetés, 2 

osztályfőnöki intő, 1 osztályfőnöki megrovás,1 tagintézmény-vezetői figyelmeztetés. 

 Az 5. osztályban 19 szaktanári, 5 osztályfőnöki figyelmeztetés 2 osztályfőnöki intés, 1 

osztályfőnöki megrovás és 2 tagintézmény-vezetői figyelmeztetés. 
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 A 6. osztályban 20 szaktanári figyelmeztetés, 4 szaktanári intés, 2 szaktanári megrovás, 

8 osztályfőnöki figyelmeztetés. 

 A 7. osztályban 25 szaktanári figyelmeztetés, 20 szaktanári intő, 8 szaktanári megrovás, 

17 osztályfőnöki figyelmeztetés és 3 tagintézmény-vezetői figyelmeztetés és 1 

tagintézmény-vezetői intés. 

 A 8. osztályban 8 szaktanári figyelmeztetés 5 szaktanári intés, 5 osztályfőnöki 

figyelmeztetés és 1 tagintézmény-vezetői figyelmeztetés. 

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

Hegedűsné Fórián Annamária 

2.5. Tanulói hiányzás, annak kezelése 

 

Tanulói hiányzás, annak kezelése: 

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kiemelt feladatunk a tanulók mulasztásának 

figyelemmel követése. 

1. A 2019/2020-as tanévben a mulasztások száma 11408 óra, ebből igazolatlan 567 óra. 

Iskolánkban az 1 főre jutó hiányzás: 54,39 óra/fő. A 100 óra igazolt hiányzást 

meghaladó tanulók száma: 26 fő. A 250 óra igazolt hiányzást meghaladó tanulók száma: 

2 fő.   

2. Igazolatlan hiányzások ebben az évben: 

 Az 1. osztályban 336 óra. 

 A 3. osztályban 120 óra. 

 Az 5. osztályban 89 óra. 

 A 6. osztályban 22 óra. 

A többi osztályban nem fordult elő igazolatlan hiányzás 

3. 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. Ebben az évben is sor 

került családlátogatásra 3 tanuló esetében.  
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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 2019/2020-as tanévben, a tagintézményben a nem volt olyan kirívó eset, amely során 

fegyelmi intézkedést kellett volna kezdeményezni bárkivel szemben.  A gyerekek a házirendnek 

megfelelően viselkedtek.    

Jobbágy Gergő László 

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 
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- iskolai közös ünnepélyek 

- egészségnevelési hónap rendezvényei 

- mozi- és színházlátogatás 

- osztályrendezvények 

- Teljeskörű iskolai egészségfejlesztés pályázat programjai 

- osztály farsang 

- városi népdaléneklési verseny 

Tagintézményünkben a 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.  

3. osztály: Balogh Enikő Judit, Nagy Enikő Marianna 

4. osztály: Kele Nóra, Rimaszombati Máté 

5. osztály: Györfi Tünde, Rácz Anna Láposi Luca, Kovács Máté 

6. osztály: Láposi Luca, Kovács Máté 

7. osztály: Sipos Norbert, Hérmán József 

8. osztály: Doma Petra Dorina, Suba Viktória Magdolna 

A DÖK titkára Doma Petra Dorina 8. osztályos tanuló és a helyettese Suba Viktória Magdolna  

8. osztályos tanuló.   

A munkánkat az éves munkaterv előkészítésével kezdtük.  

Szeptemberben Boszorkánykészítő 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 rókavadászat, divatbemutató, 

sminkverseny, deka verseny, sikítóverseny, élő társasjáték, Rubik-kocka verseny, zene és mese 

kvíz, számháború, boszorkányfutás és városi foci. 

Októberben Kisállat kiállítással emlékeztünk meg az állatok világnapjáról, illetve tökfaragó 

versenyt hirdettünk.  

A felsős tanulókkal részt vettünk a városi október 6-i rendezvényen, valamint megemlékeztünk 

az iskolarádióban az aradi vértanúkról.  

Novemberben bekapcsolódtunk az iskolai programokba és egészségvédelmi vetélkedőt 

tartottunk.  Decemberben megajándékoztuk egymást Mikuláskor.  
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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. Ezen a napon még a felső tagozatos tanulók a 

tornateremben, az alsó tagozatos tanulók pedig a nagyteremben egy közös táncos mulatságon 

is részt vettek.  

A diákönkormányzat tagjai egész évben aktívan képviselték tagiskolánkat különféle városi 

rendezvényeken és folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a Városi diákönkormányzattal. Ebben 

az évben a városi és a megyei választásokat online rendezték meg, a munka tehát gördülékenyen 

tudott tovább folytatódni. 

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 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 

Az éves pedagógiai tervezésünk egyik kiemelkedő feladata, a tanulók egészséges, 

környezettudatos életre nevelése. Tanórákon, tanórán kívüli tevékenységekben, 

osztályprogramokon is felhívjuk erre a figyelmet.  

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 félév során sor került, a jogszabályban rögzített fogászati szűrésre, védőnői 

szűrővizsgálatra, orvosi vizsgálatra, tisztasági vizsgálatokra, a tanulók megkapták a kötelező, 

vagy önként vállalt védőoltásokat. A tej- és gyümölcsprogram továbbra is folytatódik. A 
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novemberi hónap az egészségnevelés keretében zajlott, vetélkedők, beszélgetések színesítették 

a programokat. Az egészséges, harmonikus életre nevelés keretében különböző 

osztályprogramok is megvalósultak, részt vettünk városi megemlékezéseken, mélyítettük 

kulturális identitásunkat.  

Az Ökoiskola cím újbóli elnyerése bizonyítja, hogy amit csinálunk, jól csináljuk. Célunk 

továbbra is egy környezetbarát iskola fenntartása 

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 

 iskolakert gondozás 

 Környezettudatos rajzversenybe való bekapcsolódás 

 

Ebben a tanévben csatlakoztunk a Világ legnagyobb tanórája elnevezésű programhoz a 

felső tagozatosokkal. Októberben az Állatok világnapjáról emlékeztünk meg, kisállatbemutatót 

formájában. A tavaszi időszak eseményei a járványhelyzet miatt elmaradtak, de ezek pótlása a 

jövő év feladata lesz majd.  

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.  
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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.  

A pandémiás helyzet kialakulásával kiemelt feladatként kezeltük a helyes kézmosás, a 

megfelelő védő mechanizmusok kialakítását a gyerekek gyakorlatában. Videókat, ajánlásokat 

néztünk, beszélgetések alkalmával gyakoroltuk ezeket. Csatlakoztunk a 3 generációval az 

egészségért programba, amit az iskolák orvosai és a védőnők szerveztek. A gyerekek önkéntes 

alapon kérdőíveket töltöttek ki, melyet egy előzetesen kiadott ismeretátadás előzött meg, ppt, 

videó formájában.  

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. 
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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 

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 29.   

A tanulók magatartásának mutatói az év során.  22 tanuló példás, 4 tanuló jó, 1 változó 

magatartásban részesült, átlag: 4,66. A tanulók szorgalmát tekintve 20 tanuló példás, 5 jó 

értékelést kapott 1 változó, 3 hanyag, átlag: 4,45. Az osztály tanulmányi átlagát tekintve 13 
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tanuló kiválóan teljesített, 4 tanuló jól teljesített, 9 tanuló megfelelően, 3 felzárkóztatásra szorul, 

szülői kérésre évet ismétel. Nevelőtestületi dicséretben részesült 3 tanuló.  

Dicséreteket tekintve 52 dicséretet kaptak. Ebből 10 szaktanári dicséret, 40 osztályfőnöki, 2 

tagintézmény-vezetői, 1 intézményvezető. Az osztályban elmarasztalás nem volt. 

 

A második osztály osztálylétszáma 22.  

A tanulók magatartásának mutatói az év során: 12 tanuló példás, 8 tanuló jó, 2 tanuló változó 

értékelést kapott, átlag: 4,45.  A tanulók szorgalmát tekintve 14 példás, 5 jó, 3 tanuló változó 

értékelést kapott, átlag: 4,5.  

Az osztály tanulmányi átlaga 4,6 lett. Az évet 8 tanuló kitűnő bizonyítvánnyal zárta. Az év 

során 60 dicséretet kaptak, ebből 17 szaktanári, 42 osztályfőnöki, 1 tagintézmény-vezetői, 0 

intézményvezetői. Az osztályban összesen 3  szaktanári figyelmeztetés kiosztva.  

A harmadik osztály osztálylétszáma 24 fő. 

A tanulók magatartásának mutatói: 15 tanuló példás, 4 tanuló jó, 5 tanuló változó értékelést 

kapott, átlag: 4,42. A tanulók szorgalmát tekintve 10 példás, 9 jó, 5 változó értékelést kapott, 

átlag: 4,21.  

Az osztály tanulmányi átlaga 4,43 lett. Az évet 5 tanuló kitűnő bizonyítvánnyal zárta, 1 tanuló 

jeles lett. Nevelőtestületi dicséretben részesült 4 tanuló. 

Dicséreteket tekintve összesen 40 dicséretet kaptak. Ebből 8 szaktanári, 31 osztályfőnöki, 1 

intézményvezetői. Az osztályban összesen 13 írásbeli figyelmeztetés, intés lett kiosztva. Ebből 

1 szaktanári, 6 osztályfőnöki figyelmeztetés, 2 osztályfőnöki intő, 1 osztályfőnöki megrovás, 

tagintézmény-vezetői figyelmeztetés 2, tagintézmény-vezetői intő 1. 

A negyedik osztály osztálylétszáma 24, ebből 1 magántanuló szakértői vélemény alapján. 

A tanulók magatartásának. 8 tanuló példás, 9 tanuló jó, 6 változó, 1 rossz értékelést kapott, 

átlag: 4,0.  

A tanulók szorgalmát tekintve 4 példás, 16 jó, 3 változó, 1 hanyag értékelést kapott, átlag: 3,96.  

Az osztály tanulmányi átlaga 4,30 lett. Az évet 4 tanuló kitűnő bizonyítvánnyal zárta. 

Nevelőtestületi dicséretben részesült 3 tanuló. 

Dicséreteket tekintve összesen 95 dicséretet kaptak. Ebből 38 szaktanári, 52 osztályfőnöki, 1 

tagintézmény-vezetői, 1 intézményvezetői, nevelőtestületi 3. Az osztályban összesen 10 

írásbeli figyelmeztetés, intés lett kiosztva. Ebből 2 szaktanári, 4 osztályfőnöki figyelmeztetés, 

2 osztályfőnöki intő, 1 osztályfőnöki megrovás, 1 intézményvezetői figyelmeztetés. 
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Felső tagozatban:  

Az ötödik osztály osztálylétszáma 22 fő, ebből 1 magántanuló orvosi szakvélemény alapján. 

A tanulók magatartásának mutatói: 12 tanuló példás, 2 tanuló jó, 7 változó, 1 rossz értékelést 

kapott, átlag: 4,14. A tanulók szorgalmát tekintve 7 tanuló példás, 6 tanuló jó, 7 változó, 2 

hanyag értékelés kapott. Az osztály tanulmányi átlaga 4,32 lett. Az évet 1 tanuló kitűnő 

bizonyítvánnyal zárta, 3 tanuló jeles lett.  

Összesen 27 dicséretet kaptak, ebből 14 szaktanári, 9 osztályfőnöki, 2 tagintézmény-vezetői, 2 

intézményvezetői. Az osztályban összesen 29 írásbeli figyelmeztetés, intés lett kiosztva. Ebből 

19 szaktanári figyelmeztetés, 5 osztályfőnöki figyelmeztetés, 2 osztályfőnöki megrovás, 1 

osztályfőnöki intő, 2 tagintézmény-vezetői figyelmeztetés. 

A hatodik osztály osztálylétszáma 27 fő. 

A tanulók magatartásának mutatói: 11 tanuló példás, 10 tanuló jó, 6 változó értékelést kapott, 

átlag: 4,19. A tanulók szorgalmát tekintve 8 példás, 8 jó, 8 változó, 3 hanyag értékelést kapott, 

átlag: 3,78. Az osztály tanulmányi átlaga 4,21 lett. Az évet 4 tanuló kitűnő bizonyítvánnyal 

zárta, 1 tanuló jeles lett.  

Összesen 30 dicséretet kaptak, ebből 4 szaktanári, 19 osztályfőnöki, 3 tagintézmény-vezetői, 4 

intézményvezetői. Az osztályban összesen 34 írásbeli figyelmeztetés, intés lett kiosztva. Ebből 

20 szaktanári figyelmeztetés, 4 szaktanári intő, 2 szaktanári megrovás, 8 osztályfőnöki 

figyelmeztetés. 

A hetedik osztály osztálylétszáma 32 fő, ebből 1 magántanuló orvosi szakvélemény alapján. 

A tanulók magatartásának mutatói: 8 tanuló példás, 13 tanuló jó, 6 tanuló változó és 5 rossz 

értékelést kapott, átlag: 3,75. A tanulók szorgalmát tekintve 4 példás, 8 jó, 13 változó, 7 hanyag 

értékelést kapott, átlag: 3,28.  

Az osztály tanulmányi átlaga 3,62, 3 kitűnő, és 1 jeles tanuló lett. 

Osztályt ismételnie kell 1 tanulónak, aki osztályozóvizsgán nem jelent meg, 16 évet betöltötte, 

tankötelezettsége megszűnt, 2 fő pedig javítóvizsgát tehet.  

Összesen 16 dicséretet kaptak, ebből 3 szaktanári, 9 osztályfőnöki, 4 intézményvezetői. Az 

osztályban összesen 74 írásbeli figyelmeztetés, intés lett kiosztva. Ebből 25 szaktanári 

figyelmeztetés, 20 szaktanári intő, 8 szaktanári megrovás, 17 osztályfőnöki figyelmeztetés, 3 

tagintézmény-vezetői figyelmeztető, 1 tagintézmény-vezetői intő.  

A nyolcadik osztály osztálylétszáma 23 fő. 

A tanulók magatartásának mutatói: 12 tanuló példás, 8 tanuló jó, 2 tanuló változó és 1 tanuló 

rossz értékelést kapott, átlag: 4,35. A tanulók szorgalmát tekintve 7 példás, 9 jó, 2 változó, 5 
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hanyag értékelést kapott, átlag: 3,78. Az osztály tanulmányi átlaga 3,94 lett. Az évet 4 tanuló 

kitűnő és 2 jeles bizonyítvánnyal zárta. Nevelőtestületi dicséretben részesült 2 tanuló. 

Javítóvizsgát tehet 1 tanuló 2 tantárgyból.  

Összesen 106 dicséretet kaptak, ebből 19 szaktanári, 79 osztályfőnöki, 1 tagintézmény-vezetői, 

7 intézményvezetői. Az osztályban összesen 19 írásbeli figyelmeztetés, intés lett kiosztva. 

Ebből 8 szaktanári figyelmeztetés, 5 szaktanári intő, 5 osztályfőnöki figyelmeztetés, 1 

tagintézmény-vezetői figyelmeztető. 

 

Intézményi szinten: A tanulmányi átlagunk 4,05 az előző tanév végi eredménytől 0,12 – dal 

gyengébb. A legjobbak közül 42 kitűnő és 12 jeles bizonyítványt kaptak, ezek a teljesítmények 

az előző év végén 38 kitűnő és 10 jeles volt. A kitűnők száma nőtt 4-gyel, és a jelesek száma is 

nőtt 2-vel.  

A magatartási átlag 4,25 ez az érték tavaly 4,15 volt és a szorgalom átlaga most 3,97, ami 

előző évben pedig 3,91 volt. Mindkettő apró javulást mutat. 

 

Tantárgyi eredmények 

                           osztályok 
2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

tantárgyak  

Magyar nyelv 4,29 4,0 3,78 3,86 3,89 3,38 3,87 

Irodalom 4,48 4,00 4,0 3,95 3,85 3,59 4,04 

Angol nyelv   4,17 3,81 3,85 3,0 3,57 

Matematika 4,23 3,63 3,7 3,86 3,70 3,13 3,22 

Történelem és 

állampolgári ismeretek 

  

 3,82 3,81 3,03 3,48 

Környezetismeret, 

természetismeret 

4,14 3,92 
3,71 3,64 3,67   

Fizika     3,52 3,16 3,74 

Biológia és egészségtan 
  

   2,97 3,35 

Kémia      2,81 3,13 

Földrajz      3,06 3,57 

Ének-zene 4,77 4,92 4,67 4,82 4,81 4,47 4,91 
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Vizuális kultúra 4,77 4,92 4,63 5,0 4,85 4,63 4,91 

Informatika    4,32 4,48 3,56 3,65 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

5,0 4,83 
4,88 4,82 4,52 3,97  

Testnevelés és sport 4,77 4,67 4,87 4,82 4,89 4,81 4,82 

Dráma és tánc    4,91    

Etika/Hit-és erkölcstan 
5,0 5,0 

4,63 5,0 4,92 4,53 4,88 

Átlag: 4,60 4,43 4,30 4,32 4,21 3,62 3,94 

 

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 7 ilyen tanuló van az idén,  

7. osztályban 5 fő, 8. osztályban 2 fő. 

Félévkor ezek az adatok: 5. osztályban 1 fő, 6. osztályban 2 fő, 7. osztályban 5 fő, 8. osztályban 

4 fő, összesen 12 tanuló volt.  

Előző év végén ezek a mutatószámok hasonlóképpen alakultak: 15 tanulóból fő, 5. osztályban 

2 fő, 6. osztályban 1 fő, 7. osztályban 6 fő, 8. osztályban 6 fő teljesítménye érte el ezt a szintet.  

Hat 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 

2019-2020. félév 1 2 5 4 12 

2019-2020. év vége 0 0 5 2 7 
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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 7 tanuló tudása, 15 

tantárgyból a nevelőtestület határozata alapján nem éri el a tovább haladáshoz szükséges 

minimum szintet. 

A következő táblázat mutatja a 2015 – 2020. tanévig tartó időszak bukásait: 

2015- 2016. 

 tanév bukásai 

2016- 2017. 

tanév bukásai 

2017- 2018. 

 tanév bukásai 

2018- 2019. 

tanév bukásai 

2019- 2020. 

tanév bukásai 

 1. 

félév 

2. 

félév 

1. 

félév 

2. 

félév 

1. 

félév 

2. 

félév 

1. 

félév 

2. 

félév 

1. félév 

 

2. félév 

tanulók  13 9 10 13 16 11 15 11 22 7 

tantárgy 10 15 7 9 14 15 15 15 15 15 

 

3.2. Verseny- és pályázati eredmények 

Versenyeredmények 

Tanulmányi versenyek 

Verseny 

megnevezése 

Verseny 

szintje 

Verseny 

szervezője 

Résztvevő tanuló 

neve 

Résztvevő 

tanuló 

osztálya 

Elért helyezés 

Felkészítő 

pedagógus 

neve 

Népdaléneklési 

verseny 
városi 

KÁIAMI 

Kiskulcsosi 

Tagintézménye 

Lór -Kerekes Viola 

Kincső,  

Dékány Imre,  

Kiss Liliána,  

Sánta Réka Olívia, 

Balogh Enikő 

Judit, Nagy Enikő 

Marianna,  

Kinczel Krisztián, 

Rimaszombati 

Máté 

1.,2.,3.,4. 

osztály 

3. helyezett , 

Emléklap, 

Különdíj 

Szakáll Kinga, 

Vargáné 

Molnár Éva 

Zsuzsánna 

Kiskulcsos Kupa - 

labdarúgó torna 
városi 

KÁIAMI 

Kiskulcsosi 

Általános Iskolai 

Tagintézménye 

felsős diákok 

5.-, 6.-, 7.-, 

és 8. 

osztályos 

diákok 

leány csapat 2. 

és fiú csapat 4. 

helyezés 

Jobbágy Gergő 

László 

MDSZ  - körzeti 

diákolimpia 
körzeti MDSZ 7. és 8. osztályosok 

7. és 8. 

osztályosok 
4. helyezés 

Jobbágy Gergő 

László 

Egészségnevelési 

vetélkedő 
iskolai 

KÁIAMI 

Kiskulcsosi 

Általános Iskolai 

Tagintézménye 

alsós és                    

felsős diákok 

1.-8. osztály 

tanulója 
1-4. helyezés  Szakáll Kinga 
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Megyei irodalmi 

verseny 
megyei  

Móricz 

Zsigmond  

Református 

Kollégium, 

Gimnázium, 

Szakgimnázium 

és Általános 

Iskola 

Doma Petra 

Dorina, Nagy 

Tímea Boglárka, 

Kovács Zoltán, 

Kun József, 

8. 1. hely 

Horváthné 

Pandur Tünde 

Róza 

Olvastad már? városi 

Déryné 

Kulturális, 

Turisztikai, Sport 

Központ és 

Könyvtár 

Kiss Éva Noémi 7. 1. hely 

Horváthné 

Pandur Tünde 

Róza 

"Molnár Anna" 

Városi 

Matematikaverseny 

városi 

KÁIAMI Kováts 

Mihály Általános 

Iskolai 

Tagintézménye 

Rácz Anna, 

Monori Vivien, 

Jónás Lili Hanna, 

Kovács Máté, 

 Kiss Cintia,  

Zsákai Márk, 

Kovács Zoltán, 

Budai Dominik 

Milán 

5-8. osztály 

Rács Anna 3. 

hely; Jónás Lili 

Hanna 4. hely; 

Kovács Máté 6. 

hely; Kiss 

Cintia 1.hely;                         

Zsákai Márk 

6.hely;                     

Kovács Zoltán 

5. hely.;  Budai 

Dominik Milán 

6.hely;               

Futóné Szabó 

Margit,  

Dr. Király 

Józsefné 

Iskolai Sudoku-

párbaj 
iskolai 

KÁIAMI Kováts 

Mihály Általános 

Iskolai 

Tagintézménye 

Angyal Alexandra 

Dóra, Orbán Lili, 

Jónás Lili Hanna, 

Kovács Máté,  

Kiss Cintia,  

Zsákai Márk,  

Sipos Norbert, 

Molnár Andrea, 

Kovács Fruzsina, 

Doma Petra 

Dorina, Budai 

Dominik Milán, 

Kovács Zoltán, 

Beregszászi Flóra, 

Kovács Lili,  

Tóth Enikő,  

Suba Viktória, 

Suba Orsolya 

5-8. osztály 

Angyal 

Alexandra 5. 

osztály 1. hely, 

Jónás Lili 

Hanna 6. 

osztály 1. hely, 

Kovács Máté 6. 

osztály 2. hely, 

Kiss Cintia 7. 

osztály 1. hely, 

Budai Dominik 

Milán 8. 

osztály 1. hely, 

Kovács Zoltán 

8. osztály 2. 

hely 

Futóné Szabó 

Margit,  

 Dr. Király 

Józsefné 

Kiskulcsos Tales városi 

KÁIAMI 

Kiskulcsosi 

Általános Iskolai 

Tagintézménye 

Kele Nóra, Bodnár 

Dominik, 

Rimaszombati 

Máté, Angyal 

Alexandra Dóra, 

Jónás Lili Hanna, 

Kiss Réka Mária, 

Kovács Máté,  

Kiss Cintia, Kiss 

Éva Noémi,  

Pintér Gabriella, 

Doma Petra Dorina 

4-7.osztály 

 Kovács Máté 

1. hely,  

Kiss Réka 

Mária 5. hely,            

Davies Margit 

Mária,   

Nagy Éva 
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"Szép magyar 

beszéd" 
területi  

OH Szolnoki 

POK 

Angyal Alexandra 

Dóra,  

Mihácsi Roxána, 

Orbán Lili,  

Rácz Anna, 

Doma Petra 

Dorina,  

Kiss Éva Noémi, 

Farkas Vivien 

5-8. osztály   

Nagy Éva 

Horváthné 

Pandur Tünde 

Róza 

Kézilabda Körzeti 

Diákolimpia döntő 
körzeti MDSZ 

Fehér Anna, 

Vállaji Noémi, 

Györfi Tünde, 

Németh Nikolett, 

Réz Petra,  

Németh Klaudia, 

Monori Vivien, 

Angyal Alexandra, 

Rácz Anna, 

Mihácsi Roxána, 

Erős Emili,  

Gönczi Nóra 

5-6.osztály  1. hely 
Nagyné Sütő 

Mariann 

Tökfaragó verseny iskolai 

KÁIAMI 

Kiskulcsosi 

Általános Iskolai 

tagintézménye 

alsós és felsős 

diákok 

alsós és 

felsős 

diákok 

1.-3. helyezés, 

különdíj 

 Cserés 

Gabriella, 

Vadainé 

Kovács 

Szilvia, 

Szakáll Kinga, 

Hegedűsné 

Fórián 

Annamária, 

Dr. Király 

Józsefné,  

Nagy Éva 

Boszorkánykészítő 

verseny 
iskolai 

KÁIAMI 

Kiskulcsosi 

Általános Iskolai 

tagintézménye 

alsós diákok 
alsós 

diákok 

1-3.helyezés, 

különdíj 

Szakáll Kinga, 

Vadainé 

Kovács 

Szilvia, 

Hegedűsné 

Fórián 

Annamária, 

Cserés 

Gabriella 

Helytörténeti 

pályázat 
városi 

Györffy István 

Katolikus 

Általános Iskola 

Beregszászi Flóra, 

Doma Petra 

Dorina,  

Farkas Vivien, 

Pintér Gabriella, 

Láposi Luca,  

Kiss Réka Mária, 

Jónás Lili Hanna 

6., 7., 8. 

osztály 

Láposi Luca- 

ezüst 

minősítés, 
Beregszászi 

Flóra,  

Doma Petra 

Dorina,  

Pintér 

Gabriella- 

arany 

minősítés, 

Farkas Vivien- 

bronz 

minősítés,  

Kiss Réka 

Mária, Jónás 

Mester Anikó, 

Kun Jánosné 
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Lili Hanna - 

emléklap 

Balogh János 

Természetismereti 

Vetélkedő 

városi 

Túrkevei Petőfi 

Sándor Általános 

Iskola 

Balogh Enikő 

Judit, Nagy Enikő 

Marianna,  

Németh Ferenc, 

Rimaszombati 

Noémi,  

Szancsik Anna 

Csilla,  

Tóth Fruzsina 

Alexandra 

3. osztály   

Hegedűsné 

Fórián 

Annamária 

Györffy Téka 

Szépolvasó verseny 
városi 

Györffy István 

Katolikus 

Általános Iskola 

Hangyási Kinga, 

Vadász Csilla, 

Rimaszombati 

Noémi,  

Szancsik Anna 

Csilla, 

Rimaszombati 

Máté, 

 Bodnár Dominik , 

Orbán Lili,  

Rácz Anna  

Kovács Máté, 

Jónás Lili Hanna 

2.-6.osztály 

3. hely 

Rimaszombati 

Máté,   

Orbán Lili 3. 

hely  

Vadainé 

Kovács 

Szilvia,  

Kiss-Andrási 

Erika,  

Nagy Éva, 

Nagy Erzsébet 

Idegen nyelvi 

versmondó verseny 

regionáli

s 

Illésy Sándor 

Baptista 

Szakközépiskola 

Bogdán Barbara, 

Réz Petra,  

Angyal Alexandra 

Dóra,  

Szűcs Viktória 

Vivien,  

Radványi Róbert, 

Kovács Máté, 

Jónás Lili Hanna, 

Kiss Réka Mária, 

Doma Petra Dorina 

5-8. osztály 

Réz Petra  2. 

hely,  

Angyal 

Alexandra 

Dóra 3. hely 

Jónás Lili 

Hanna  1. hely, 

Doma Petra 

Dorina  1. hely 

Nagy Éva 

Curie 

Környezetvédelmi 

verseny 

Területi 
Szolnok Curie 

alapítvány 

3. osztály: Németh 

Ferenc, 

Rimaszombati 

Noémi, Szancsik 

Anna Csilla,  

4.osztály: 

Madarász Liliána, 

Rimaszombati 

Máté, Bodnár 

Diminik, 5-

6.osztály: Angyal 

Alexandra Dóra, 

Orbán Lili, Rácz 

3-6. osztály 

1. hely: 

Madarász 

Liliána, 

Rimaszombati 

Máté, Bodnár 

Dominik 

2.hely: Németh 

Ferenc, 

Rimaszombati 

Noémi, 

Szancsik Anna 

Csilla, 

3.osztály, 

Hegedűsné 

Fórián 

Annamária, 

Kiss-Andrási 

Erika, Mester 

Anikó 
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Anna, Láposi 

Luca, Jónás Lili 

Hanna, Sallai 

Gergő 

Láposi Luca  , 

Jónás Lili 

Hanna, Sallai 

Gergő 5-

6.osztály  

III. Korcsoportos 

lány kézilabda 

területi döntő 

Területi MDSZ 

Fehér Anna, 

Vállaji Noémi, 

Györfi Tünde, 

Németh Nikolett, 

Kovács Hanna, 

Németh Klaudia, 

Monori Vivien, 

Angyal Alexandra, 

Rácz Anna, 

Mihácsi Roxána, 

Erős Emili, Gönczi 

Nóra 

5-6-7. 

osztály 
2. hely 

Nagyné Sütő 

Mariann 

III. Korcsoportos fiú 

kézilabda területi 

döntő 

Területi MDSZ 

Ternován Tamás, 

Farkas Ferenc, 

Nagy Tamás Péter, 

Farkas Botond, 

Dániel, Simon 

Dávid, Palkó Zsolt, 

Csanádi Bence, 

Csiki Zoltán, Kun 

Péter, Dékány 

Zsolt,  

4-5-6. 

osztály 
3. hely 

Jobbágy Gergő 

László 

IV. Korcsoportos fiú 

kézilabda területi 

döntő 

Területi MDSZ 

Bihari Bence 

Dániel, Palkó 

Zsolt, Czinka 

Benjamin, Farkas 

Ferenc, Simon 

Attila, Ternován 

Tamás, Farkas 

Botond, Balázs 

Roland Bence, 

Ökrös Krisztián 

6., 7., 8. 

osztály 
1.hely 

Jobbágy Gergő 

László 

Országos Arany 

János balladamondó 

verseny 

országos 

Karcagi Nagykun 

Református 

Általános Iskola 

Kiss Éva Noémi, 

Tóth Enikő 
7-8. osztály 

Kiss Éva 

Noémi, 1. hely 

Tóth Enikő 1. 

hely 

Horváthné 

Pandur Tünde 

Róza 

Aranyos Napok -

városi irodalmi 

verseny 

városi 
Arany János Ált. 

Isk. 

Kovács Lili, Doma 

Petra Dorina, 

Kovács Zoltán, 

Kovács Máté, 

Pintér Gabriella, 

Bihari Bence, 

Molnár Tifani, 

Hérmán József 

6-8. osztály 

 Doma Petra 

Dorina, Kovács 

Zoltán, Kovács 

Máté, Jónás 

Lili 1. hely;           

Pintér 

Gabriella, 

Bihari Bence, 

Molnár Tifani, 

Hérmán József 

4. hely  

Nagy Éva 

Horváthné 

Pandur Tünde 

Róza 



105 
 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 2019-2020 tanév év végi beszámolója  

2020. június 25 -én a nevelőtestület által elfogadva. 
 

Aranyos Napok -

városi rajzverseny 
városi 

Arany János Ált. 

Isk. 

Kiss Réka Mária 

Angyal Alexandra 

Dóra, Tóth János 

László, Fülőp 

Zsuzsanna 

5-8. osztály 

Angyal 

Alexandra 

Dóra 1. hely, 

Kiss Réka 

Mária  2. hely 

Bacsó Andrea 

Rózsa 

Népmese 

rajzpályázat 
városi 

Déryné 

Kulturális, 

Turisztikai,Sport 

Központ és 

Könyvtár 

Tóth Bianka, 

Bornemissza 

Leontin, Lór-

Kerekes Viola 

Kincső, Ökrös 

Jázmin 

1. osztály, 

4.osztály 

Tóth Bianka 

Petra 2.hely, 

Bornemissza 

Leontin 3. hely, 

Lór-Kerekes 

Viola Kincső 

különdíj, Ökrös 

Jázmin 

különdíj, Laczi 

Viktória 1. 

hely, mányi 

Viktor 1.hely 

Veres 

Henrietta 

Katalin, Cserés 

Gabriella 

Györffy István 

Egészségvédelmi 

rajzpályázat 

városi 

Györffy István 

katolikus 

Általános Iskola 

Németh Ferenc 3. osztály különdíj 

Hegedűsné 

Fórián 

Annamária 

Szent Pál Marista 

Környezettudatosság 

rajzpályázat 

városi 
Szent Pál Marista 

Ált. Isk. 

Németh Ferenc, 

Radványi Cintia 

Éva 

2-4.osztály 

Németh Ferenc 

1. hely, 

Radványi 

Cintia Éva 

3.hely, mányi 

Viktor 2. hely, 

Laczi Viktória 

3. hely, 

Horváth László 

3. hely 

Hegedűsné 

Fórián 

Annamária, 

Vargáné 

Molnár Éva 

Zsuzsanna, 

Cserés 

Gabriella 

Györffy István Kat. 

Ált. Isk. 

Elsősegélynyújtás 

rajzpályázat 

városi 

Györffy István 

katolikus 

Általános Iskola 

Németh Ferenc 3.osztály különdíj 

Hegedűsné 

Fórián 

Annamária 

Megyetörténeti 

verseny 
területi 

KÁIAMI 

Kiskulcsosi 

Általános Iskolai 

Tagintézménye 

21 fő felső 

tagozatos tanuló 
5-8.osztály   Mester Anikó 

SULI-HÓD 
levelező

s 

KÁIAMI 

Kiskulcsosi 

Általános Iskolai 

Tagintézménye 

Monori Tamás, 

Kiss László Noel, 

Győri Kristóf, 

Nagy Levente, 

Simon-Vincze 

Aurél, Vincze 

Anna, Nagy Péter, 

Lengyel János, 

Rácz Petra, 

Radványi 

Boglárka, Sánta 

Réka Olívia, 

Kónya Nikolett, 

Kun Gregely, Kiss 

Liliána, Radványi 

Cintia, Silye 

Enikő, Laczko 

Levente, Orvos-

Nagy Imre Márkó, 

1-2-3-4. 

osztály 
oklevél, könyv 

Vargáné 

Molnár Éva 

Zsuzsánna, 

Vadainé 

Kovács 

Szilvia, Veres 

Henrietta 

Katalin, 

Szakáll Kinga, 

Cserés 

Gabriella, 

Kiss-Andrási 

Erika, 

Hegedűsné 

Fórián 

Annamária, 

Nagy Erzsébet 
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Seres Gyula, 

Hangyási Kinga, 

Rimaszombati 

Noémi, Nagy 

Enikő Marianna, 

Tóth Gréta, 

Németh Ferenc, 

Tóth Fruzsina, 

Baranyai Lilla, 

Balogh Enikő 

Judit, Kele Nóra, 

Kun Péter, Bodnár 

Dominik, 

Rimaszombati 

Máté, Szappanos 

Péter, Mándi 

Tamara, Tóth 

Boglárka   

 

Sport pályázatok, programok, versenyek 

Ilyen tanévünk (2019/2020-as) még nem volt, mint az idei. Szinte minden sportági versenyt 

töröltek a tavasz folyamán a Covid-19 vírus miatt. Az ősszel és a tél folyamán alig volt 

sportverseny. Teremben játszható csapatsportágakból csak a körzeti versenyeket rendezték 

meg, ahol iskolánk diákjai szinte minden versenyt megnyertek. Ezért is sajnálatos, hogy a 

megyei döntőkbe jutott csapataink nem versenyezhettek. Remélhetőleg a jövő tanévben újra 

megmutathatják, hogy mit tudnak. A tanév során személyi változás nem történt. Az alsó 

tagozaton (1-4. osztály) Nagyné Sütő Mariann tanító, felsőbb évfolyamokon (5-8. osztály) 

Jobbágy Gergő László testnevelő tanár 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) 
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- 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. 

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, U11-es, U12-es és U13-as lányok a Sterbinszky Amália 

régióban versenyezve az 1. helyen végeztek. 

o Az U8-as, U9-es, U11-es, U12-es és U-14-es fiúk is, a Sterbinszky Amália 

régióban versenyezve az 1. helyen végeztek 

 

Programok és eredmények: 

 2019. 

Szeptember 25. Kiskulcsos Kupa  
 

 III. korcsoportos fiú csapat   IV. hely 

 IV. korcsoportos lány csapat  II. hely 

 

Szeptember 27. Európai Diáksport Napja 

 

November 21.  Futsal megyei elődöntő – Karcag 
 

 IV. korcsoport fiú csapat  IV. hely 

 

2020. 

 

Február 18.   MDSZ Kézilabda körzeti döntő – Karcag 
 

 IV. korcsoport lány csapat  II. hely 
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Február 26.   MDSZ Kézilabda körzeti döntő – Karcag 
 

 IV. korcsoport fiú csapat  I. hely 

 

Február 26.   MDSZ Kézilabda körzeti döntő – Tiszaföldvár 
 

 III. korcsoport lány csapat  I. hely 

 

Március 04.   MDSZ Kézilabda körzeti döntő – Karcag 
 

 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 karcagi középiskolák igyekeztek alapos iskolabejárás 

alkalmával bemutatni intézményük lehetőségeit. 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. Minden tanulót felvettek az általa 1. helyen megjelölt iskolába, csak 

lehet a 2. helyen megjelölt szakra, mert kevés számú jelentkező miatt nem indítják el a képzést.  

 

Továbbtanulás - 2019/2020. tanévben 

 

Sorszám Iskola pontos neve, település Fő Tanulmányi terület, szak 

 

 

1. 

 

Karcagi Nagykun Református 

Gimnázium és Egészségügyi 

Szakgimnázium 

Karcag 

4fő gimnázium 

emelt magyar nyelv és 

irodalom, történelem 

1fő gimnázium 

emelt biológia, kémia 

 

 

2. 

 

 

Szentannai Sámuel Középiskola és 

Kollégium 

5 fő gimnázium 

emelt német 

1 fő gimnázium 

informatika 
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Karcag 1 fő szakgimnázium 

környezetvédelmi technikus 

2 fő szakgimnázium 

mezőgazdasági 

gépésztechnikus 

 

 

3. 

 

 

Karcagi SZC Varró István 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

Karcag 

3 fő szakközépiskola  
villanyszerelő 

 

3 fő 

 

szakközépiskola 

szakács 

 

4. 

Móricz Zsigmond Református 

Kollégium, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Általános Iskola és 

Óvoda, Kisújszállás 

1 fő gimnázium 

német nyelvi előkészítő 

 

 

5. 

Nagykun Baptista Oktatási Központ 

Általános Iskola, Középiskola és 

Kollégium Illéssy Sándor 

Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Tagintézménye 

Kisújszállás 

 

1 fő 
szakközépiskola 

szociális ágazat 

6. Kenderesi Mezőgazdasági 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium, Kenderes 

1 fő szakközépiskola 
gazda 

 

Karcagon tanulnak tovább: 20 fő 

Más városban: 3 fő 

 

gimnáziumi képzést választott:           12 fő 

szakgimnáziumi képzést választott:     3 fő 

szakközépiskolai képzést választott:    8 fő 

_________________________________ 

összesen:                                             23 fő 

 

A tanulói adatlapot és jelentkezési lapokat a középfokú iskolákba továbbítottuk. A 

járványhelyzet kialakulása miatt már nem minden iskola tudta megszervezni a felvételi 

elbeszélgetéseket. Április végén a felvételi értesítések megtörténtek. Június végén a 

beiratkozások várnak a leendő 9. évfolyamosokra. 

Mester Anikó – osztályfőnök 
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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 

Veres Henrietta 

Katalin 

tanító, 

vizuális kultúra 

műveltségterület 

 

1. osztály egész napos oktatás: 

magyar irodalom, magyar 

nyelv, etika, 

 vizuális kultúra,  

felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, 

rajz szakkör, 

TIE –program koordinátor 

- osztályfőnök 

- pályaorientációs nap szervezése 

- versenyfelkészítés 

- tehetséggondozás 

- felzárkóztatás 

- ünnepségek dekorációja 

- folyosó dekorálása 

- újságok terjesztése 

- bemutató óra szervezése az 

óvópedagógusok részére 

- DIFER mérés végzése 

- karácsonyi műsorszámot tanított be, 

- osztályfarsangot szervezett, 

-osztályprogramok szervezése, 

- TÁMOP-6.1.2 A-14/-2014-0001 TIE 

pályázat szervezője, iskolai 

rendezvényeinek felelőse, 

- TIE beszámoló készítése, 

- részt vett a városi rendezvényeken, 

-továbbképzéseken vett részt 

Szakáll Kinga 

tanító,  

ének- zene és magyar 

műveltségterület 

 

1. osztály egész napos oktatás, 

matematika,  

környezetismeret, 

 technika, életvitel és 

gyakorlat,  

1.,3., 4. o. ének-zene,  

magántanuló 5.o.,7.o., 

felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, 

Zenei szakkör 1. osztály 

 

- versenyfelkészítés 

- tehetséggondozás 

- felzárkóztatás 

- bemutató óra szervezése 

óvódapedagógusok részére 

- egészségnevelési program szervezése 

- népdaléneklési verseny szervezése 

- DIFER mérés végzett, 

- továbbképzéseken vett részt, 

- karácsonyi műsorszámot tanított be, 

-DÖK segítő pedagógus 
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-Diákönkormányzati programok 

szervezése. 

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, 

vizuális kultúra, 

ének-zene, 

tánc és dráma 5.o. 

felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, 

2.,4.-7.,8.o.néptánc- 

szakkörök, 

tagintézményi önértékelési 

csoport tagja, 

 

- osztályfőnök 

- versenyfelkészítés 

- tehetséggondozás 

- felzárkóztatás 

- pályaorientációs nap szervezése 

- iskolanyitogató program szervezése 

- tanévnyitó ünnepség megszervezése 

- karácsonyi ünnepség szervezése 

- karácsonyi műsorszámot tanított be, 

- osztályfarsangot szervezett, 

- népdaléneklési verseny szervezése 

- továbbképzésen vett részt, 

- városi rendezvényeken részt vett, 

- DÖK rendezvényeket segítette, 

-színházlátogatást szervezett, 

- tagintézményi önértékelési csoport tagja 

- folyosó dekorálása 

Vadainé Kovács 

Szilvia 

tanító, 

testnevelés 

műveltségterület 

 

2.osztály 

egész napos oktatás 

magyar irodalom, magyar 

nyelv, 

környezetismeret, 

etika, 

technika, életvitel és 

gyakorlat, 

felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, 

testnevelés 

magántanuló  4. o. 

tanulószoba 

- versenyfelkészítés 

- tehetséggondozás 

- felzárkóztatás 

- iskolanyitogató program szervezése 

- bemutató óra szervezése 

- egészségnevelési program szervezése 

- alma, iskolatej pályázat koordinálása 

- tartós tankönyvek bevételezése, 

kiosztása 

- továbbképzéseken vett részt, 

- DÖK rendezvényeket segítette, 

- részt vett a városi rendezvényeken, 

 

Nagy Erzsébet  

tanító 

ének- zene műveltség 

terület 

3. osztály egész napos 

magyar irodalom, magyar 

nyelv,  

felzárkóztatás 

tehetséggondozás 

tanulószoba 

4 óra Kováts Mihály 

Tagintézményben 

  

-versenyfelkészítés 

- tehetséggondozás 

- felzárkóztatás 

- levelezős verseny koordinálása 

- folyosó dekorálás 

-pályaorientációs programot szervezett 

-DÖK rendezvényeket segítette 

karácsonyi műsorszámot tanított be, 

- osztályfarsangot szervezett, 

-látogatta a városi  rendezvényeket 

- továbbképzésen vett részt, 

- pedagógus önértékelése volt 

Hegedűsné Fórián 

Annamária 

tanító, 

ember és társadalom 

műveltségterület 

3. osztály  

egész napos oktatás, 

osztályfőnök, 

matematika,  

etika, 

- osztályfőnök 

- versenyfelkészítés 

- tehetséggondozás 

- felzárkóztatás 
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 környezetismeret, 

 vizuális kultúra, 

technika és életvitel, 

gyakorlat, 

felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, 

Curie tehetséggondozó, 

rajz szakkör, 

tanulószoba 

- Curie környezetismereti 

versenyfelkészítés 

- pályaorientációs nap szervezése 

- folyosó dekorálás 

- DÖK rendezvényeket segítette, 

- osztályfarsangot szervezett, 

- továbbképzéseken vett részt, 

- karácsonyi műsorszámot tanított be, 

- ÖKO iskolai feladatok koordinálása 

Cserés Gabriella 

tanító, 

technika spec. koll., 

informatika műveltség 

terület 

Munkaközösség vezető  

4. osztály egész napos: 

osztályfőnök, 

matematika,  

etika, 

 vizuális kultúra, 

technika, életvitel és 

gyakorlat,   

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 

- osztályfőnök 

- munkaközösség-vezető  

- iskolanyitogató program szervezése 

- pályaorientációs nap szervezése 

- adminisztráció ellenőrzése 

- órarend készítése 

- versenyfelkészítés 

- tehetséggondozás 

- felzárkóztatás 

- intézményi informatikai infrastruktúra 

fejlesztés a közoktatásban koordinátora 

- TIOP pályázat koordinálása 

- tagintézményi önértékelési csoport tagja 

- Digitális témahét szervezése 

- folyosó dekorálása 

- osztályprogramokat szervezett, 

- osztályfarsangot szervezett, 

- DÖK rendezvényeket segítette, 

- folyosói dekorációkat készített, 

- látogatta a városi rendezvényeket 

Kiss- Andrási Erika 

 tanító, 

család háztartás és 

gazdasági ismeretek 

műveltségterület 

 

 

 

4. osztály 

egész napos oktatás, 

magyar irodalom, magyar 

nyelv, 

környezetismeret, 

5.-6 osztályban technika, 

életvitel és gyakorlat,   

magántanuló 4.o, 5.o. 

felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, 

Curie tehetséggondozó 

tanulószoba 

TIE program koordinátor 

- versenyfelkészítés 

- tehetséggondozás 

- felzárkóztatás 

- Curie környezetismereti 

versenyfelkészítés, 

(A Curie Környezetvédelmi 

Emlékverseny országos döntőjébe jutott) 

- alma, iskolatej pályázat koordinálása 

- ügyeleti munka szervezése, ellenőrzése 

- 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 

Bordásné Nagy Ildikó SNI-s  tanulók fejlesztése, - folyosói dekorációkat készített, 
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oligrofén pedagógia-

pszichopedagógia 

logopédia szakos 

gyógypedagógiai tanár 

fejlesztő, differenciáló 

pedagógia terület 

szakvizsga 

BTMN-s tanulók 

felülvizsgálatának 

figyelemmel kísérése 

 

 

- DÖK rendezvényeket segítette, 

- látogatta a városi és iskolák által 

szervezett rendezvényeket, 

-továbbképzéseken vett részt 

- SNI-s tanulók fejlesztése 

- SNI-s és BTMN-es tanulók 

felülvizsgálatának és dokumentációjának 

vezetése 

Nagyné Sütő Mariann 

tanító, 

testnevelés 

műveltségterület 

etika szak 

 

 

 

1.2.3.5.o.testnevelés és sport, 

5.6.7.8.o. etika 

1.-2. o. leány szivacskézilabda 

szakkör  

 

- sportversenyekre felkészítés 

- tehetséggondozás 

- sportrendezvények szervezése 

- iskolanyitogató, játékos 

sportfoglalkozás tartása 

- rendezvényekre dekoráció készítése 

- pályaorientációs nap szervezése 

- diák sportnap szervezése 

- Európai Diák Sportnap szervezése 

-NETFIT mérése 

-diákolimpia versenyekre való felkészítés  

 

 

2. Megvalósult rendezvényeink  

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 

Veres Henrietta, Szakáll Kinga 

Tanulócsoportok átadása Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna, Vadainé 

Kovács Szilvia, Cserés Gabriella, Kiss-Andrási 

Erika 

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 

Bemutató óra az 1. osztályban az 

óvodapedagógusok részére 

 Veres Henrietta, Szakáll Kinga 

Negyedéves szöveges értékelés 1 .osztályban Veres Henrietta, Szakáll Kinga 

Egészségnevelési program megvalósítása 1. -

4. osztályokban 

Szakáll Kinga, Veres Henrietta Katalin 
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1.osztályos tanulók diagnosztizáló 

fejlődésvizsgálata: DIFER 

Veres Henrietta, Szakáll Kinga 

Iskolanyitogató program szervezése 

- foglalkozások tartása a leendő elsősöknek 

- bemutató óra a leendő elsősöknek és 

szüleiknek 

- szülői fórum 

Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna,  

Vadainé Kovács Szilvia 

Nagyné Sütő Mariann 

Mikulás ünnepségek osztályfőnökök, tanítók 

Karácsonyi ünnepség Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna, osztályfőnökök 

Félévi felmérések Cserés Gabriella, tanítók 

Osztályfarsangok Szakáll Kinga, osztályfőnökök 

városi olvasó versenyek Kiss-Andrási Erika 

Vadainé kovács Szilvia 

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 Cserés Gabriella 

Digitális oktatás szervezése osztályfőnökök, tanítók 

Háromnegyed éves értékelés az 1. osztályban Veres Henrietta Katalin, Szakáll Kinga 

 

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 1., 2., 3. és 4. osztályosok  

- Curie Természetismereti Emlékversenyen 3. és 4. osztályosok vesznek részt  

 városi versenyek 

- 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.  

 tagintézményünk által rendezett verseny 
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- Diákönkormányzat szervezésében került sor az alsó tagozatosok részére 

„boszorkánykészítő verseny” és „tökfaragóverseny” 

- Városi népdaléneklő verseny 

Tanulmányi versenyeken elért eredményeinket táblázatban összesítettük.  

Munkaközösségünk tagjai részt vesznek a pályázatok írásában és megvalósításában. 

        Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna 

Felsős munkaközösség 

 

 A felső tagozatos munkaközösség az elfogadott munkaterv alapján végezte a 2019-2020. 

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 

 

 

Munkánkat áttanító, óraadó tanárok segítik, egészítik ki. 

 

 

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 

Davies Margit Tanár, angol nyelv és irodalom 
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Név Megbízás 

Lévainé Kovács Róza 
 Fizika tantárgy tanítása 

 egyéni fejlesztés 

 tehetséggondozás 

 felzárkóztatás 

Török Csilla  BTMN fejlesztés 

Bacsó Andrea Rózsa 
 vizuális kultúra tanítása 

 tehetséggondozás 

Karas Elvira 
 kémia, biológia, fizika tanítása 

 egyéni fejlesztés 

 tehetséggondozás 

Sánta Ágnes Gabriella 
 SNI fejlesztés 

Vida Attila 
 BTMN fejlesztés 

Vincze Dóra 
 mozgássérült tanulók egyéni fejlesztése 

 

2. Munkaközösségünk kiemelt feladatai a tanév során: 

 

 az Intézményi önértékelési dokumentumok elkészítése, feltöltése,  

a folyamatszabályozásnak megfelelően. 

 a pályázati lehetőségek kihasználása 

 a digitális munkarenddel az ez irányú oktatás megszervezése, koordinálása, az 

előforduló papíralapú feladatok elkészítése, a lemaradó tanulók megsegítése személyes 

találkozásokkal   

 

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. 

 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 
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 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, 

 Az értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése. 

 

2. Céljaink megvalósításának területei: 

 

  - Szakmai és módszertani kultúránk folyamatos fejlesztése: 
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 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) 

 KRÉTA 

 Internetes Facebook, Messenger csoportokban elérések  
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 szakértői munka végzése 

 Minősítési eljárások 

 Javító vizsga szervezése, lebonyolítása  

 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 

 október 23-i városi megemlékezés – részvétel  

 Kiskulcsos Tales mesemondó verseny szervezése 

 Szervezés, irányítás az Alapítványi bálra 

  Adventi programok 2019. – gyertya meggyújtása – részvétel 

 Előkészülés az osztályozóvizsgákra 

 Karácsonyi ünnepség koordinálása 

 A magyar kultúra napja - Déryné – részvétel 

 A digitális tanítás szervezése, koordinálása 

 Skype-os tantestületi értekezletek, kapcsolatok megszervezése, koordinálása 

 Év végi szervezési feladatok koordinálása 

5.  - Egyéni, vállalt feladatok, részvétel a programokon 

Futóné Szabó Margit 

 tagintézmény- vezető 

 intézményi önértékelés 

 belső működés biztosítása, ellenőrzése  

 matematika tanítása a 7. osztályban 

 pályázatok írása, koordinálása 

 egyéni fejlesztések 7. osztályban 

 tehetséggondozás 7. osztályban 

 versenyfelkészítés 7. osztályban 

 kompetenciafejlesztés 7. osztályban 

 matematika kompetenciamérések elemzése 

 ünnepségek, megemlékezések szervezése, megvalósítása 

http://www.derynekarcag.hu/index.php/rendezvenyek-a/663-adventi-program-2018-masodik-gyertya-meggyujtasa
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 Bizonyítványosztás megszervezése tagintézményi szinten 

Továbbképzések 

 GEOMATECH@digitális tanítási gyakorlat- 84 órás folyamatba ágyazott blended learning 

pedagógus-továbbképzés. 

Dr. Király Józsefné 

 Osztályfőnök: 6. a. 

 Egyéni fejlesztések: matematika 5., 6., és 8. osztály. 

 Felzárkóztatások: matematika: 5., 6., és 8. osztály. 

 Tehetséggondozás, versenyfelkészítés 5. 6. 8. osztály 

 Matematika kompetencia fejlesztése 

 Matematika versenyeken való részvétel: „Molnár Anna városi matematikaverseny”, 

„Sudoku- párbaj”- intézményi, felkészülés és nevezés az „Alapműveleti matematika 

versenyre”. 

 Informatikai eszközök rendszerezése, ellenőrzése. 

 Órarend készítése. 

 Részvétel a „Bozsik- intézményi labdarúgó programban”. 

 Előkészülés az osztályozóvizsgákra. 

 Pedagógiai szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői tevékenység. 

 Családlátogatás. (Koczka Bettina)  

 Szalonnasütés és sportdélután a szülőkkel. 

 Osztály mikulás délután szervezése. 

 Részvétel a Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiumának pályaorientációs napján. 

 Részvétel a „Digitális környezet a köznevelésben” pályázati projektet megvalósító 

intézmények számára megrendezett műhelymunkán Hajdúszoboszlón.  

 A magyar kultúra napja - részvétel 

 A digitális tanítás szervezése, koordinálása 

 Év végi szervezési feladatok koordinálása 

 Bizonyítványosztás megszervezése a 6. osztályban 
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Továbbképzések 

 GEOMATECH@digitális tanítási gyakorlat- 84 órás folyamatba ágyazott blended learning 

pedagógus-továbbképzés. 

Pályázatok 

 EFOP-3.2.3-17 projekt, digitális fejlesztés 

  Erzsébet-karácsony pályázat megírása 

 

Mester Anikó 

 osztályfőnökök neveléssel, adminisztrációval kapcsolatos feladatainak koordinálása, 

segítése, ellenőrzése, 

 helyettesítés beosztásának készítése 

 közalkalmazotti tanácstag 

 környezetvédelmi felelős 

 egészségvédelmi felelős 

 felzárkóztatás 

 tehetséggondozás, versenyfelkészítés 

 környezet-, egészségvédelmi versenyek szervezése, lebonyolítása 

 pályázatok írása 

 világnapok, megemlékezések lebonyolítása 

 pályaválasztási felelős 

 osztályfőnök a 8. osztályban 

 Javító vizsga szervezése, lebonyolítása  

 A világ legnagyobb tanórája elnevezésű akcióba való bekapcsolódás  

 DÖK rendezvények segítése 

 Nagykun Református Gimnázium- gólyaesten való részvétel 

 Állatok világnapja- kisállat bemutató 

 október 6-i városi koszorúzáson való részvétel az osztállyal 

 Helytörténeti pályázat- Györffy 

 Curie Környezetvédelmi Emlékverseny 

 Városi rendezvényeken való részvétel 

 történelem tanítása  

 földrajz tanítása  
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 EFI- előadás a Kátai Gábor Kórházban 

 Szentannai Napok előadás 

 Október 23-i project segítése 

 Hungarikum előadás- HEMO 

 PÁV- szülői értekezlet 

 Alapítványi Bál- segítése 

 Kiskulcsos Tales- segítése 

 Adventi programok 2019. – 1. 2. 3. gyertya meggyújtása – részvétel 

 Pályaorientációs Nap szervezése a felsősöknek 

 Karácsonyi ünnepségen való fellépés az osztállyal 

 A magyar kultúra napja - részvétel 

 A digitális tanítás szervezése, koordinálása 

 Év végi szervezési feladatok a felső tagozaton, a 8. osztályban 

 Bizonyítványosztás megszervezése a 8. osztályban 

 Ballagás, tanári búcsúztatás megszervezése 

Pályázatok 

 Futó pályázat megvalósítása: Ökoiskola 

 Útravaló 2 tanulóval 

 

Továbbképzések 

 

"Emelt szintű mentorálás az esélyteremtő Útravaló ösztöndíjprogramban" 

 

 Jobbágy Gergő László 

 osztályfőnök a 7. osztályban 

 természetismeret – 5. 6. osztályban 

 testnevelés tanítása 4. 5. 6. 7. 8. osztályban 

 tehetséggondozás – sport 5. -8. osztályban 

 magántanulók tanítása 

 Tehetséggondozás, versenyfelkészítés 

http://www.derynekarcag.hu/index.php/rendezvenyek-a/663-adventi-program-2018-masodik-gyertya-meggyujtasa
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 Tűz-, baleset-, katasztrófavédelmi felelős 

 Kiskulcsos Kupa szervezése, lebonyolítása 

 Európai Diáksport Nap - szervezése, lebonyolítása 

 Pályaválasztási börze - kísérő  

 Futsal IV. korcsoport – Karcag – versenyeztetés 

 Kiskulcsos Bál – szervezés, lebonyolítás 

 Bozsik Program - intézményi versenyeztetés 

 Sütő Kézisuliban – a Kiskulcsosi diákok részvétel, versenyeztetése 

 Netfit Felmérés – lebonyolítása, adatok rögzítése 

 Karcagi SE Megye I. labdarúgó mérkőzések- részvétel 

 Karcagi SE Megye I. kosárlabda mérkőzések – részvétel 

 A magyar kultúra napja - részvétel 

 A digitális tanítás szervezése, koordinálása 

 Év végi szervezési feladatok koordinálása a 7. osztályban 

 Bizonyítványosztás megszervezése a 7. osztályban 

 

 Pályázatok 

 Útravaló – Ösztöndíjprogram- Út a középiskolába – pályázás 5 tanulóval 

 Erzsébet-karácsony pályázat megírása 

 Bozsik Program  

 

Horváthné Pandur Tünde Róza 

 magyar irodalom, magyar nyelv tanítása 7. 8. osztályban 

 ének-zene tanítása 5.- 8. osztályban 

 szivacs kézilabda edzés szervezése, lebonyolítása 

 labdarúgás szervezése, lebonyolítása 

 sportversenyek szervezése, lebonyolítása 

 Dobd a kosárba! – program - szervező, lebonyolító, versenyeztető 

 Bozsik Program – Intézményi labdarúgás – résztvevő, versenyeztető 

 házi bajnokságok (őszi, téli, tavaszi) szervezése, rendezése, lebonyolítása 

 Sportszertár, sporteszközök karbantartása 

 gyermek-és ifjúságvédelem 
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 énekkar 

 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 lebonyolítása 

 Mesevetélkedő szervezése, lebonyolítása 

 Mesekvíz – rádiós vetélkedő 

 Őszi játékdélután a Jókai úti Óvodában - szereplés 

 Zenei világnap szervezése, részvétel a Kiskulcsosi Református Templomban 

 Zenei világnap – Erkel Ferenc Tagintézmény - részvétel 

 október 6-i városi koszorúzáson való részvétel 

 Pedagógus önértékelés a folyamatszabályzatnak megfelelően  

 Szentannai Napok ünnepségsorozat – részvétel  

 Rákász Gergely orgonahangverseny – Református Templom - részvétel 

 Gólyaest - a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 

programja a Dérynében – részvétel 

 Az 1956. október 23-a megemlékezés – szervezése, lebonyolítása 

 október 23.-i városi megemlékezés – részvétel  

 Adventi programok 2019. – 1. 2. 3. gyertya meggyújtása – szereplés, részvétel 

 Alapítványi Bál - pakolás, részvétel,  

 Adventi hangverseny szervezése, szereplés a Kiskulcsosi Református Templomban 

 Karácsonyi ünnepség – felkészítés, részvétel, szereplés az énekkarral 

 pályázatok írása, 

 egyéni fejlesztések 

 felzárkóztatás 

 tehetséggondozás, versenyfelkészítés 

 kompetenciafejlesztés 

 ünnepségek, megemlékezések megvalósítása 

 belső ellenőrzések 

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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 Karácsonyi hangverseny - Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtárban - 

az Erkel Ferenc Tagintézmény programja – részvétel 

 A magyar kultúra napja – rádiós kvíz, vetélkedők szervezése, lebonyolítása 

 A magyar kultúra napja – Déryné - részvétel 

 A digitális tanítás szervezése, koordinálása 

 Bizonyítványosztás szervezése, lebonyolítása 1. - 8. osztály 

 Ballagás lebonyolítása 

Pályázatok 

 Útravaló – Ösztöndíjprogram- Út a középiskolába – új pályázás 3 tanulóval  

 Erzsébet-karácsony pályázat megírása 

 (Matehetsz) Tehetségek Magyarországa EFOP 3.2.1-15-2016-00001 kiemelt projekt 

valamint az NTP-HTSZ-M-19-0001-es projekt megírása Tutorált fiatal ajánlása 

 Pályázati tevékenység - Tehetségek Magyarországa (EFOP3.2.1-15-2016-00001) 

MATEHETSZ 

 Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért alapítvány Naközi Erzsébet-Tábor 

Továbbképzések 

 

 "Emelt szintű mentorálás az esélyteremtő Útravaló ösztöndíjprogramban" 

 

Nagy Éva 

 Vöröskeresztes felelős  

 Osztályfőnök 5. osztály 

 magyar irodalom tanítása az 5. 6. osztályban  

 magyar nyelvtan tanítása az 5. 6. osztályban 

 kompetenciafejlesztés 

 idegen nyelvi mérés koordinátora 

 egyéni fejlesztés 

 felzárkóztatás 

 tehetséggondozás, versenyfelkészítés 

 ügyeleti munka megszervezése, ellenőrzése 

 tankönyvrendelés, könyvtár működtetésének segítése 

 magántanulók tanítása 

 Tartós tankönyvek kiosztása 
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 Tankönyv utánrendelés elkészítése 

 Mesevetélkedő szervezése  

 Kiskulcsosi hét – boszorkányfutás  

 Zenei Világnap Kiskulcsosi Református Templom hangverseny – részvétel  

 Október 6. koszorúzás – részvétel  

 Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium - Szentannai napok – 

részvétel 

 október 23.-i városi megemlékezés – részvétel  

 Kiskulcsos Tales angolmesemondó verseny – szervezés, 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 

 Városi irodalmi verseny – felkészítés  

 Március 15-i megemlékezés – felkészítés  

 Tankönyvrendelés elkészítése 

  A magyar kultúra napja - részvétel 

 A digitális tanítás szervezése, koordinálása 

 Év végi szervezési feladatok az 5. osztályban 

 Bizonyítványosztás megszervezése az 5. osztályban 

 

Pályázatok 

 Erzsébet- karácsony pályázat írása 

 EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai  

Közösségi Program kísérleti megvalósítása – pályázat jelentkezés 

 Útravaló – Ösztöndíjprogram írása, folytatása – 3 tanulóval 

Továbbképzések 

 

 "Emelt szintű mentorálás az esélyteremtő Útravaló ösztöndíjprogramban" 

 

http://www.derynekarcag.hu/index.php/rendezvenyek-a/648-2018-oktober-23
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Davies Margit Mária 

 angol nyelv tanítása 4. 5. 6. 7. 8. osztályokban 

 Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Preventív és korrektív 

pedagógiai pszichológiai ismeretek) Nyíregyházi Egyetem 

 Október 6. koszorúzás – részvétel  

 Kiskulcsos Tales mesemondó verseny – felkészítés, szervezés, lebonyolítás 

 Felzárkóztatás 

 Tehetséggondozás, versenyfelkészítés 

 

Pályázatok (részvétel) 

 IKT tanóra 

 EFOP-3.2.3-17 – Digitális környezet a köznevelésben 

 TIOP – 1.1.1-12/1-2012-0001 

 

Tanórán kívüli foglalkozás  

 1/A-tehetséggondozó foglalkozás/angol nyelv 

 2/A-tehetséggondozó foglalkozás/angol nyelv  

 3/A-tehetséggondozó foglalkozás/angol nyelv  

 4/A-tehetséggondozó foglalkozás/angol nyelv 

 4/A felzárkóztató foglalkozás/angol nyelv 

 5/A-6/A-pályaválasztást segítő foglalkozás/angol nyelv 

 6/A-8/A felzárkóztató foglalkozás/angol nyelv 

 7/A-8/A-pályaválasztást segítő foglalkozás/angol nyelv 

 

3. Pedagógus minősítés – önértékelés 

 

 Minősítési eljárás - Pedagógus II. fokozat Nagy Éva – 2019. november 7-én. 

 Ebben a periódusban Horváthné Pandur Tünde Róza önértékelés – 2019. november 13 – 

2020. január 27. 

 

A megváltozott helyzet miatt 2020. március 16-ától digitális oktatásban részesültek 

diákjaink. Ennek során használt oldalaink: 
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1. https://www.youtube.com  

2. https://learningapps.org  

3. zanza.tv  

4. www.onlinepszichologus.com 

5. https://www.okosdoboz.hu 

6. https://tananyag.mdoe.hu 

7. http://www.amatematika.hu 

8. https://www.nkp.hu/tankonyv 

9. http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2007/4/kreszteszt.htm 

10. https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika 

11. https://matek4u.hu/geometria 

12. https://wordwall.net/hu 

13. https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika 

14. https://www.ementor.hu 

15. https://egyszervolt.hu 

16. Online órák: Google Meet, Google Calendar, Hangouts, To the top – digitális 

tankönyvcsalád 

17. Moodle, Google Classroom, Redmenta, Okos Doboz, Skype, Learning Apps, 

18.  Mes Games.com, Kréta 

19.  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/, 

http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/index.html, 

20. https://www.eslgamesplus.com/, 

21. https://www.englishclub.com/esl-games/grammar/jumbled-future-going-to-3.htm, 

22. www.eslkidsworld.com, 

23. https://www.tavoktatas2020.hu/nyelvoktat%C3%A1s/angol, 

24. https://www.gamestolearnenglish.com/spelling-bee/, 

25. https://www.superteachertools.us/, 

26. http://www.word-search-world.griddler.co.uk/Word-Search-Generator.aspx 

27. https://www.eslgamesplus.com/passive-voice-past-passive-esl-grammar-sentence-

activity-fun-game-online/, 

28. https://www.youtube.com/watch?v=KCZAtgacc7I 

29. Videotanár - digitális tananyag 

30. Földfirkász - digitális tananyag  

http://www.onlinepszichologus.com/
https://www.okosdoboz.hu/
https://tananyag.mdoe.hu/
http://www.amatematika.hu/
http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2007/4/kreszteszt.htm
https://matek4u.hu/geometria
https://www.ementor.hu/
https://egyszervolt.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=KCZAtgacc7I
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31. Zsiga Gyula - youtube oldala   

32. Zanza Tv 

33. Youtube videók 

34. Learningapps 

35. Okostankönyvek 

36. redmanta 

37. Google űrlap 

Megköszönöm a munkaközösségnek a tanévben végzett munkáját, a beszámoló elkészítéséhez 

nyújtott segítségét. 

Horváthné Pandur Tünde Róza 

munkaközösség-vezető 

 

 

 

Osztályfőnöki munkaközösség: 

 

Osztály Osztályfőnök Létszám 

1. a Veres Henrietta Katalin 29 fő  

2. a Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna  22 fő 

3. a Hegedűsné Fórián Annamária 24 fő 

4. a Cserés Gabriella 
24 fő (ebből 1 fő 

magántanuló) 

5. a Nagy Éva 
22 fő (ebből 1 fő 

magántanuló) 

6. a Dr. Király Józsefné 27 fő  

7.a Jobbágy Gergő László 
32 fő (ebből 1 fő 

magántanuló) 

8. a Mester Anikó 23 fő  
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 Időpont Esemény Felelős 

1. 2019.08 22. Munkaközösségi gyűlés.  

Az osztályfőnökök tevékenységének 

összehangolása, módszertani 

útmutatás. 

Mester Anikó 

2. 2019.08.-09. Az adminisztratív munka 

megbeszélése, tanév eleji 

adminisztráció. (KRÉTA, törzslapok) 

Mester Anikó 

3. 2019.08.27- 

28. 
Órarend készítése 

Dr. Király Józsefné, 

Cserés Gabriella 

4. 
2019. 08. 23. 

2019. 08. 28. 

     Az 5. osztály átadása- átvétele. 

A 3. osztály átadása- átvétele. 

Hegedűsné Fórián 

Annamária, Nagy 

Erzsébet, Nagy Éva 

Veres Henrietta Katalin, 

Szakáll Kinga 

5. 2019. 08- 09. Osztálytermek díszítése. osztályfőnökök 

6. 09. 02. 

Tanévnyitó ünnepség.  

Az 1. osztályosok fogadása. 

Futóné Szabó Margit, 

Vargáné Molnár Éva 

Zsuzsánna, Veres 

Henrietta Katalin, 

Szakáll Kinga 

7. 08. 26.- 09. 02. 

Tankönyvek előkészítése, kiosztása. 

Nagy Éva, Vadainé 

Kovács Szilvia, 

Horváthné Pandur Tünde 

Róza 

8. 09. Étkezések, délutáni foglalkozások 

megszervezése. 

Futóné Szabó Margit 

osztályfőnökök 

9. 09. Őszi osztály programok. osztályfőnökök 

10. 09. 16- 20. 

09. 02. 

Szülői értekezletek. 

1. osztály 

Osztályfőnökök 

Veres Henrietta Katalin, 

Szakáll Kinga 

11. 09. 03-06. Konyhakertek gondozása osztályfőnökök 

Mester Anikó 

12. 09. 17. Munkaértekezlet Futóné Szabó Margit 
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13. 09.20-27. Kiskulcsosi Hét DÖK 

14. 09. 27. Osztályfőnöki tanmenetek leadása  Nagy Éva, Dr. Király 

Józsefné, Jobbágy Gergő 

László, Mester Anikó 

15. 09.27. Diáksport Napja 

Zenei Világnap 

Testnevelők 

Horváthné Pandur Tünde 

16. 09.30. Munkaértekezlet Futóné Szabó Margit 

17. 10. 01- 04. Tanulmányi séta alsós osztályfőnökök 

18. 10. 02. Állatok Világnapja Mester Anikó 

19. 10. 04. Október 06-i megemlékezés, 

koszorúzás  

Szakáll Kinga 

20. 10. 08. Fogadó óra Mester Anikó, tantestület 

21. 10. 11. DIFER mérés tanulók kiválasztása Veres Henrietta Katalin, 

Szakáll Kinga 

22. 10.15. Karate bemutató 

Szentannai Napok 

Veres Henrietta Katalin 

Jobbágy Gergő László- 

Mester Anikó 

23. 10. 21. Munkaértekezlet Futóné Szabó Margit 

24. 10.22. Megemlékezés október 23-ról Horváthné Pandur Tünde 

Róza, Mester Anikó 

25. 10. 25. DIFER mérés létszám lejelentés Futóné Szabó Margit 

26. 11. 04. Iskolanyitogató program összeállítása Cserés Gabriella 

27. 11. 04- Egészségnevelési hónap Osztályfőnökök, Mester 

Anikó, Veres Henrietta 

Katalin, Szakáll Kinga, 

Kiss-Andrási Erika 

28. 11. 08. Hangszeres előadás Alsós osztályfőnökök 

29. 11. 12. Fogadó óra Mester Anikó, 

osztályfőnökök 

30. 11. 19-23.   Avargyűjtés osztályfőnökök 

31. 11. Pályaválasztási rendezvények 

látogatása 

Jobbágy Gergő László- 

Mester Anikó 
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32. 11. 21. Pályaválasztási szülői értekezlet. Jobbágy Gergő László – 

Mester Anikó 

33. 11.23. Műsoros Est Osztályfőnökök 

34. 11. 25. Munkaértekezlet  Futóné Szabó Margit 

35. 11.26. Hungarikum előadás Felsős osztályfőnökök 

36. 11. 29. DIFER vizsgálatok elvégzése 

Negyedéves szöveges értékelés 

1. osztály 

Veres Henrietta Katalin, 

Szakáll Kinga 

37. 2019. 12. 04.  

 

Iskolanyitogató Vargáné Molnár Éva, 

Vadainé Kovács Szilvia, 

Cserés Gabriella 

38. 12.05- 06. Mikulás ünnepségek osztályfőnökök 

39. 12.05. Jégvarázs II.- Kisújszállás Vigadó Veres Henrietta Katalin, 

Szakáll Kinga, 

Hegedűsné Fórián 

Annamária, Nagy 

Erzsébet 

40. 12. 06. A tanulók jelentkezése a központi 

írásbeli vizsgára 

Mester Anikó 

41. 12.06. Mesemusical a Dérynében alsós osztályfőnökök 

42. 12. 10. Fogadó óra Mester Anikó, 

osztályfőnökök 

43. 12. 13. A bukásra álló tanulók értesítése Mester Anikó, 

osztályfőnökök 

44. 12.14 Pályaorientációs Nap osztályfőnökök 

45. 12. 16.  Munkaértekezlet Futóné Szabó Margit 

46. 12.17. Szörny, aki elrabolta a Karácsonyt- 

Déryné 

alsós osztályfőnökök 

47. 12. 20. Karácsonyi ünnepség Cserés Gabriella, Mester 

Anikó, osztályfőnökök 

48. 2020.01.07. Színházlátogatás Szolnokok- Lázár 

Ervin Program 

Nagy Éva 

49. 01.08. Utazás a csacsifogattal- Lázár Ervin 

Program 

Veres Henrietta Katalin, 

Szakáll Kinga 
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50. 01. 14. Fogadó óra Mester Anikó, 

osztályfőnökök 

51. 01. 23. Osztályozó értekezletek osztályfőnökök 

52. 01. 24. I. félév zárása osztályfőnökök 

53. 01. 31. Értesítés az első félév eredményeiről osztályfőnökök 

54.         02. 06. Továbbtanulási lapok aláírása, 

továbbítása 

Mester Anikó 

55.  02.10-02.14. Szülői értekezletek osztályfőnökök 

56. 02.12. Lázár Ervin program- Fővárosi 

Nagycirkusz 6. osztály 

Dr. Király Józsefné, 

Mester Anikó,  

Zsadányi Andrea 

57. 02.13. Iskolanyitogató sportfoglalkozás Nagyné Sütő Mariann, 

Jobbágy Gergő László 

58.  02.20. Farsang tantestület 

59. 02.25. Megemlékezés a Kommunista 

Diktatúra Emléknapjáról 

Mester Anikó 

60. 02.26 8. osztályosok fényképezése Mester Anikó 

61.  03.10 Fogadó óra tantestület 

62. 03.16. Értesítések, az online tanítás 

megszervezése, tájékoztatás a szülők 

felé 

Futóné Szabó Margit, 

osztályfőnökök 

63. 05. Értesítés a bukásra állásról osztályfőnökök 

64. 05.25- Felzárkóztató foglalkozások 

megszervezése 

Futóné Szabó Margit, 

osztályfőnökök 

65. 06.02-06.05. Magántanuló osztályozó vizsgája szaktanárok 

66. 06.02- Nyári felügyeleti igény felmérése, 

megszervezése 

Futóné Szabó Margit, 

osztályfőnökök 

67. 06.08- Bizonyítványosztás, ballagás 

előkészítése, megszervezése 

Futóné Szabó Margit, 

osztályfőnökök 

68. 06.15. Osztályozó értekezlet tantestület 

69. 06.19 

06.23. 

Bizonyítványosztás, ballagás Futóné Szabó Margit, 

osztályfőnökök 
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Osztályprogramok 

A 2019/2020-as tanévben minden osztályfőnök igyekezett feladatait tőle telhetően, 

lelkiismeretesen elvégezni. A 2. félév adta nehézségeket az osztályfőnökök kiemelt módon, 

megfelelő kapcsolattartással igyekeztek megoldani. A március közepén elrendelt 

veszélyhelyzet, mindenki számára elvégzendő feladatokat, adatszolgáltatásokat jelölt ki, amit a 

lehető leggyorsabban, körültekintően végeztek el. Ezen időszak alatt is folyamatos volt a 

kapcsolattartás a szülőkkel, főleg a nehézséggel küzdőkkel. Ha valamelyik tanuló nem végezte 

rendesen a feladatát, akkor a megfelelő figyelemfelhívó rendszer működött, májusban 

értesítettük a szülőket a bukásra állásról, majd május végétől megszervezésre kerültek a 

felzárkóztató foglalkozások. A tapasztalatok levonása, beépítése a pedagógiai munkába, a 

következő tanévre jelöl9 ki a feladatunkat.  

Az osztályfőnökök jó kapcsolatot ápolnak az osztályukban tanító szaktanárokkal és 

napközis nevelőkkel. A felmerülő problémák megbeszélése napi szinten megtörtént. Az 

osztályfőnökök felhívták a tanulók figyelmét az aktuális iskolai programokra, feladatokra. 

Szorgalmazták délutáni közösségi programok szervezésével a szabadidő helyes eltöltését, az 

osztályközösség összekovácsolódását.  

Odafigyeltünk a tanulók igazolt mulasztásaira és az igazolatlan hiányzások 

elszaporodásának elkerülésére. Az elsős osztálytanítók nagy szeretettel és gonddal terelgették 

osztályukat, szépen belerázódtak az iskolai életbe. A nyolcadikos osztályfőnök igyekezett a 

tanulók továbbtanulási szándékát irányítani, helyes mederbe terelni. A szülők kiértesítése 

időben megtörtént a bukásra álló tanulók helyzetéről.  

Tanulóink szép számmal vettek részt versenyeken, vetélkedőkön, egyéb rendezvényeken.  

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. Külön foglalkozunk a problémásabb, nagyobb 

figyelmet igénylő diákokkal. Ellenőrizzük a tájékoztató füzeteket, pótoljuk az esetleges 

elmaradásokat. Ha kellett családlátogatásokon vettek részt az osztályfőnökök, folyamatos a 

gyámokkal, nevelőszülőkkel való kapcsolattartás.  

Köszönöm szépen minden osztályfőnök, és nem osztályfőnök kollégáim eddigi alapos, 

figyelmes, lelkiismeretes és széleskörű munkáját!      
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Osztályrendezvények 

1. osztály: Veres Henrietta Katalin- Szakáll Kinga 

2019.10.20. Óvónők bemutató órája 

2019. 12. 05. Jégvarázs II. című mese Kisújszálláson a Vigadóban 

2019. 12.06. Mesemusical a Dérynében 

2019.12.17. Szörny, aki elrabolta a karácsonyt- mesejáték a Dérynében 

2019. 12. 20. Karácsonyi ünnepség. – Fellépés 

2020. 01.08. Utazás a csacsifogattal- Lázár Ervin program (bábelőadás) 

 

2. osztály: Vargáné Molnár Éva- Vadainé Kovács Szilvia 

2019.12. 06. Mesemusical a Dérynében 

2019.12.17. Szörny, aki elrabolta a karácsonyt- mesejáték a Dérynében 

2019. 12. 20. Karácsonyi ünnepség- Fellépés 

 

3. osztály: Hegedűsné Fórián Annamária- Nagy Erzsébet 

2019. 12.05. Jégvarázs II.- Kisújszállás, Vigadó 

2019.12. 17. Szörny, aki elrabolta a karácsonyt- mesejáték a Dérynében 

2019. 12. 20. Karácsonyi ünnepség- Fellépés 

 

4. osztály: Cserés Gabriella- Kiss- Andrási Erika 

2019. 12.06. Mesemusical a Dérynében 

2019.12. 17. Szörny, aki elrabolta a karácsonyt- mesejáték a Dérynében 

2019. 12. 20. Karácsonyi ünnepség- Fellépés 

 

        Az alsós osztályfőnökök és osztálytanítók jó kapcsolatot ápolnak a szülőkkel. Igyekeznek 

őket minden programba bevonni, számítanak a segítségükre. Minden alsós osztály, részt vett a 

DÖK által szervezett Kiskulcsosi hét rendezvényein, bekapcsolódtak a Diáksport napba, 

felléptek a Zenei világnapon, aktívan hozzájárultak a Kisállat kiállításhoz, végigjárták az 

október 23-i állomásokat, kipróbálhatták a karate sportot, tököt faragtak, egészségvetélkedőt 

rendeztek, fotózkodtak és mindenkinél járt a Mikulás. A Pályaorientációs Nap keretén belül, 

aktívan ismerkedhettek a szakmákkal. A 2. félévben farsangi rendezvényeket tartottak. 
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5. osztály: Nagy Éva 

2019.10.08. Halloween buli 

2019. 12. 05. Mikulás buli 

2020.01.07. Színházlátogatás Szolnokon, a Lázár Ervin Program keretében 

 

6. osztály: Dr. Király Józsefné 

2019. 09. 12. Szalonnasütés, szülő- gyerek focimeccs 

2019. 12. 05. Mikulás délután 

2020.02.12. Lázár Ervin Program- Fővárosi Nagycirkusz, Budapest 

 

7. osztály: Jobbágy Gergő László 

2019.10.04. Városi koszorúzás 

2019.10.10. Szentannai Napok 

2019.11.21. Pályaválasztási Szülői értekezlet 

2019.11.23. Műsoros Esten fellépés 

2019. 12. 05. Mikulás délután 

 

8. osztály: Mester Anikó 

2019.09.25. Számháború és szalonnasütés a Kutatóintézetben 

2019.09.26. Gólyaest a Nagykun Református Gimnáziumban 

2019.10.04. Városi koszorúzás 

2019.10.10. Szentannai napok  

2019. 10.22. Október 23-i project 

2019. 11.21. Pályaválasztási szülői értekezlet. 

2019. 12.05. Mikulás délután 

2019.12.20. Karácsonyi műsor- fellépés 

2020.06.19. Ballagás 

 

A felsős osztályfőnökök, a gyerekek délutáni elfoglaltságai miatt nehezebben tudnak az 

egész osztályt összehozó programokat szervezni. A gyerekek részt vettek a DÖK által 

szervezett programokon, a Diáksport Napon, sokan felléptek a Zenei világnapon, bemutatták 
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házi kedvenceiket az Állatok világnapján. Novemberben egész délutános foglalkozáson vettek 

részt a Könyvtárban és a Hungarikumokat ismerhették meg részletesebben, decemberben a 

Pályaorientációs napon, aktív foglalkozások vártak bennünket a Varró István Középiskolában. 

Februárban közös felsős farsangot rendeztünk.  

      Mester Anikó 

az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 
 

4.2. Nevelőtestületi belső tudásmegosztás 

 

- Nevelőtestületünk havonta tart munkaértekezletet tagintézmény-vezetőnk irányításával, 

melyen megbeszéljük a legfontosabb szakmai feladatokat és a felmerülő problémákra keresünk 

együtt megoldásokat.  

-Tagintézményünkben 3 munkaközösség működik, melyek önállóan is tartottak 

megbeszéléseket. 

- A hét közben felmerülő feladatokról a pedagógusok szóban, rövid gyűléseken, e-mailben, 

telefonos egyeztetés alapján értesültek. A digitális oktatás során hetente illetve rendkívüli 

skype-os megbeszélést tartott nevelőtestületünk.  

- Szakmai fejlődésünket szolgálta a gyógypedagógussal való jó együttműködés, mely által a 

tanulási-és magatartási problémákkal küzdő tanulókon hatékonyabban tudtunk segíteni. 

- A szakmai információk átadásának színterei a nevelőtestületi értekezletek, szakmai és 

módszertani továbbképzések, bemutató órák, hospitálások. Az óralátogatásokat megbeszélés, 

az óra elemzése, értékelése zárta. Belső továbbképzéseink, óralátogatásaink segítették szakmai 

önképzésünket. 

- Belső továbbképzés keretében 

 2019. november 20-án óvodapedagógusok és pedagógusok részére tartott 

bemutató órát az 1. osztályban Veres Henrietta Katalin és Szakáll Kinga. 

 „Iskola nyitogató” programunkon belül több alkalommal bemutató 

foglalkozásokat  tartottak pedagógusaink: Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna, 

Vadainé Kovács Szilvia, Nagyné Sütő Mariann 

  Hospitáltuk egymás óráit. 

 

- Nevelőtestületünk nagy része, néhány pedagógus kivételével, részt vett az EFOP 3.2.3-

17GEOMATECH@Digitális tanítási gyakorlat nevű továbbképzésen. Az ott szerzett tudást 

mailto:3.2.3-17GEOMATECH@Digitális
mailto:3.2.3-17GEOMATECH@Digitális
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megosztották azon kollégákkal, akik nem végezték el ezt a továbbképzést, kötetlen beszélgetés 

és hospitálás keretében. A továbbképzés keretein belül kollégáink egymás tanóráit látogatták, 

vették fel videóra és elemezték. Megtörtént 2019. november 8-án és december 7-én a Záró 

kontakt nap. Folyamatosan óravázlatok készítését és a megadott felületre történő feltöltését 

végzik a résztvevő kollégák, a tapasztalatokat megbeszéljük.   

- Tantestületünk 6 tagjának megtörtént a pedagógus önértékelése: Vadainé Kovács Szilvia, 

Horváthné Pandur Tünde, Bordásné Nagy Ildikó, Nagy Erzsébet, Kiss-Andrási Erika, Veres 

Henrietta Katalin. 

-Minősítő eljáráson esett át: Nagy Éva. 

Felkészülésüket a tantestület tagjai figyelemmel kísérték, tapasztalatainkat, észrevételeinket 

megosztottuk egymással. 

Nagy Erzsébet 

 

4.3. Kommunikáció 

Kétirányú információ áramlást támogató kommunikációs rendszert alakítottunk ki: 

elektronikus és papír alapúformában.  

A tanév második felében a digitális kommunikáció kapott nagyobb hangsúlyt, aminek az 

alapja az iskola honlapja, a Kréta és a Moodle volt. 

 

Kommunikáció a tanulókkal: 

 - szóbeli (tanítási órákon, szünetekben, iskolai rendezvényeken) 

- írásbeli (elektronikusan Facebook-on, közösségi oldalakon, hivatalos levélben, ellenőrző 

könyvben) 

 

Szülőkkel:  

- szóbeli (szülői értekezleteken, fogadóórákon, családlátogatás, iskolai rendezvényeken, 

telefonos megbeszéléseken, közösségi oldalakon, e-naplón keresztül valamint napi szinten) 

- írásbeli (elektronikusan Facebook-on, e-mail-ben, hivatalos levélben, ellenőrző könyvben) 

 

Kollégákkal: 

- szóbeli (Skype, Messenger, munkaértekezleteken havonta, szóbeli megbeszéléseken 

alkalmanként, telefonos megbeszéléseken esetenként) 

- írásbeli (elektronikusan e-mail-ben, hivatalos levélben és hirdetőtábla) 
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 Külső partnerekkel: 

- szóbeli (telefonos megbeszéléseken, szóbeli megbeszéléseken esetenként,) 

- írásbeli (hivatalos levélben, elektronikusan e-mailben, közösségi oldalakon) 

 

Davies Margit Mária 

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. 

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 
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szervezésével támogatják alapítványunkat és jól együttműködnek az iskolai 

Diákönkormányzattal.  

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.  

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.  

Különösen jó az együttműködés – az eredményes oktató-nevelő munka érdekében – a város 

óvodáival, általános iskolákkal és a középfokú oktatási intézményekkel. 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, 

- Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Gyámügyi 

Osztálya, 

- iskolaorvos, iskolai védőnő, 

- Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár,  

- Györffy István Nagykun Múzeum, 

- Karcagi Rendőrkapitányság,  

- Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság,  

- Magyar Vöröskereszt Karcagi Területi Szervezete, 

- Kátai Gábor Kórház, 

- Karcagi Hírmondó,  

- Karcag Televízió      Veres Henrietta Katalin 
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5.2. Közös szakmai feladatvállalás hazai intézményekkel 

 

Iskolánkban tanító pedagógusok mindig figyelemmel kísérik és aktívan részt is vesznek a 

városban illetve a környező településeken zajló eseményeken. Ennek megfelelően ebben az 

évben a következő programokon vettünk részt: 

 

Időpont Helyszín Esemény neve 

2019.09.13. Budapest Nagy Sportágválasztó 

2019.09.23. Kátai Gábor kórház 
Egészségfejlesztési programsorozat 

III. EFI találkozó 

2019.09.25. 
Madarász Imre Egyesített Óvoda 

Zöldfa úti óvoda 
Mihály napi vásár 

2019.09.26. 
Madarász Imre Egyesített Óvoda 

SZIM óvoda 
Családi Sport délután 

2019.09.27. 
Madarász Imre Egyesített Óvoda 

       Jókai  úti óvoda 
Szüreti rendezvény 

2019.09.29. Karcag Római Katolikus templom 
Hegedűs Endre  

Jótékonysági előadása 

2019.09.30. 
Karcagi Ifjúsági ház- Csokonai 

Könyvtár 
Népmese napja 

2019.09.30. 
Vigadó Kultrális Központ 

Kisújszállás 

EFOP- 3.1.6 

Projektnyitó Konferencia 

2019.10.03. 
Madarász Imre Egyesített Óvoda 

Zöldfa úti óvoda 

A megújult óvoda köszöntése, 

bemutatása 

2019.10.04. Karcag, Aradi vértanúk tere 

Nemzeti Gyásznap 

Aradi vértanúk tiszteletére rendezett 

megemlékezés, koszorúzás 

2019.10.04. 
Mezőtúri Általános Iskola és AMI 

Mezőtúr 
EFOP 3.2.3. Szakmai nap 

2019.10. 04-05-

06. 
Zalaszabar Élménytábor 

2019.10.10. 
Szentannai Sámuel Középiskola és 

Kollégium 
Szentannai- Napok 

2019.10.10. 
Kádas Gy. EGYMI 

Kisújszállás 

Nemzeti pedagógus kar- 

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei 

Szakmai Konferencia 

2019.10.15. 
            Kádas Gy. EGYMI 

            Kisújszállás 
Munkaközösségi Értekezlet 

2019.10.15. 
Madarász Imre Egyesített Óvoda 

( Györffy István Nagykun Múzeum) 

„Barangoló” Ismerkedés a kunok 

letelepedésével, életmódjával  a 

múzeumban. 
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2019.10.16. 
Karcagi Ifjúsági ház- Csokonai 

Könyvtár 
SZIKFOLT Klub, őszi kiállítás 

2019.10.22. 
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár 
Emlékezzünk ’56- os hőseinkre 

2019.10.22. 
KTKTSZSZ Központ Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat 
Szakmaközi megbeszélés 

2019.10.29. Karcag, Kátai Gábor Kórház Szülők Akadémiája c. program 

2019.11.06. 
J-N-SZ Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 
Intézményvezetői Szakmai Fórum 

2019.11.08. 
Mezőtúri Általános Iskola és AMI 

Mezőtúr 
Záró kontakt nap 

2019.11.01. 
Karcag Ady Endre út 12. 

 
II. Világháborús hadtörténeti kiállítás 

2019.11.08. 

13:00 

KÁIAMI Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskola Tagintézménye 
Ismeretterjesztő koncert gyerekeknek 

2019.11.08. 

16:45  

KÁIAMI Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskola Tagintézménye 
Ünnepi Hangverseny 

2019. 11.19. 
Aba- Novák Agóra Nonprofit Kft. 

Szolnok 

Digitális Témahét 2020 

Szakmai Műhely 

2019.11.23. 
KÁIAMI Kiskulcsosi Tagintézmény 

tornaterme 
Kiskulcsosi Műsoros Est 

2019.11.26. 
Karcagi Ifjúsági ház- Csokonai 

Könyvtár 
Hungarikum játszóház 

2019.11.26. 
KÁIAMI Kováts Mihály 

Tagintézmény 
Molnár Anna matematika verseny 

2019.12.01. 
Karcag Városi Önkormányzat és a 

Nagykunságért Civil Fórum Egyesület 
Adventi Program 

2019.12.05. 
Karcagi Nagykun Református 

Általános Iskola 

Sokoldalú személyiségfejlesztés az 

ének- zene órán,, informatika és más 

művészetek eszközeivel 

2019.12.06. 
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár 

„Az Osztrák- Magyar Monarchia és a 

Történelmi Magyarország összeomlása” 

könyvbemutató 

2019.12.07. 
Mezőtúri Általános Iskola és AMI 

Mezőtúr 
Záró kontakt nap 

2019.12.14. 
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

KözpontK SZ. C  
Cent- rumba  örömzenei koncert 

2019.12.16. 
KÁIAMI Kováts Mihály 

Tagintézmény, Varró u.8. 

Kováts- Tehetségpont 

Sodoku- Párbaj 

2019.12.16. Karcagi Városháza díszterme Adventi Rajzpályázat 

2019.12.17. 
KÁIAMI Kováts Mihály 

Tagintézmény, Varró u.8. 

Kováts- Tehetségpont 

Fizika körének kísérleti bemutatója 

2019.12.20. Erkel Ferenc Művészeti Iskola Városi karácsonyi hangverseny 

2019.12.21. Karcag, Városi Sportcsarnok Galamb kiállítás 
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Kiss-Andrási Erika 

 

6. Együttműködés civil szervezetekkel 

 

Tárgyi feltételeink javításáért hozták létre és minden évben jelentősen segíti munkánkat a 

Kiskulcsosi Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány, valamint a Kiskulcsosi Általános 

Iskola Diáksport Egyesület.  

2020.01.10. 
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár 
KUNKAPU c. könyv bemutatása 

2020.01.12. Karcagi Református Nagytemplom DON- i megemlékezési 

2020.01.17. Szent Pál Marista Általános Iskola 
Rajzpálázat 

Téma: Környezettudatosság 

2020.01.21-22. 
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár 
A Magyar Kultúra Napja 

2020.01.26. Fővárosi Nagycirkusz Budapest 
Fesztivál+ Varázslatos Győztesek 

előadás Pedagógus Díszbemutató 

2020.01.29. Eger 
Kováts Tehetségpont tapasztalatszerző 

útja 

2020.01.30. 
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár 

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Újévi 

koncert 

2020.02.11. József Attila utca Györffy Napok ünnepi megnyitója 

2020.02.12. Fővárosi Nagycirkusz Lázár Ervin Program Fesztivál + 

2020.02.14. 
Györffy István Katólikus Általános 

Iskola 
„Györffy –Téka „olvasóverseny 

2020.02.14. 
Déryné Kulturális Turisztikai Sport 

Központ és Könyvtár színházterme 
Györffy Néptánc Gála 

2020.02.27. 
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális  Szolgáltató 
Éves gyermekvédelmi tanácskozás 

2020.02.28. 

SZIM óvoda-Gépgyár utca-

Kisújszállási út-Kisföldeki kosárlabda 

pálya 

Farsangi felvonulás Kisföldek 

2020.03.03. 
KÁIAMI Kiskulcsosi Általános 

Iskolai Tagintézménye 

Lázár Ervin  Program Benedek Elek 

Cercuska című bábelőadás 

2020.03.06. 
Karcagi Nagykun Református 

Általános Iskola 
Arany János Balladamondó Verseny 

2020.03.09. Karcagi Arany János Általános Iskola 
Karcagi Arany János Általános Iskola 

„Aranyo Napok” Rajzverseny 

2020.03.09. 
Déryné Kulturális ,Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár 

Dr. Zacher Gábor „Mindennapi 

boldog(talan)ságaink „ című előadás 

2020.03.10. Karcagi Arany János Általános Iskola Városi Irodalmi verseny 

2020.03.12. Karcagi Arany János Általános Iskola Városi Toldi erőverseny 
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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. 

Karcagi Sportegyesülettel a diákok sportrendezvényi alkalmával egész évben folyamatos a közös 

munkánk. 

Sütő Kézisuli tanulóink felkészítését, versenyeztetését biztosítja. 

2002 óta testvérvárosi kapcsolatot ápol tagintézményünk a Szepsi város Boldog Salkaházi 

Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Óvoda, Alapiskola, Gimnázium diákjaival és tanáraival. 

 

7.  A pedagógiai munka feltételei 

7.1. Személyi feltételek alakulása 

Engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 21 státus 

Betöltött álláshelyek száma: 19 fő  

Betöltetlen álláshelyek száma: 2 fő  

Tartósan távollévő: Lajtosné Békési Anikó 

áttanító pedagógusok 8 fő:  

- Bacsó Andrea Rózsa 5 óra vizuális kultúra,  

- Lévainé Kovács Róza 4 óra fizika,  

- Karas Elvira 9 óra biológia-kémia-fizika,  

- Sánta Ágnes Gabriella 10 óra SNI fejlesztés,  

- Tóthné Szűcs Judit 2019. 09. 02-től 2019. 09. 30-ig 2 óra angol nyelv,  

- Tóth-Bartók Dániel 5 óra ének-zene és énekkar 2019. 09. 02-től 2019. 11. 25-ig,  

- Vida Attila 3 óra BTMN fejlesztés,  

- Vargáné Törőcsik Ágnes 1 óra BTMN fejlesztés. 

EGYMI áttanító gyógypedagógusa 1 fő: Vincze Dóra szomatopedagógus 3 óra 

mozgásfejlesztés. 

2019. október 1-én 1 fő pedagógus – Davies Margit Mária angolnyelv szakos tanár kezdte meg 

munkáját tagintézményünkben. 



145 
 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 2019-2020 tanév év végi beszámolója  

2020. június 25 -én a nevelőtestület által elfogadva. 
 

Tagintézményünk pedagógusai – 4 fő - a Kováts Mihály tagintézményben áttanítanak az alábbi 

módon: 

- Bordásné Nagy Ildikó 13 óra SNI fejlesztés,  

- Horváthné Pandur Tünde Róza 18 óra magyar nyelv és irodalom 2019. 09. 02-től 2019. 

11. 25-ig, ezután 13 órát, 

- Mester Anikó 8 óra történelem és állampolgári ismeretek, 

- Nagy Erzsébet 4 óra testnevelést, majd 2020. 01. 27-től 1 óra etika, 3 óra Komplex 

Alapprogram, 1 óra egésznapos oktatás 2.a osztályban. 

Nagy szükség lenne tantestületünkben egy fizika – kémia szakos, egy technika-bármely szakos 

tanárra. 

Egyéb munkakörök:  

- kisegítő dolgozó (takarító 2 fő, karbantartó 1 fő) 

Tartósan távollévő dolgozónk Medgyesi Gábor karbantartó, akinek a helyettesítésére Laczi 

Mihály jött 2020. 01 07-2020.03.31. között, majd 2020. 04. 01-től Fülőp Mihály segíti 

munkánkat. 

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök: 

-gyógypedagógiai asszisztens: 0,5 fő, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 0,5 fő 

Közcélúak foglalkoztatása: az idén sajnos nem volt. 

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 biztosítja.  

Beszerzések I. félévben  

  

2 liter Fozát gyomírtószer                4 900 Ft  

takarófólia létrázható              12 950 Ft  

Gyomírtó ( 4 liter Fozat)                9 800 Ft  

Szénmonoxid érzékelő             13 500 Ft  

Nemzeti zászló               3 800 Ft  

2019. évi Hangszercsere program:Roland-F-140R-CB Digital Zongora           420 000 Ft  

2 db Display port HDMI átalakító               5 000 Ft  

6 kg-os porraloltó készülék             11 500 Ft  
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Irodaszerek          153 543 Ft  

Hypó 1/1  650 db Kiskulcsosi             63 564 Ft  

Tankerület karácsonyi ajándéka dolgozóknak             69 000 Ft  

Tankerület karácsonyi ajándéka tanulóknak          303 000 Ft  

VT01/V Csengő                3 200 Ft  

1100 literes használt hulladékszállító edény              58 534 Ft  

Összesen:       1 132 291 Ft  

  

Karbantartási anyagok:  

1/2" Radiátor szelep  8 db              13 523 Ft  

E27 60 W és 75 W normál izzó 15 db                3 753 Ft  

karbantartási anyagok             10 714 Ft  

Radiátor DK 600/1800 Kiskulcsosi 17. sz tanterem/ebédlő 34200 Ft 

Szerszámigény: Lombszívó, telexkópos karos ágvágó, hómaró  32370 Ft 

Szerszámigény: Betonfúró készlet 6 db-os, elektromos láncfűrész, 

villáskulcs készlet 18 db-os, reszelő, Favéső klt 4 db-os, kompresszor, 

Szerszámosláda 19", ablaklehúzó  

111050 Ft 

Karbantartási anyagok: 12 db Flexibilis cső,12 db  Közdarab              10 200 Ft  

Karbantartási anyagok: Mosdókagyló, Giacomom légtelenítő 1/2"             19 583 Ft  

Spiráltömlő, levegős pisztoly  (kompresszorhoz) Kiskulcsosi               3 670 Ft  

4 mm-es síküveg javítás 4-es terem ablak és szekrényajtó             15 010 Ft  

21 Wattos perec izzó Kiskulcsosi               4 502 Ft  

Összesen:          258 575 Ft  

  

Szolgáltatások: 

 

 

Anyagköltség + munkadíj interaktív kijelző hálózati csatlakoztatásához              72 138 Ft  

Bizhub 223/283  fénymásoló másolati és üzemeltetési díj              53 328 Ft  

Alsós tanári villanyszerelés, fúrott kút villamos hálózat javítása             39 000 Ft  

Kerítés bontási és elkészítési munkái       3 499 999 Ft  

Bizhub 223/283  fénymásoló másolati és üzemeltetési díj              11 763 Ft  

Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás             53 580 Ft  

Tűz és munkavédelmi szolgáltatás             36 000 Ft  

Különjárati autóbusz utazási költség Karcag - Mezőtúr EFOP-3.2.3-17-

2017-00012 pályázat terhére 2019.10.04 

            44 450 Ft  
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Konica Min BH 185fénymásoló bérleti és másolati díj                 2 289 Ft  

Belföldi kiküldetés Dr Király Józsefné részére Hajdúszoboszlóra az EFOP-

3.2.3-17-2017-00012 pályázat terhére 2019.11.07 

              4 698 Ft  

Különjárati autóbusz utazási költség Karcag – Mezőtúr EFOP-3.2.3-17-

2017-00012 pályázat terhére 2019.12. 07. 

            44 450 Ft  

11 db villanykapcsoló felszereléssel Kiskulcsosi tornateremben             26 400 Ft  

Összesen:       3 888 095 Ft  

 

Beszerzések II. félévben  

Szakmai dologi: Jutalomkönyvek népdaléneklési versenyre             39 949 Ft  

Szakmai dologi: alapműveleti matematika verseny nevezési díja             12 000 Ft  

Szakmai dologi: Jutalmazás költsége a Kiskulcsosi farsangra/ Csoki, 

édesség/            20 000 Ft  

Papír áru (kéztörlő, szalvéta, toelett papír)           529 174 Ft  

Szemeteszsák, toalett papír Kiskulcsosi          101 948 Ft  

Szemeteszsák             18 771 Ft  

Nőnapi virág             20 000 Ft  

5 db HPx1000 vezetékes egér             12 500 Ft  

Tisztítószerek          542 563 Ft  

Motorolaj Fűnyíróba                  990 Ft  

Motorbenzin  fűnyíróba               7 500 Ft  

Fozát gyomírtószer 2 liter               6 700 Ft  

Szakmai dologi: Könyvutalvány ballagásra jutalmazásra             25 000 Ft  

Szakmai dologi: Jutalomkönyv Tanévzáró ünnepségre             79 888 Ft  

Tanügyi nyomtatványok 2020/2021 tanévre Kiskulcsosi          118 302 Ft  

Szakmai dologi: Emlékplakett, virágcsokor az év pedagógusa díj             13 000 Ft  

Motorbenzin               7 600 Ft  

Fozát gyomírtó 2 liter               6 700 Ft  

Összesen:       1 562 585 Ft  

  

Karbantartási anyagok:  

DK 22 600-1000 Radiátor, 1/2" radiátor szelep EM és VT             23 618 Ft  
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Karbantartási anyagok             42 345 Ft  

Karbantartási anyagok öntözőrendszerhez             63 600 Ft  

Karbantartási anyagok lambéria javításához             43 750 Ft  

Nyári karbantartásra anyagbeszerzés             70 000 Ft  

  

Összesen:          243 313 Ft  

Szolgáltatások:  

Dugulás elhárítás             50 000 Ft  

Belföldi személyszállítás Szolnokra LEP program Kiskulcsos, Kováts            35 196 Ft  

Égéstermék elvezető ellenőrzés             38 354 Ft  

Áramkörök helyreállítása ás új áramkörök kiépítése           250 603 Ft  

Bizhub -223/285 fénymásoló bérleti díj             71 187 Ft  

Bizhub-185 fénymásoló másolati díj             22 977 Ft  

Tégla kémény bontása, lezárása          426 000 Ft  

Szakmai dologi: Személyszállítás Diákolimpia kézilabda versenyre III. 

Kcs fiú kézilabda csapat Karcag-Mezőtúr-Karcag              44 450 Ft  

Szakmai dologi: Személyszállítás Diákolimpia kézilabda versenyre 

Karcag-Kunhegyes-Karcag              44 500 Ft  

Tetőjavítás tornaterem beázás után  
         221 500 Ft  

Személyszállítás Budapestre a Lázár Ervin program keretében          111 760 Ft  

Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás              9 720 Ft  

EFOP-3.2.3-17 pályázat terhére: Belföldi kiküldetés Cserés Gabriella 

részére saját gépkocsival Tiszafüredre 06. 19-20            10 275 Ft  

Összesen:       1 336 522 Ft  

 

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, 10 interaktív táblával indítottuk. Két 

projektor, fényképező, kamera, hangosító rendszer, táblagépek és nyomtatók, multifunkcionális 
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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 Karcagi Tankerületi központ pályázata az EFOP-3.2.3-17-2017-00012 azonosító számú 

projekt keretében digitális pedagógiai-módszertani csomag beszerzése a kreativitás és 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatására által intézményünk 2 db Edbot 

humanoid robottal gazdagodott. A robotok tanórai, szakköri használata, bemutató órák és belső 

tudásmegosztás a következő tanév feladata lesz. 

EFOP-3.2.3-17-2017-00062 Digitális környezet kialakítása című pályázat keretében 1 laptopot, 

4 interaktív táblát, 4 Epson EB-U05 FHD projektort, 1 interaktív kijelzőt, 52 tabletet a hozzá 

tartozó töltő-tároló eszközzel és 2 routert szereztünk be. Ehhez kapcsolódóan szoftverek is 

telepítésre kerültek. 36 Eset NOD32 vírusirtó,  38 Netsupport DNA EDU Pack interaktív 

oktatási alkalmazást és  12 Adobe Acrobat PDF-megjelenítő, szerkesztő programot 

telepítettünk.  

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. 

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. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
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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. 

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 

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. Az 

elvégzett Geogebra képzésen megszerzett ismereteket, tabletek, okoseszközök bevonásával 

hasznosítjuk, beépítjük az óravázlatainkba. Ezáltal minden évfolyamon megnőtt az IKT 

eszközökkel tartott tanórák száma.  

A szülői közösségnek is megmutatjuk például az iskolanyitogató foglalkozások keretében az 

eszközöket. A kapcsolattartás formája kiegészült a közösségi oldalak használatával. 

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. 
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Az online tanítás-tanulás során a digitális írástudás jelentős mértékben fejlődött. 

Intézményünkben a pedagógusok a tantárgyaik oktatása során a MOODLE Digitális Oktatási 

Felületen és a Kréta felületen keresztül tartották a kapcsolatot a szülőkkel és a tanulókkal. A 

felület alkalmas mindenféle típusú fájl, url cím, stb. feltöltésére, kezelésére, mind tanórai, mind 

számonkérő helyzetben. A tanulók is ide tölthették fel a kész munkájukat. E mellett az 

elsődleges kommunkiáció az osztályok facebook csoportjára, messengerre, emailes felületekre, 

kréta üzenetekre helyeződött át. Sok tanár tartott online órát, feleltetést, számonkérést 

videochaten keresztül. Saját videókat készítettek és azokat tették elérhetővé a tanulók számára. 

A következőkben a pedagógusok által leggyakrabban használt oldalakat, alkalmazásokat 

sorolnám fel: 

 

geogebra.org  Redmenta  LearningApps  

Wordwall Matekoázis Okos doboz 

Youtube Csibésztúra  Bandicam 

Zoom PowePoint Pinterest 

NKP Szabadulószoba ClassDojo 

Prezi mksz.hu pedagogusvilág.hu 

icograms.com sutori.com tananyag.mdoe.hu 

tudasmania.hu fejlesztomuhely.blogspot.com facebook tanári csoportok 

 

Sajnos a szakadék is nagyobb lett a tanulók között, mivel elengedhetetlen a megfelelő tárgyi 

háttér, ami sajnos nem mindenkinek állt rendelkezésére.  

A szülőkre is nagy terhet rótt a gyermekük tanulmányi előmenetelének nyomon követése, 

segítése. A digitális oktatásnak sok előnye van, amit meg tudunk majd tartani a 

későbbiekben is.       

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 
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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.  

 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. 
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 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.            

- 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. 
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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 

 

Iskolánk pedagógusai fontosnak tartják az élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódó 

kompetenciák elsajátítását és azt, hogy ők maguk is rendelkezzenek ezzel az attitűddel.  

Tantestületünk módszertanilag jól képzett pedagógusokból áll, a gyakorlati életben 

hasznosítható tudást igyekszik átadni a diákoknak. 

 

Kollégáink belső továbbképzéseket szerveztek: 

 2019. november 20-án óvodapedagógusok részére tartott bemutató órát az 1. 

osztályban Veres Henrietta Katalin és Szakáll Kinga. 

 Hospitáltunk, látogattuk egymás óráit.  

 

 Módszertani továbbképzési programokon vettünk részt: 

1. "Emelt szintű mentorálás az esélyteremtő Útravaló ösztöndíjprogramban"   

2019. 06.20 - 2019. 09. 15. Továbbképzés, távoktatás mentorok számára. 

Részt vettek: Horváthné Pandur Tünde Róza, Nagy Éva, Mester Anikó   

2. EFOP-3.2.3-17-2017-00012  

2019.06.01.-2019.09.30. Digitális tananyag beépítése a mindennapi tanítási-tanulási 

folyamatba. Digitális és matematikai kompetencia fejlesztés. 

Résztvevők: 12 pedagógus    

3. EFOP-3.2.3 projekt műhelymunka-Mezőtúr  

2019.10.04. Digitális eszközfejlesztés, pedagógus továbbképzések.  Tárgyi feltételeink 

javítása az új IKT eszközökkel, valamint a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése. 

Résztvevők: 12 pedagógus    

4. EFOP-3.2.3 projekthez kapcsolódó Georobot (Edbot) képzés  
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2020.06. 17-19. Digitális eszközfejlesztés, pedagógus továbbképzések  

Résztvevők: 2 pedagógus    

5. GEOMATECH digitális tanítási gyakorlat - 84 órás folyamatba ágyazott blended képzés 

2019. 02. 09-12.31/   12  kontakt, 72 online óra. Digitális eszközfejlesztés, pedagógus 

továbbképzése. 

Résztvevők: 12 pedagógus   

6. Digitális Oktatási Stratégia 2019. 11.07.   1 tanítási nap pedagógus továbbképzés 

(műhelymunka) EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 pályázathoz kapcsolódóan. 

Innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása.  

Résztvevők: 1 tanító- Cserés Gabriella, 1 tanár- Dr. Király Józsefné  

7. A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű 

használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 – Alapozó továbbképzés.  

IKT eszközök rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban. 30 órás- 

akkreditált képzés 

Résztvevők: Az egész tagintézmény nevelői  

Davies Margit Mária 

7.5. Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer 

 

Pedagógus ellenőrzés/minősítés jogszabályai 

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba 

lépéshez (2019-re Ötödik javított változat, 2020-ra Hatodik javított változat). 

- Útmutató a mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (2019-re Harmadik 

javított változat) 

- Tanfelügyeleti kézikönyv –2019. 01. 01-től Ötödik javított kiadás (Általános iskola) 

- Önértékelési kézikönyv –2019. 01. 01-től Negyedik javított kiadás (Általános iskola) 

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 

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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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.  

Az idén az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti eljárást nem kezdeményezett tagintézményünkben. 

A pedagógusok szakmai munkájának külső értékelése ebben a tanévben 2 pedagógusnál volt: 

Nagy Éva minősítési eljárásra jelentkezett, megcélozva a Pedagógus II. fokozatot.  

Az óralátogatás és a portfólióvédés 2019. november 7-én megvalósult.  

Török Csilla intézményvezető-helyettes jelentkezett Mesterpedagógus fokozatot célzó 

minősítő eljárására, (fejlesztő innovátori tevékenység).  

A védésre 2020. február 6-án került sor iskolánkban.                                                                                         

Mindketten lelkiismeretesen felkészültek az eljárásra, nagyon szép eredménnyel, sikeresen 

végeztek.                                                                                                                                                       

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 

2019-2021 között a 2. alkalommal nyertük el az Ökoiskola címet. Az őszi munkálatok, 

kertrendezés, avargyűjtés és a munkatervben meghatározott feladatok megvalósultak, de a 

tavaszi nagyobb horderejű vállalásainkat a veszélyhelyzet kihirdetése miatt nem tudtuk 

megvalósítani. Ezeket a következő tanévben fogjuk pótolni. A Fenntarthatósági Témahét 

áthelyezése is lehetővé teszi, hogy ősszel csatlakozzunk a felhívásokhoz. 

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 4 korcsoportban van jelen, 4 fiú és 2 lány 
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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 

Arany János Általános Iskola 

Bucsa:  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

Berekfürdő:  Veress Zoltán Általános Iskola 

Kisújszállás:  Arany János Általános Iskola 

 

         Jobbágy Gergő László  

  testnevelő  

 

 Útravaló ösztöndíjprogram 

A Belügyminisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  2019. augusztus 

21-én nyílt pályázatot hirdetett a 2019/2020. tanévre, az Útravaló Ösztöndíjprogram  Út a 

középiskolába és Út az érettségihez alprogramban való részvételre. 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2019. szeptember 23-a volt. 

 

A 2005 óta működő Útravaló Ösztöndíjprogram személyes mentori támogatást és ösztöndíjat 

Nyújt hátrányos helyzetű, roma tanulók részére a lemorzsolódás megelőzése, valamint a 

továbbtanulási utak megerősítése érdekében. Az Útravaló Ösztöndíjprogramba a tanulók 

elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek be, de az ösztöndíj mértéke 

teljesítményalapon, az előző év végi tanulmányi eredménytől függ.  

 

A vissza nem térítendő támogatás a 2019/2020 - as tanév 10 hónapjára (2019. szeptember 1-től 

2020. június 30-ig) vonatkozik. 
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Út a középiskolába alprogram 

Tanulmányi átlag 

minimum 

Tanulmányi átlag 

maximum 

Ösztöndíj összege 

3,0 3,49 9000 Ft/hó 

3,5 3,99 12000 Ft/hó 

4,0 4,49 13500 Ft/hó 

4,5 5,0 15500 Ft/hó 

 

Az Út a középiskolába alprogram célja a részt vevő tanulók felkészítése érettségit adó 

középiskolában való továbbtanulásra.  

 

A program célkitűzése, hogy az Út a középiskolába alprogramban résztvevő tanuló a 

mentorálási tevékenységet és az ösztöndíjas időszakot követően felvételt nyerjen érettségit adó 

középiskolába. 

Az a tanuló pályázhat, aki  

- a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban áll  

- a pályázat időszakának tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanul  

- a jelentkezés benyújtásának időpontjában halmozottan hátrányos helyzetű, vagy védelembe 

vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy utógondozásban 

részesül, vagy hátrányos helyzetű 

- valamint az „Út a középiskolába” alprogram esetében 7-8. évfolyamon tanul és az előző tanév 

végi tanulmányi átlaga eléri a 3,0-et (a magatartás és szorgalom jegyek nem számítandóak az 

átlagba!) 

Tagintézményünkben 4 pedagógus pályázott, 13 tanulóval.  

A döntési lista 2019. december 13-án jelent meg az EMET honlapján. 

 

 

 mentor tanuló továbbfutó új pályázó nyert nem nyert 

Mester Anikó Budai Dominik Milán 8.  x  x  

Czinka Benjamin 8.  x  x  

Nagy Éva Hérmán Éva 8.  x  x  

Gönczi Imre István 8. x  x  

Hérmán József  7.  x  x 
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Horváthné Pandur 

Tünde Róza 

Tóth János László 7.  x x  

Balogh Ádám Sándor 7.  x  x 

Kinczel Alexandra 7.  x  x 

Jobbágy Gergő 

László 

Zsákai Márk 7.  x x  

Fátyol Imre 7.   x x  

Bihari Bence 7.  x x  

Murányi Márkó 7.   x  x 

Sipos Norbert 7.   x  x 

 

A 2019-2020. tanévben 8 tanuló 4 mentor tanár segítségével vesz részt a programban. 

A tanulók előrehaladásáról a mentorok naplót vezetnek az előzetesen leadott egyéni fejlesztési 

tervben meghatározottak szerint.  

Az első részbeszámolót február 29-ig, a második részbeszámolót május 30-ig kellett elkészíteni.  

A március 16-án életbe lépő digitális munkarend bevezetéséhez az Útravaló 

Ösztöndíjprogramban részt vevő tanulóknak, mentoroknak is alkalmazkodni kellett. A tanulók 

mentorálása személyes találkozást nem igénylő foglalkozás formájában telefonon keresztül 

vagy online történt. 

A négy 8-os tanuló sikeresen befejezte alapfokú tanulmányait, mindannyian felvételt nyertek 

középiskolába.  

Folyamatban van a harmadik részbeszámoló és a záró beszámoló készítése. 

           Nagy Éva 

 

 TÁMOP-6.1.2. A -14/ 1-2014-0001 Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztési (TIE) 

pályázati program fenntarthatósága keretében 2019. szeptember 2. - 2020. március 14-ig a 

következő programokat szerveztünk, rendeztünk: 

- Száj –és test higiénia 

- Sérülés megelőzés 

- Sportos Nagyrendezvény 

- Sportos Nagyrendezvény 

A foglalkozásokról feljegyzéseket és fényképeket készítettünk. 

2020. 02.10-én kérdőívet töltöttünk ki a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés nyomon 

követéséhez. 
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2020. 04.06-án az adatrögzítő rendszerben beszámolót készítettünk a 2018.09.01-2019.08.31. 

valamint a 2019.09.01 - 2020. 08.31. időszakra. 

Veres Henrietta Katalin 

Kiss-Andrási Erika  

intézményi koordinátorok 

 

 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.) 

- 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, félévenkénti jelentési és adatszolgáltatási 

kötelezettsége van az iskolánknak. A számítógépet használó általános iskolai tanulók arányáról 

kellett statisztikai adatokat megadni a Fejlesztési Nyomonkövető Felületen.  

 

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 

 

Az Oktatási Hivatal tájékoztató levelében a TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 azonosítószámú 

projekt eredményei a következők:   
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 Elért érték Vállalt érték 

IKT-eszközökkel tartott tanítási órák aránya: 28,98% 30%  

 

IKT-eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók aránya: 88,13%  

 

50% 

IKT-eszközökkel oktatott SNI tanulók aránya:  

 

86,69% 30% 

Számítógépet használó tanulók aránya:   

 

82,42% 75% 

 Az adatok összes intézmény összevont adatai nem egyetlen intézményre értendőek. 

 

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, a változásokat jelezzük az ENYIR-ben.  

A pályázat fenntartási ideje 5 év. 

Cserés Gabriella 

kapcsolattartó 

 

 A Karcagi Tankerületi központ pályázata az „EFOP-3.2.3-17-2017-00012 azonosító 

számú projekt keretében digitális pedagógiai-módszertani csomag beszerzése a kreativitás és 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatására” által intézményünk 2 db Edbot 

humanoid robottal gazdagodott. Szakáll Kinga és Cserés Gabriella vett részt 2020. június 17-

19-én „Kreatív programozás Edbottal a humanoid robottal” című 30 órás továbbképzésen, 

ahol megismerkedtek az Edbot szoftver angol nyelvű kezelőfelülettel és a robotot irányító 

szerver programmal. A robotok tanórai, szakköri használata a következő tanév feladata lesz. 

 

Cserés Gabriella 

 

 Az Oktatási Hivatal által szervezett MaTalent5 országos matematikai 

tehetségazonosító online mérésbe kapcsolódott be a 4. évfolyam 17 tanulója Cserés Gabriella 

pedagógussal. A szülői tájékoztatás és nyilatkozat kitöltése után lehetőség volt a feladattípusok 

gyakorlására a www.tehetsegkapu.hu oldalon. Az online mérésre 2020. március 05-én került 

sor, az informatika teremben. A mérésnek kötött forgatókönyve van. Bereczki Zoltán 

rendszergazda segített az előkészületekben. A tanulók beléptek a saját mérési azonosítójukkal 

a felületre és 45 perc állt rendelkezésükre a feladatok értelmezésére és megoldására. 

http://www.tehetsegkapu.hu/
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 A szerzett képességpont alapján a matematikai mérésben részt vevő tanulók: 

felső 1%-a 736 pont vagy e felett teljesített: átütő tehetségfejlődésű tanuló, 

felső 6 %-a 662 pont vagy e felett teljesített: kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló, 

felső 25 %-a 569 pont vagy e felett teljesített: tehetségígéret. 

Az elért eredmények, képességpontok alapján 2 tanuló esett a felső 25%  tehetségígéret 

kategóriába. 659 és 572 képességpontot szereztek. A 17 tanuló eredményekről a szülőket 

tájékoztattam. 

Cserés Gabriella 

 

 A „Tehetségek Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú  

MATEHETSZ projekt 

A Tehetségek Magyarországa (EFOP3.2.1-15-2016-00001) kiemelt projekt keretében 

Matehetsz pályázatot adtunk be Lévainé Kovács Róza intézményvezető-helyettessel a Kováts-

Tehetségpont keretein belül. A nyertes pályázat célja tehetségsegítő programok megvalósítása, 

a tanulók tehetségfejlesztésének ösztönzése és támogatása, valamint a tehetségsegítéssel 

összefüggő témájú műhelybeszélgetések pedagógusok, pszichológusok, szülők és más 

szakemberek részére.  

Az 1. elemében a természetes anyagokat felhasználó, népművészeti jellegű, egyedi termékeket 

előállító karcagi kézművesek segítségével a kihalófélben lévő szakmák, mesterségek 

megismertetése, egyes népi kézműves technikák kipróbálásán keresztül. 

A 2. része szabadtéri játékok, tanulással egybekötött feszültségoldás az erdei tornapályán. 

A 3. alkotóeleme a pályaorientációs nap, melynek célja a figyelem ráirányítása a helyben 

választható szakmákra, annak megismertetése a tanulókkal, hogy milyen készségek, 

képességek szükségesek ahhoz, hogy a választott terület jó szakemberei legyenek, hogy milyen 

lehetőségek várnak a leendő munkavállalókra. Zárásként a kutató intézet és a kutatók, 

vegyészek munkájába nyertünk volna betekintést. 

A megvalósítás 2020. március 02. és május 31-e közötti időszakban lett volna. 

Az 1. foglalkozás után a megváltozott helyzet miatt halasztást kértünk, melyet a naptári év 

végéig meg is kaptunk.                                                                               

Horváthné Pandur Tünde Róza 

segítő pedagógus 
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 EFOP 3.2.1-15-2016-00001 Tehetségek Magyarországa – MATEHETSZ – 

Tutorhálózat kiemelt európai uniós projekt  

 

Sikeres pályázatot adtunk be 1 tanulóval a fent említett projektbe, melynek célja, hogy 

a tutor, segítő, támogató, tanácsadó tevékenységével a tutorált tanuló, tehetség, 11 hónapon át 

személyre szabott tehetségsegítést kapjon. Segít a tanulónak a saját egyéni elképzelése, 

érdeklődése alapján tehetségsegítő személyeket, szervezeteket keresni, részt venni 

tehetséggazdagító programokban, és gondoskodik arról, hogy elkészüljön a tanuló profilja, ami 

számára és segítői számára is mutatja a lehetséges előrelépési irányokat. A tutor segít 

fenntartani a tehetség motivációját, valamint elérni a céljait, figyelembe véve erősségeit és 

fejlesztendő képesség területeit. 

A kialakult helyzet miatt ez évben elmaradt a tehetségek tábora, de már egy-két önismereti 

hétvégén részt vehetett a tutorált diák, ill. egyéni tehetség tanácsadásban részesült. 

Május végén ösztöndíjra terjesztettem fel, melynek eredményét várjuk. 

 

                                                                                           Horváthné Pandur Tünde Róza 

                                                                                                     ajánló pedagógus 

 

 A Digitális környezet a köznevelésben - EFOP-3.2.3-17-2017-00012 azonosító 

számú pályázat lehetőséget teremt tagintézményünkben: 

Az infrastrukturális feltételek biztosítására 

 Interaktív 70” feletti megjelenítő  4 db 

 megjelenítéshez szükséges eszköz (esetlegesen projektor) 4 db 

 touch panel 70” 1 db 

PC modul a touch panelhez 1 db 

 Laptop 1 db 

 Tablet 32 db 

 Tablet tároló 1 db 

 router 2 db 

Pedagógiai módszertani elemekre  

Továbbképzés: A projekt megvalósítása során az előző tanévben GEOMATECH 60 órás 

pedagógus továbbképzésen vett részt 14 kollégánk.  
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A tanítók a „Játék velünk a tanulás”, a felsős tanárok az „Élményszerű matematika” 

tanfolyamok tananyagával ismerkedhettek meg. Tavasszal, illetve ebben a félévben 

folytatódott további 84 órás képzéssel, a „Digitális tanítási gyakorlat”-tal.  

Ebből 12 óra kontakt, 72 blended formában.  

2019. augusztus 31-ig mindannyian feltöltöttünk a Nemzeti Köznevelési Portálra digitális 

tananyaggal kiegészített 10-10 óravázlatot, majd 2019. december 7-én a záró kontakt 

képzésen 1-1 tanmenetet. Ebben a tanévben 12 pedagógus június 30-ig ismételten feltölt 

10-10 óravázlatot, majd jövőre újra. A pályázat 2021. márciusig tart. 

 

 Erzsébet- karácsony - AZ ERZSÉBET A KÁRPÁT-MEDENCEI 

GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY  

Az Alapítvány felhívást hirdetett Erzsébet-karácsony elnevezéssel magyarországi székhelyű 

köznevelési intézmények részére, melynek célja, hogy a komplex programmal fejlesztendő 

járásokból érkező, hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a 

tábori élmények megtapasztalása mellett különleges ünnepi hangulatú kulturális programhoz is 

hozzáférjenek. A jelentkezéssel elnyerhető lehetőséget az Alapítvány szolgáltatás formájában 

nyújtotta, amelyre kizárólag a felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul 

megfelelő kedvezményezettek jogosultak.  A helyszín a Fővárosi Nagycirkusz volt. 

40 diákkal 4 kísérővel pályáztunk. Ebben a tanévben sajnos nem sikerült bekerülnünk a nyertes 

pályázók közé.        

Horváthné Pandur Tünde Róza 

 Erzsébet napközis tábor 

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az Erzsébet Táborok keretein belül 

jelentkezést hirdetett Napközi Erzsébet-tábor elnevezéssel a Klebelsberg Központ Tankerületi 

Központok intézményei részére. A minőségi, élmény alapú, gyermekcsoportok számára 

elérhető táborok célja, hogy a részt vevő gyermekek közös élményekkel és örök emlékekkel 

gazdagodjanak. Kiemelt cél, hogy minden magyar gyermek eljuthasson a lakóhelyen vagy 

annak közelében megvalósuló Napközi Erzsébet-táborba az intézmények, a szülők és az 

Alapítvány együttműködésének köszönhetően. 
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A Napközis tábort iskolánk 7 turnusban valósítja meg. Az első két hétben a Kiskulcsosi 

Általános Iskola Tagintézmény helyszínén (Kisújszállási út 112.), a további öt héten a Kováts 

Mihály Általános Iskola Tagintézménnyel közösen a Tankerület Dózsa György úti épületében.  

A programtervek összeállítása során az Alapítvány által meghatározott 5 kötelező 

programelemet kellett beépíteni: 

1) Sport, egészségtudatos életmód  

2) Környezettudatosság, természeti értékeink és környezetszépítés  

3) Művészeti nevelés, kulturális örökségeink, hagyományőrzés, kézművesség  

4) Önismeret, közösségépítés, kompetenciafejlesztés  

5) Kirándulás  

Az idei Napközi Erzsébet-táborok programtervébe, a sport, egészségtudatos életmód kötelező 

programelem keretében virológiai edukációs foglalkozást is be kellett építeni, melynek 

megvalósítását az Alapítvány két rövid videóval támogatta.  

A turnusok időpontjai a megvalósító pedagógusokkal: 

01. turnus: 2020.06.29. – 2020.07.03. Nagyné Sütő Mariann 

02. turnus: 2020.07.06. – 2020.07.10. Hegedűsné Fórián Annamária 

03. turnus: 2020.07.13. – 2020.07.17. Nagy Erzsébet 

04. turnus: 2020.07.20. – 2020.07.24. – Kováts M. Tagintézmény pedagógusa 

05. turnus: 2020.07.27. – 2020.07.31. - Kováts M. Tagintézmény pedagógusa 

06. turnus: 2020.08.03. – 2020.08.07. Horváthné Pandur Tünde Róza 

07. turnus: 2020.08.10. – 2020.08.14. – Kováts M. Tagintézmény pedagógusa 

 

A kirándulás program elem az alábbi külső helyszíneken zajlik majd: Berekfürdő, Debreceni 

Állatkert, Poroszló-Öko centrum, Szolnok Bagolyvár Vadaspark, Jászberényi Állatkert, 

Tiszaigar Arborétum, Szarvas. 

A csoportok munkáját 4 héten keresztül Zsadányi Andrea gyógypedagógiai asszisztens segíti. 

Hegedűsné Fórián Annamária 

 

8. A tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 

8.1.Koherencia a központi szabályozó dokumentumokkal 
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Iskolánk nem önállóan gazdálkodó intézmény, a fenntartóval (vezetők, munkáltató, kollégák) 

való egyeztetés mindennapos feladat. A fenntartóval való együttműködés jogszabályban 

meghatározott. 

 
Az intézmény alapdokumentumai egyértelműen kijelölik az elvégzendő feladatokat, a dolgozók 

felelősségét és hatáskörét.  

A helyi tanterv és egyéb stratégiai dokumentumok kialakítása, átdolgozása a központilag 

kiadott dokumentumok alapján és a fenntartóval való egyeztetés során történik:  

- Pedagógiai Program 

- Házirend 

- SZMSZ 

 A tantervi szabályozó dokumentumok és a pedagógiai program határozzák meg az év során 

végrehajtandó pedagógiai feladatokat. A tevékenységek, programok az e dokumentumokban 

kijelölt célkitűzésekkel szinkronban, összhangban valósultak meg. Az intézményi munkát 

meghatározó stratégiai dokumentumokat (Pedagógiai Program, Házirend, SZMSZ) a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően, a fenntartó igényeinek figyelembevételével készítjük el. 

Iskolánk egyeztet a szülőkkel, a diákok képviselőivel is a tevékenységek, programok és 

bizonyos dokumentumok elkészítésekor, ill. tervezésekor. 

Davies Margit Mária 

 

8.2.Megfelelés a helyi tanulói sajátosságoknak (pedagógiai, tanulásszervezési 

módszerek, eljárások célirányos alkalmazása) 

 

Intézményünkben olyan pedagógiai módszereket, tanulásszervezési módszereket, eljárásokat 

alkalmazunk, amellyel az SNI gyermekeket, tanulókat a lehető legjobban tudjuk fejleszteni. 

Differenciált óraszervezés 

Az iskolában a tanítás fő célja, az integrált oktatás keretében, a különböző alapkészségek 

képességek fejlesztése a kompetenciák fényében. Az osztályok összetétele miatt ma már e cél 

nem valósulhat meg hagyományos óravezetéssel és módszerekkel. 

Fontos, hogy tudjuk és higgyük, az SNI tanulók is képesek hatékonyan tanulni, de a 

hagyományostól eltérő módon, többféle, változatos tanulásszervezési eljárással egyéni 

feladatadással, eszközökkel megsegítve. 
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A differenciálás az egyéni különbségek figyelembevételét, tanítási tartalom, idő rugalmas 

kezelését jelenti. 

IKT eszközök alkalmazása/használata 

A számítógép, a laptop, az interaktív tábla, táblagépek és a különböző digitális „kütyük”, az 

internet hozzáférés hatékonyan segítik a többszintű differenciálást, amelyek a tanulási 

kudarcot megélt tanulók esetében a leghatékonyabb fejlesztést szolgálják. Ezen tanulók 

tapasztalata, élményvilága, motiváltsága, önértékelése és önbecsülése is fejlődik az IKT 

eszközökkel. 

Tevékenységközpontú nevelés-oktatás 

A tanulási kudarcot megélt tanulók esetében kiemelt szerepe van a tanítás során a sokoldalú 

érzékleti megerősítésnek és a tevékenységközpontúságnak. 

Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása 

Eredményesen alkalmazzuk a kooperatív (együttműködőtanulást, a projekt módszert, amelyek 

segítik az SNI tanulók kognitív és szociális képességeinek fejlesztését.   

A kooperatív tanulás egyenlő esélyt biztosít a hátrányos helyzetű, tanulási kudarcot megélt, 

lassabban haladó tanulóknak is a munkában való részvételre. 

 

Projekt módszer 

Sajátos tanulási egység, technika, melyet a megismerés fő forrásává az önálló és a csoportos 

tapasztalást teszi. A módszer igen hatékony a felzárkóztatásra szorult tanulóknál, mikor egy-

egy problémának a lehető legtöbb összefüggését, kapcsolódási pontját is felfedi. A passzív 

befogadó/feldolgozó magatartás helyett a saját meglévő képességek, viselkedésformák 

kipróbálásán, valamint az újak kialakításán van a hangsúly. 

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 
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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 2019-2020 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 tovább fejlesztés előtérbe helyezése.  

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 
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-  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, 

- 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 2019-2020-es tanévben 6 pedagógus önértékelését végeztük el.  

Az alábbi táblázat foglalja össze az elvégzett feladatokat: 

 

Pedagógus/Állapot Időpont Állapot 

Vadainé Kovács Szilvia 

(befejezett) 

2019. 10. 09.- 10. 24. Kérdőívezés 

Dokumentumelemzés 

Interjú 

2019. 10. 24. Óralátogatás 

2019. 10. 24.- 12. 08. Jegyzőkönyv elkészítése 

Önértékelés 

Önfejlesztési terv elkészítése 
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Horváthné Pandur 

Tünde Róza 

(befejezett) 

2019. 11. 13.- 11. 28. Kérdőívezés 

Dokumentumelemzés 

Interjú 

2019. 11. 28. Óralátogatás 

2019. 11. 28 – 2020. 01. 23. Jegyzőkönyv elkészítése 

Önértékelés 

Önfejlesztési terv elkészítése 

Bordásné Nagy Ildikó 

(befejezett) 

2019. 11. 20.- 12. 05. Kérdőívezés 

Dokumentumelemzés 

Interjú 

2019. 12. 05. Óralátogatás 

2019. 12. 05 – 2020. 02. 03. Jegyzőkönyv elkészítése 

Önértékelés 

Önfejlesztési terv elkészítése 

Nagy Erzsébet 

(befejezett) 

2019. 12. 04.- 12. 19. Kérdőívezés 

Dokumentumelemzés 

Interjú 

2019. 12. 19. Óralátogatás 

2019. 12. 19 – 2020. 02. 08. Jegyzőkönyv elkészítése 

Önértékelés 

Önfejlesztési terv elkészítése 

Kiss-Andrási Erika  

(befejezett) 

2020. 02. 04.- 02. 19. Kérdőívezés 

Dokumentumelemzés 

Interjú 

2020. 02. 19. Óralátogatás 

2020. 02. 19 – 2020. 04. 08. Jegyzőkönyv elkészítése 

Önértékelés 

Önfejlesztési terv elkészítése 

Veres Henrietta Katalin 

(befejezett) 

2020. 02. 19.- 03. 05. Kérdőívezés 

Dokumentumelemzés 

Interjú 

2020. 03. 05. Óralátogatás 

2020. 03. 05 – 2020. 05. 04. Jegyzőkönyv elkészítése 

Önértékelés 

Önfejlesztési terv elkészítése 

 

Erősségek: 

- A szaktárgynak megfelelő, változatos módszerek és taneszközök használata 

- Pedagógiai tervező munka 

- A NAT és a Pedagógiai Program nevelési céljait érvényesíti a tervezés során 
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- 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 

Adatgyűjtő 

9.2. Külső ellenőrzések, minősítések területei, tapasztalatai (intézményi tanfelügyelet, 

minősítések) 

Pedagógus ellenőrzés/minősítés jogszabályai 
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- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba 

lépéshez (2019-re Ötödik javított változat, 2020-ra Hatodik javított változat). 

- Útmutató a mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (2019-re Harmadik 

javított változat) 

- Tanfelügyeleti kézikönyv –2019. 01. 01-től Ötödik javított kiadás (Általános iskola) 

- Önértékelési kézikönyv –2019. 01. 01-től Negyedik javított kiadás (Általános iskola) 

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.  

Az intézmény belső önértékelése segíti, előkészíti a külső szakmai ellenőrzéseket, 

minősítéseket. Felkészíti a pedagógusokat a várható feladatokra, az eljárásrendre. 

Az idén az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti eljárást nem kezdeményezett tagintézményünkben. 

A pedagógusok szakmai munkájának külső értékelése ebben a tanévben 2 pedagógusnál volt:                        

Nagy Éva minősítési eljárásra jelentkezett, megcélozva a Pedagógus II. fokozatot.  

Az óralátogatás és a portfólióvédés 2019. november 7-én megvalósult.  

Török Csilla intézményvezető-helyettes jelentkezett Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítő 

eljárására, (fejlesztő innovátori tevékenység).  

A védésre 2020. február 6-án került sor iskolánkban.                                                                                         

Mindketten lelkiismeretesen felkészültek az eljárásra, nagyon szép eredménnyel, sikeresen 

végeztek.                                                                                                                                                       

Ezek a külső szakértői értékelések megerősítettek bennünket abban, hogy jó úton járunk, 

szakmailag jól felkészült tantestületünk van. 

Gratulálunk minden résztvevőnek! 

 

Köszönöm a tantestület minden tagjának az egész évben végzett lelkiismeretes, színvonalas 

szakmai munkáját. 

 

Karcag, 2020. június 25.       Futóné Szabó Margit 

tagintézmény-vezető 

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





























